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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาวิจยัเรือง ปัจจยัในการทํางานทสี่งผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี มวีตัถปุระสงคเ์พอืศกึษาปัจจยัส่วน

บคุคล และปัจจยัในการทํางานทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ในรูปแบบการวจิยัเชงิสํารวจ 

โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอกมุภวาปี 

จงัหวดัอุดรธานี จํานวน  คน แลว้จงึนําข้อมูลทีได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิต ิ ได้แก่ 

คา่ความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน การหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และการ

วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 

ผลการศกึษาพบว่า )ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพ

ในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  )ปัจจยัในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทหน้าท ีดา้นความสาํเร็จ

และความกา้วหน้า ดา้นสมัพนัธภาพภายในองคก์าร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวม

มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทสีุด ดา้นทีมคีา่เฉลยีสูงสดุคอืด้านสมัพนัธภาพภายในองคก์ร และ

ด้านทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุดคอืด้านความสําเร็จและความก้าวหน้า )ประสทิธิภาพในการทํางาน ด้าน

ปรมิาณ ดา้นคณุภาพ และดา้นเวลา โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทสีุด ด้านทีมี

คา่เฉลยีสูงสุดคอืด้านเวลา และดา้นทมีค่ีาเฉลยีน้อยทสีดุคอืดา้นคุณภาพ )ปัจจยัในการทํางาน (β = .807) 

สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดั

อดุรธาน ีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .   

คาํสําคญั : ปัจจยัในการทํางาน,ประสทิธภิาพในการทาํงาน,องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

 

Abstract 

                                         
1  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



 

 This study has a purpose studying personal factors of the individual and work factors 

that affect employees' work efficiency of Local Government Organization in Kumphawapi District, 

Udon Thani. Using quantitative research method with a survey research model. Using the method 

of collecting data by questionnaire from 400 employees of local government organizations in 

Kumphawapi District, Udon Thani.  The statistical result was analyzed using frequency, the 

percentage, the mean, the average, standard deviation, Pearson's correlation and multiple 

regression analysis. 

 The results of the study showed that 1)  Personal factors consisting length of working 

hour, have affects on the work efficiency of employees in the local government organization, 

Kumphawapi District, Udon Thani Province.  There was a statistically significance at the level of 

0.05 2)  Work factors (Work type)  consisting job characteristics, roles and duties, success and 

progression, internal relationships within the organization and working environment have an 

overview result showing the highest result of agreement.  The factor with the highest mean was 

the relationship within the organization. And the areas with the least average values were success 

and progression. 3) Work efficiency factors consisting quantity, quality, and time. The result has 

the greatest result on the opinion level.   The side with the highest average is time and the side 

with the least mean quality.  4)  Working factor (β= .807 )  affects the work efficiency of the 

employees in local government organization in Kumphawapi District, Udon Thani.There was a 

statistically significance at the 0.05 level. 
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บทนํา 

 

องค์กรทมีศีกัยภาพคอืองค์กรทเีตบิโตขนึเรอืย ๆ และสามารถพฒันาตนเองอย่างสมําเสมอ การที

องคก์รจะสามารถพฒันาหรอืเติบโตได ้ไม่ใช่เพยีงแค่การมผีู้นําทีด ี ผูนํ้าทเีก่งหรอืมวีิสยัทศัน์เท่านัน 

จะต้องมผีูต้ามทมีปีระสทิธภิาพด้วย บุคลากรทุกฝ่ายมคีวามสําคญัททีําให้องค์กรสามารถพฒันาและ

เจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งมศีกัยภาพ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นส่วนราชการทีมีอํานาจหน้าทีในการพฒันาท้องถินด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ภายใตบ้งัคบักฎหมาย เป็นหน่วยงานทมีคีวามใกลช้ดิประชาชนมาก

ทสีุด ภารกจิหลกัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินสว่นใหญ่จงึเกยีวขอ้งกับการให้บรกิารประชาชนเป็น

หลกั ซงึหน้าทหีลกัมดีงันีคอื การบาํบดัทุกข ์บาํรงุสขุ ประชาชนในทอ้งถนิรว่มสรา้งสรรคป์ระชาสงัคมให้



เข้มแข็ง  พฒันางานด้านเศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืง  การปกครองในพนืทีเพอืสนองความตอ้งการของ

