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The Motivation Factor Affecting to Work Competency of Mae Tang District Chiang
Mai Province Local Government Organization’s Personnel
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บทคัดย่อ
การศึก ษาครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาแรงจูง ใจที่ส่ง ผลต่ อ สมรรถนะในการท างานของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของเฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg, 1959) และสมรรถนะหลักของข้าราชการ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2553) กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรที่ทางานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ทัง้ หมด 13 หน่วยงาน จานวน 260 คน กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารคานวนของ ทาโร่
ยามาเน่ (1973) ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างด้วยวิธตี ามสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบไปด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุ มาน
ค่าสถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรเป็ น เพศชาย ร้อยละ 30.40 เพศหญิง 69.60
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.80 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43.50
เงินเดือน อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระยะเวลาในการทางาน 11-20 ปี ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความก้าวหน้ าในตาแหน่ ง
รองลงมาคือ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบ
ตามลาดับ การวิเคราะห์ปัจจัยค้าจุน พบว่า ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการ
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะในการทางาน
คาสาคัญ :แรงจูงใจ,สมรรถนะ,การปกครองส่วนท้องถิน่

Abstract

The objective of this research for study the motivation factor affecting to work
competency of Mae Tang district Chiang Mai province local government organization’s
personnel with Herzberg's Two - Factor theory (Herzberg, 1959) and government
officer’s core competency (Office of the civil service commission, 2010). The sample
of this research is 260 personnel of Mae Tang district Chiang Mai province local
government organization all 13 department calculate sample size by Taro Yamane’s
formula (1973) with convenience sampling method collecting data with questionnaire
analyze with descriptive statistic: frequency percentage and standard deviation and
inferential statistics: Pearson Product Moment Correlation. Research finding: most
sample is male 30.40 percent female 69.60 percent. 41 -50 years old 33.80 percent.
Education level at Bachelor's degree 43.50 percent. Average salary 10,001 – 20,000
THB/month. Work time 11 – 20 years. Result of motivation factor analysis affected at
Higher level the top average factor is growth advancement next achievement factor
respect factor job description factor respectively responsibility factor. The Hygiene factor
analysis finding: Top average point is salary and compensation factor next policy and
management factor job’s secure factor working environment factor command factor
team relation factor respectively. Result of hypothesis test finding: The motivation
relation with working competency by same direction.
Keywords: Motivation, Competency, Local Government
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ น ผลมาจากหลัก การกระจายอ านาจ ภายใต้ ร ัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นต้นมา บทบาทอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็ นอิสระในการ ปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ
การปกครองท้องถิ่น (Local government) ถือเป็ นรูปแบบหนึ่งที่เป็ นพื้นฐานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและมีความสาคัญต่อการฝึ กหัดประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน่ ทีจ่ ะตอบสนองปั ญหาความเป็ นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนได้เป็ นอย่างดี ซึ่งลาพังเพียงรัฐบาลในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยรวมทัง้ ประเทศ ไม่
สามารถตอบสนองปั ญหาและความต้องการหรือแก้ไขปั ญหาได้อย่างทัวถึ
่ งและตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่ างถูกต้อง ดังนัน้ รัฐบาลหลายประเทศจึงได้มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
บริหารปกครองแบบรวมศูนย์อานาจไว้ทส่ี ่วนกลาง(Centralization) มาเป็ นการบริหารการปกครองแบบ
กระจายอานาจ (Decentralization) มากขึน้ เพื่อมุ่งหมายให้สทิ ธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจดาเนินภารกิจ
ของท้องถิน่ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการใช้ฐานท้องถิน่ เป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศ (โกวิทย์ พวงงาม
, 2553,) เป้ าหมายของแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มกี ารถ่ายโอนภารกิจ
ในการจัดบริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พุทธศักราช 2542 โดย
กาหนดอานาจหน้าที่รบั ผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเองให้ชดั เจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทแห่งใด
มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนอานาจหน้ าที่และภารกิจให้ดาเนินการถ่ายโอนภายใน 4 ปี สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทใดหรือแห่งใดไม่สามารถทีจ่ ะรับการถ่ายโอนได้ภายในระยะเวลา 4
ปี ให้ดาเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี (โกวิทย์ พวงงาม, 2550)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาเภอแม่แตง ประกอบไปด้วย เทศบาลเมือง จานวน 1 หน่วยงาน
คือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, เทศบาลตาบล จานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตาบลสันมหาพน
เทศบาลตาบลอินทขิล เทศบาลตาบลแม่หอพระ เทศบาลตาบลจอมแจ้ง และเทศบาลตาบลแม่แตง,
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 7 หน่ วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลสบเปิ ง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเป้ า องค์การบริหารส่วนตาบลสันป่ ายาง องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าแป๋ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองก๋าย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านช้าง และองค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง มีบทบาท
ในการบริห าร จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม จ าแนกออกได้เ ป็ น 4 ลัก ษณะ 1. การ
ดาเนินการ หมายถึง การจัดหาหรือจัดให้มี บารุงรักษาให้คงสภาพทีด่ ตี ลอดไป กาจัดให้หมดไป บาบัด
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ฟื้ นฟู ปรับปรุงให้มสี ภาพดีขน้ึ 2. การส่งเสริม การส่งเสริม หมายถึง การให้หรือเพิม่ เติมในด้านความรู้
ความเข้าใจ จิตสานึกและความตระหนัก การมีส่วนร่วม 3. การประสาน หมายถึง การดาเนินการใด ๆ
ให้เกิดความร่วมมือ หรือเกิดการดาเนินงานร่วมกัน 4. การสนับสนุ น หมายถึง การให้หรือให้ใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล แรงงาน ข้อมูล และงบประมาณ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็ นหน่ วยงานราชการที่มคี วามใกล้ชดิ และเข้าใจถึงสภาพ
ปั ญหาของประชาชนในท้องทีน่ ัน้ ๆมากทีส่ ุด ดังนัน้ จึงต้องให้ความสาคัญกับสมรรถนะการทางานของ
บุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งหากบุคลากรท้องถิน่ เองมีสมรรถนะการทางานทีส่ ูงขึน้ จะเป็ นส่วนสาคัญใน
การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิน่ ได้มากยิง่ ขึน้
ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจศึกษาว่าแรงจูงใจใดทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรท้องถิน่ ใน
อ าเภอแม่ แ ตง จัง หวัด เชีย งใหม่ เพื่ อ น าข้อ มูล ที่ไ ด้ม าใช้เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง พัฒ นาการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรบุคลากรท้องถิ่นในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น อื่น ๆ เพื่อ ให้บุ ค ลากรสามารถปฏิบ ัติง านได้มีป ระสิท ธิภ าพและสามารถด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ได้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากรส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่
สมมุติฐานของการวิ จยั
แรงจูงใจมีผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากรส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้มขี อบเขตของการวิจยั เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรส่วนท้องถิน่
ในเขตอ าเภอแม่ แ ตง จัง หวัด เชีย งใหม่ จ านวน 13 หน่ ว ยงาน ก าหนดตัว แปรอิส ระ (Independent
Variables) คือ ปั จจัยแรงจูงใจ โดยใช้ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg, 1959) ประกอบไป
ด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน ได้แก่ 1) ความสาเร็จของงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงาน 4)
ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในงาน 6) เงินเดือนและค่าตอบแทน 7) นโยบายและการบริหารงาน
8) การบังคับบัญชา 9) ความมันคงในงาน
่
10) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 11) สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน กาหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ สมรรถนะในการทางานของบุคลากรท้องถิน่ ใน
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พฤศจิก ายน 2553) ได้แ ก่ 1) การมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์ 2) จิต ส านึ ก ในการให้บ ริก าร 3) การสัง่ สมความ
เชีย่ วชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม 5) การทางานเป็ นทีม
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แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory)
ทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) เป็ นทฤษฎีจูงใจ โดยเสนอว่าปั จจัยในการ
ทางานเกีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการทางาน และไม่พงึ พอใจในการทางาน หรือหมายถึง การทางาน
โดยหลักการของผูบ้ ริหารจะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงาน การสร้างความพอใจนี้สรุปว่า
บุคคลจะมีความต้องการในงานทีแ่ ยกจากกันเป็ นอิสระซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั 2 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรืออาจกล่าวว่าเป็ น
ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการทางานที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดการจูงใจให้
บุคคลในองค์กรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) ความสาเร็จในการทางาน 2) การยอมรับนับถือ 3)
ลักษณะงาน 4) ความรับผิดชอบ 5)
2. ปั จจัยค้าจุน (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นทีท่ ุกคนจะต้องได้รบั การตอบสนอง
ปั จจัยเหล่านี้ไม่ใช่สงิ่ จูงใจทีจ่ ะทาให้คนทางานมากขึน้ หรือการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจน
ไม่เป็ นสิง่ กระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการทางานมากยิง่ ขึน้ แต่เป็ นปั จจัยเบื้องต้นเพื่อป้ องกันไม่ให้
คนไม่พอใจในงานที่ทาเท่านัน้ ปั จจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันกับสภาพแวดล้อมของการทางานที่
ป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน และร่วมรักษาให้บุคคลปฏิบตั งิ านในองค์การ ซึ่งมีอยู่ 6 ปั จจัย
ได้แก่ 1 เงินเดือนและค่าตอบแทน 2 นโยบายและการบริหาร หมายถึงการวางแผน การบริหารงาน การ
จัดระบบงาน ของผู้บงั คับบัญชาให้มปี ระสิทธิภาพรวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย 3 การบังคับบัญชา 4 ความมันคงในงาน
่
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6 สภาพแวดล้อมใน
การทางาน
แนวคิ ดเกี่ยวกับสมรรถนะการทางาน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พฤศจิกายน 2553) สมรรถนะหลัก หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีก่ าหนดเป็ น คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทัง้ ระบบ เพื่อเป็ นการ
หล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน
ประกอบด้วย 1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ 2. บริการทีด่ ี 3. การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมัน่
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทางานเป็ นทีม
McClelland ได้เขียนบทความเรือ่ ง “Testing for Competence rather than Intelligence” ซึง่ ถือ
ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ของแนวคิด เรื่อ งสมรรถนะที่ส ามารถอธิบ ายบุ ค ลิก ลัก ษณะของแต่ ล ะบุ ค คล ว่ า
เปรียบเสมือนกับภูเขาน้าแข็ง (Iceberg) ทีม่ อี ยู่ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนทีล่ อบอยูบ่ นผิวน้าและส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้น้า
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อ้างอิงจาก The Iceberg Model (ชูชยั สมิทธิไกร, 2550)
จากรูป ภูเขาน้ าแข็งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีล่ อยอยู่บนผิวน้ าและส่วนทีจ่ ม
อยู่ใต้น้ า ส่วนที่ลอยนัน้ เป็ นส่วนที่สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้เรียน
มา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชีย่ วชาญ ความชานาญหรือความเชีย่ วชาญพิเศษ
ต่างๆ (Skill) สาหรับส่วนของภูเขาน้าแข็งทีจ่ มอยูใ่ ต้น้าซึง่ เป็ นส่วนทีม่ ปี ริมาณมากกว่า เป็ นส่วนทีส่ งั เกตุ
ได้ยาก ไม่ชดั เจนและวัดได้ยากกว่า แต่ถอื ว่าเป็ นส่วนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าส่วนที่
อยู่ เ หนื อ น้ า ประกอบไปด้ว ย บทบาทที่แ สดงออกต่ อ สัง คม (Social role) ภาพลัก ษณ์ ข องบุ ค คล/
ภาพลักษณ์ภายใน (Self image) อุปนิสยั (Trait) และแรงจูงใจหรือแรงผลักดันเบื่องลึก (Motive) ส่วนที่
อยู่เหนือน้ าเป็ นส่วนที่มคี วามสัมพันธ์กบั เชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการทีบ่ ุคคลมีความเชาวน์ปัญญา
สามารถเรียนรูอ้ งค์ความรูต้ ่างๆ และทักษะได้นนั ้ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้มผี ลการปฏิบตั งิ านทีโ่ ดดเด่น
จึงจาเป็ นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึก จินตนาการ วิธีคิด และอื่นๆ จึงจะทาให้มีผลงานโดเด่นเป็ นที่
ประจักษ์
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชยพัทธ์ แอกะนาคะ และทศพร มะหะหมัด (2564) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่ มอี ิทธิพลต่อ
สมรรถนะหลักของข้าราชการในสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือเจ้า หน้าที่ของรัฐ
จานวน 252 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั สถิตทิ ่ี ใช้ได้แก่คา่ ร้อยละค่าเฉลีย่ ค่า t-test
ความแปรปรวนทางเดียวสหสัมพันธ์เพียร์สนั ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อน 0.05
นัทธ์ชนัน จิรโชติรวี และ เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกูล (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ความผูกพันต่อ