ประชาชนและท้องถิน  โดยให้สอดคล้องกับแผนพฒันาจังหวัด  แผนพัฒนาระดับภาคและแผนพัฒนา

ระดบัชาต ิ เพอืให้ความมุ่งหมายสมัฤทธผิลอย่างมปีระสทิธ ิภาพและประสทิธิผล ทงันี คุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพของพนืท ีจะเป็นตวับ่งชวี่าการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิประสบความสาํเรจ็หรอืไม ่และจะแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ในเรอืง

ของภาวะผูนํ้า การกําหนดโครงสรา้งองคก์ร การแบง่งานและความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบันโยบาย เพอื

นําไปสูก่ารปฏบิตัทิเีกดิผลสมัฤทธ ิ

 ปัจจบุนัพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ตอ้งเผชญิ

กับปัจจัยทีทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ซึงอาจเกิดจากการปรับเปลียนผู้บริหาร การ

เปลยีนแปลงนโยบาย สภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่เออือํานวย ปรมิาณงานทไีดร้บัมอบหมายมากเกนิไป 

ตลอดจนเป็นการทํางานในหลายด้าน เนืองจากบางตําแหน่งขาดแคลนเจา้หน้าทเีฉพาะตําแหน่งทําให้

เจ้าหน้าทใีนตําแหน่งหนึงต้องปฏิบตัหิน้าทีแทนตําแหน่งทวี่าง เป็นการเพมิภาระงานทีมากขึนและ

บางครังงานก็ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือสายงานทีตนปฏิบัต ิ อีกทงัข้อจํากัดในเรืองของ

งบประมาณทอีาจไมเ่พยีงพอทําใหไ้มส่ามารถจดัหาเครอืงมอืเครอืงใชอุ้ปกรณ์หรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่

มาใชใ้นการทํางาน การตงักฎระเบยีบทเีคร่งครดั ตลอดจนระเบยีบกฎหมายทเีกยีวข้องในการทํางานมี

ความยุ่งยากและมกีารเปลยีนแปลงบอ่ย ทําใหอ้าจเกดิข้อผดิพลาดในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ ปัญหา

เหลา่นีคอืสงิทพีนักงานต้องเผชญิในการทํางาน ดงันันจงึเป็นเหตุให้ผูศ้กึษามคีวามสนใจทจีะศกึษาวิจยั

ในเรอืง ปัจจยัในการทํางานทสีง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางาน โดยทาํการศกึษากบัพนักงานองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ ทปีฏบิตังิานในอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ี 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 . เพอืศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทสีง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางาน 

. เพอืศกึษาปัจจยัในการทํางานทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

. ปัจจยัสว่นบคุคลสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางาน 

. ปัจจยัในการทาํงานส่งผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงาน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 . ขอบเขตดา้นเนือหา 

          1.  ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 1)  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศกึษา

ตาํแหน่งงาน รายได ้และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน  )  ปัจจยัในการทํางาน  แบง่เป็น    ด้าน  คอื  



ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทหน้าท ีดา้นความสาํเร็จและความก้าวหน้า ดา้นสมัพนัธภาพภายในองคก์ร

และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

     .  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ คณุภาพงาน ปรมิาณงาน และเวลา 

. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

          . ประชากร  คอื พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ไดแ้ก่ขา้ราชการ พนักงานจา้ง ที

ปฏบิตังิานในอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีจาํนวน 817 คน  

     . กลุม่ตวัอย่าง คอื พนักงานองคก์รปกครองสว่นท้องถนิ แบง่เป็น ขา้ราชการ พนักงาน

ราชการ และพนักงานจา้ง ซงึปฏบิตังิานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 

จาํนวน  คน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้องและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

 แนวคิดเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  

 จฑุารตัน์  ทางธรรม ( ) ทาํการศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา ตําแหน่งงาน ส่วนงาน ประสบการณ์ปฏบิตัิงาน และรายได้ ทมีผีลต่อประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนักงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลติชนิสว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ซงึสอดคลอ้งกบัอคัรเดช  ไมจ้นัทร ์( ) 

ททีาํการศกึษาถงึปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตาํแหน่งงาน รายได้

เฉลยีต่อเดอืนและอายุงาน ซงึเป็นสว่นสาํคญัทมีผีลตอ่ประสทิธภิาพในการทาํงาน โดยทาํการศกึษากบักลุ่ม

ตวัอย่างของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตงัเครอืงจกัรสายการผลติจงัหวดัสงขลา รวมถงึ ธณัยส์ติา รงัสวิุฒวิงศ์ 

และ พชัร์หทยั  จารุทวผีลนุกุล ( ) ทีได้ศกึษาถงึปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน โดยทาํการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งในบรษิทั ไทยรฐั กรุป๊ และนฤมล  ไทรตระกูล ( ) 

ไดท้าํการศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดอืน ตาํแหน่ง สว่นงานทสีงักดั และ

ระยะเวลาทปีฏบิตังิาน ทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซงึทาํการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างของเจา้หน้าที

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ จงัหวดัระยอง  

จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัทนีักวิชาการหลายๆ ท่านทไีด้ทําการศกึษาไว้ ทําให้ผู้ศึกษา

สนใจทจีะศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ซงึผูศ้กึษาคาดว่าปัจจยัดงักล่าวจะมผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางาน

ของพนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ี เนอืงจากเป็นปัจจยัทมี ี

นกัวชิาการนิยมใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ตาํแหน่งงาน รายได ้และระยะเวลาใน

การปฏบิตังิาน  

 แนวคิดเกียวกบัปัจจยัในการทาํงาน 

 กรวกิา มสีามเสน และกฤษดา เชยีรวฒันสุข ( ) ไดก้ลา่วว่า ปัจจยัในการทํางานเป็นสงิทมี ี

ความเกยีวข้องกับการทํางานโดยตรง เป็นตวักระตุน้หรอืจงูใจให้พนักงานมคีวามยินดทีจีะปฏบิตัิงาน 

และสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ซงึเป็นสาเหตุทอีาจทําให้เกิดความผดิพลาดและแรง

กดดนั องคป์ระกอบของปัจจยัในการทาํงานแบง่เป็น  ดา้น คอื 



1) ดา้นลกัษณะงาน คอื งานทพีนักงานได้ร ับมอบหมายให้รบัผดิชอบมคีวามท้าทาย ตอ้งใช้

ทกัษะเฉพาะด้าน ตอ้งอาศยัเชยีวชาญและความรู้ความสามารถ ในการปฏบิตังิาน 

2) ด้านบทบาทหน้าท ี คอื การทพีนักงานได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในหลายหน้าที ซงึ

นอกเหนือจากหน้าทหีลกั เช่น การไดร้บัแตง่ตงัใหร้กัษาราชการแทนตําแหน่งทวี่าง เป็นตน้ 

3) ดา้นความสาํเรจ็และความก้าวหน้าในงาน กลา่วคอื ไดร้บัผลการประเมนิการปฏบิตังิานในเกณฑ์ที

ด ีมโีอกาสในการเลอืนขนัเลอืนตาํแหน่ง ไดร้บัเงนิเพมิหรอืเงนิตอบแทนกรณพีเิศษประจาํปี มโีอกาสใน

การพฒันาความรู ้ความสามารถและพฒันาตนเอง 

4) ดา้นสมัพนัธภาพภายในองคก์ร กล่าวคอื เมอืเกดิปัญหาในองคก์รสามารถใหค้วามช่วยเหลอื

หรอืขอความช่วยเหลอืจากคนในองคก์ร ไมแ่ก่งแย่งชงิดกีนั มคีวามสมัพนัธ์ทดีกีบัเพอืนร่วมงาน 

5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์ร กลา่วคอื สถานทใีนการทํางานมคีวามเหมาะสม ไมค่บัแคบ 

หรอืเก่าทรดุโทรมจนเกนิไป มจีาํนวนผูป้ฏบิตังิานทเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิานในทุกตําแหน่ง 

 พระมหาคณาธิป จนัทร์สง่า ( ) กล่าวว่า ปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธิภาพในการทํางาน คอื 