องค์การกับสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการกระทรวงการ พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน
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และบรรยากาศองค์ก าร ซึ่ง ตัว แปรทัง้ 2 นี้ สามารถร่ว มกันพยากรณ์ ความ ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รอ้ ยละ 64.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุวรรณี ภู่ชน่ื (2556) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยแรงจูงใจและความ ต้องการพัฒนาตนเอง ยังมีอทิ ธิพล
ในทางบวกต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบ ตั ิงานของข้าราชการ ต าแหน่ งนักวิชาการศุลกากร ระดับ
ปฏิบตั ิการ สังกัดสานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากรพบว่า ปั จจัยแรงจูงใจและความ ต้องการ
พัฒ นาตนเอง มีอิท ธิพ ลในทางบวกต่ อ สมรรถนะหลัก ในการปฏิบ ัติง านของข้า ราชการ ต าแหน่ ง
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบตั กิ าร สังกัดสานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) คือ บุคลากรทีท่ างานอยูใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ หมด 13 หน่วยงาน รวมทัง้ สิน้ จานวน 639 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จานวน 260
คน กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารคานวนของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และการสุม่ หา
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็ นแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบด้วยตนเอง (Self Administered Questionnaire) ซึ่งผ่านผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดบวิธี
IOC ได้คะแนนมากกว่า 0.5 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามนวมที
่
่ 0.888 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่ว น ดังนี้ ส่ว นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม ส่ว นที่ 2 แบบวัด
เกี่ย วกับ แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง าน ส่ว นที่ 3 แบบวัด เกี่ย วกับ สมรรถนะในการปฏิบ ัติง าน ส าหรับ
แบบสอบถามส่ว นที่ 2 และ 3 นี้ เ ป็ น แบบสอบถามชนิ ด มาตรประมาณค่า แบบ Likert Rating Scale
กาหนดคาตอบเป็ นข้อความ 5 ระดับ ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับในการ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นชนิดปลายเปิ ด (Opened Questionnaire) ให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถออกความเห็น
ได้อย่างอิสระ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทางาน คือ ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยค้าจุน และข้อมูลเกีย่ วกับสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่
(Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ คู ณ (Multiple regression analysis; MRA) เพื่อ เป็ นการศึก ษาอิท ธิพ ลของตัว แปรอิส ระว่ า จะมี
ผลกระทบต่อตัวแปรตามหรือไม่ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3
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ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ทางานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่แตง
จัง หวัด เชีย งใหม่ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง มีอ ายุร ะหว่า ง 41-50 ปี จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
เงินเดือน อยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กร อยูร่ ะหว่าง 11-20 ปี
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ จาแนกเป็ นรายด้าน (n = 260คน)
̅
แรงจูงใจ
𝐗
SD ระดับความสาคัญ
ปัจจัยจูงใจ
1.ด้านความสาเร็จของงาน
มากทีส่ ดุ
4.31
0.611
4.30
0.623
มากทีส่ ดุ
2.ด้านการยอมรับนับถือ
4.30
0.671
มากทีส่ ดุ
3.ด้านลักษณะงาน
4.29
0.610
มากทีส่ ดุ
4.ด้านความรับผิดชอบ
4.42
0.646
มากทีส่ ดุ
5.ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
ปัจจัยคา้ จุน
4.69
0.445
มากทีส่ ดุ
1.ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
4.56
0.409
มากทีส่ ดุ
2.ด้านนโยบายและการบริหารงาน
4.39
0.543
มากทีส่ ดุ
3.ด้านการบังคับบัญชา
4.43
0.466
มากทีส่ ดุ
4.ด้านความมันคงในงาน
่
5.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.37
0.417
มากทีส่ ดุ
6.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.40
0.332
มากทีส่ ดุ
4.39
0.325
มากที่สดุ
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ แรงจูงใจ ในระดับมากทีส่ ุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.325 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจทุก
ด้านมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของสมรรถนะในการทางาน รายด้าน (n = 260 คน)
สมรรถนะในการทางาน
1.ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2.ด้านบริการทีด่ ี
3.ด้านการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
4.ด้านการยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5.ด้านการทางานเป็ นทีม
รวม

̅
𝐗
4.14
4.29
4.25
4.41
4.35
4.24

SD

ระดับความสาคัญ

0.499
0.640
0.621
0.646
0.584
0.13

มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับสมรรถนะในการทางาน ใน
ระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.24 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13
ตารางที่ 3
ค่าสถิตพิ รรณนาและค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีใ่ ช้วเิ คราะห์ (n=260 คน)
ตัวแปร
สมรรถนะ
ปั จจัยแรงจูงใจ
Pearson Correlation
สมรรถนะ
1.000
.862
แรงจูงใจ
.862
1.000
*ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมรรถนะในการทางานของบุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4
Model Summary
b

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1
.862 .743
.742
.27225
1.845
a. Predictors: (Constant), แรงจูงใจ
b. Dependent Variable: สมรรถนะ
จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) อยู่ท่ี 0.862 ตัวแปรมีระดับ
ความสัมพันธ์กนั สูง ค่า Adjusted R Square =0.742 แสดงว่าสมการพยากรณ์ มปี ะสิทธิภาพ ร้อยละ
74.2
ตารางที่ 5
ANOVA
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1 Regression
55.148
1
55.148
744.061 .000
Residual
19.122
258
.074
Total
74.270
259
a. Dependent Variable: สมรรถนะ
b. Predictors: (Constant), แรงจูงใจ
จากตารางที่ 5 สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น โดยกาหนดสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
H0 : ตัวแปรอิสระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไม่สง่ ผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากรท้องถิน่
ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญ
a

a

b
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H1 : ตัวแปรอิสระทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ส่งผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากรท้องถิน่ ใน
เขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญ
จากการทดสอบที่กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 นัน้ ผลจากการทดสอบตามตารางที่ 27 ได้ค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทีก่ าหนด ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 นันคื
่ อ ตัวแปร
อิสระสามารถนามาใช้ในการพิจารณาสมรรถนะในการทางานของบุคลากรท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ อย่างมีนยั สาคัญ F = 744.061, P < 0.05
ตารางที่ 6
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant)
-1.942
.229
-8.478 .000
แรงจูงใจ
1.419
.052
.862
27.277 .000
a. Dependent Variable: สมรรถนะ
จากตารางที่ 6 ค่าสัมประสิท ธ์ความถดถอย ของตัว แปรอิสระคือแรงจูงใจ เท่ากับ (Beta =
0.862) มีค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ -1.942 แรงจูงใจในการทางาน มีค่า t ที่มคี ่านัยสาคัญทางสถิติ
(Sig.) ที่ 0.00 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรท้องถิน่
ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสร้างเป็ นสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = -1.942 + 1.419X
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Y = 0.862X
X หมายถึง แรงจูงใจในการทางาน
Y หมายถึง สมรรถนะในการทางาน
สมการดังกล่าวมีความแม่นยาในการพยากรณ์อยูท่ ่ี ร้อยละ 74.2
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากร
ท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
a

อภิ ปรายผล
ผลการวิจบั พบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อสมรรถนะในการทางานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งหากพิจารณารายด้านแล้ว
พบว่า ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนมีค่าเฉลีย่ รวมสูงสุด รองลงมาคือนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความมันคงในงาน
่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ ง ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน
ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก ทีเ่ สนอว่าปั จจัยในการทางานเกีย่ วข้องกับความพึง
พอใจในการทางาน และไม่พงึ พอใจในการทางานหรือ หมายถึง การทางานโดยหลักการของเจ้าของ
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กิจการจะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงาน ซึง่ ในทีน่ ้หี มายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่
บุคลากรควรจะได้รบั อีกทัง้ ยังต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนจึงจะสามารถดึงเอาสมรรถนะในการทางานของ
พนักงานออกมาได้มากทีส่ ุดและสอดคล้องกับงานวิจยั ของงานวิจยั ของสุวรรณี ภู่ช่นื (2556) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ปั จจัยแรงจูงใจและความ ต้องการพัฒนาตนเอง ยังมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการ ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบตั กิ าร สังกัดสานักงานศุลกากรภาคที่
1 กรมศุลกากร พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจและความ ต้องการพัฒนาตนเอง ยังมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
สมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ ตาแหน่ งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบตั กิ าร สังกัด
สานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เช่นเดียวกันกับ โสภี ขานดาบ (2559) ซึ่งได้ศึกษาปั จจัย
แรงจูงใจที่มคี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะหลักในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรศาลยุตธิ รรมภาค 4 พบว่า
โดยรวมแล้ว ปั จจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะหลักของบุคลากรศาลยุตธิ รรมภาค 4
จิตรา ปราชญ์นิ วฒ
ั น์ (2549 : 87) ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง สมรรถนะของสาธารณะสุขอาเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่าสมรรถนะที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ของ
สาธารณะสุขอาเภอในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวนสมรรถนะ 11 ด้าน พบวาโดยรวมอยู่ ในระดับ
มากที่สุด และและสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมนึก ลิ้มอารีย์ (2552:91) ได้ทาการวิจยั เรื่องการศึกษา
สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในสานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ขอนแก่น เขต 3
ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านใน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และในสถานศึกษาทีม่ ตี ่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง การศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยด้านมีจริยธรรม อยูใ่ นระดับสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครัง้ นี้จากัดเฉพาะบุคลากรท้องถิน่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เท่านัน้ ดังนัน้
ควรมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างไปยังองค์การอื่นด้วยเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
2. ควรใช้วธิ ีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนประกอบด้วยเช่นการสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบตั ขิ องบุคลากรท้องถิน่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
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