ความรูส้กึของบคุคลหรอืกลุ่มคนทมีตี่อหน่วยงานหรอืองคก์ร ประกอบดว้ย 

1) ลกัษณะงานทรีบัผดิชอบ คอื หน้าทหีรอืลกัษณะของสงิทไีดร้บัมอบหมาย 

2) โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการทํางาน คือ การทีบุคคลรู้ส ึกได้ว่า เขามีโอกาสในการ

เจรญิก้าวหน้าในตําแหน่งงานทปีฏบิตัิ ได้ร ับการประเมนิผลการทํางานอย่างเทยีงธรรม และมโีอกาสทีจะ

พฒันาความรูค้วามสามารถความเชยีวชาญของตนเอง 

3) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คอื การทบีคุลากรมคีวามรูส้กึทดีตี่องานทปีฏบิตั ิและความรู้สกึ

ทดีตีอ่สภาพแวดลอ้มในททีาํงาน 

4) การไดร้บัการยอมรบันับถอื คอื ความรูส้กึของบุคคลทรีูส้กึว่าการปฏบิตังิานหรอืผลงานของ

เขาไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน 

5) ความสมัพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน คอื ความรู้สกึของบุคคลทมีตี่อเพอืนร่วมงานในทางทดี ีทํางาน

ร่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ และมคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะ สรา้งบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเป็นมติร 

 แนวคิดเกียวกบัปัจจยัในการทาํงาน 

แนวคิดทฤษฎีของ Peterson and Plowman(1953) ทีได้ให้แนวคิดและสรุปองค์ประกอบ

ประสทิธภิาพไว ้  องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

1) คณุภาพของงาน (Quality) คอื ผลงานทไีด้จะต้องมคุีณภาพสูง ผูผ้ลติหรือผู้ให้บริการและ

ผูใ้ชส้นิคา้หรอืผูร้บับรกิารไดร้บัประโยชน์สงูสดุ เกดิความคุม้คา่และความพงึพอใจ 

2) ปริมาณงาน (Quantity) คอื ผลของงานทเีกดิขึน ตอ้งเป็นไปตามเป้าหมายหรอืความคาดหวังของ

องคก์ร 

3) เวลา (Time) กลา่วคือ เวลาทใีชใ้นการดําเนินงานจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบังาน มคีวามทันสมยั 

และถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์



4) ค่าใช้จ่าย (Cost) กล่าวคอื เงนิทุนทใีช้ในการดําเนินงานทังหมดจะต้อมมคีวามสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบังาน ใชว้ธิกีารดําเนินงานโดยหลกัจะตอ้งใช้ตน้ทนุน้อยและเกดิผลกําไรสงูสดุ 

 

วิธีดาํเนินวิจยั 

 

 การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง  ประชากรสาํหรบัการวจิยัในครงันี คอื พนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี  จาํนวน   คน  ผู้วจิยัเลอืกใช้

สตูรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973,p.886)ในการหา

ขนาดกลุม่ตวัอย่าง ใช้สตูรคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวนตวัอยา่งจากการคาํนวณ  คน แตผู่ศ้กึษาไดกํ้าหนด

ขนาดตวัอย่างเท่ากับ   คน เนืองจากอ้างอิงจาก Comrey and Lee (1992) ซงึกําหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างไวว้่าจาํนวน  ตวัอย่างใชไ้ม่ได(้poor)  ตวัอย่างพอใช ้(fair)  ตวัอย่างจงึจะด ี (good) 500 

ตวัอย่างถอืว่าดมีาก (very good) และ ,  ตวัอย่างหรอืมากกว่าถอืว่ายอดเยยีม (excellent) ผูศ้กึษา

จงึเลอืกใชท้ ี  ตวัอยา่งซงึถอืว่าด ี

 เครอืงมอืทใีช้ในการวจิยัครงันี แบง่ได ้เป็น  สว่นดงัน ี

  สว่นท ี  แบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  สว่นท ี  แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัในการทํางาน 

  สว่นท ี  เป็นคาํถามเกยีวกบัประสทิธภิาพในการทํางาน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัทําการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ทไีดจ้ากการสุ่มตัวอย่าง จาํนวน  ชุด และได้รบั

กลบัคนืมาครบทงั  ชดุ แลว้นําแบบสอบถามทไีดม้าทาํการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถติิ SPSS เพอืวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณ โดยใช้สถติิเชงิพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทวัไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน และใชส้ถติิ

การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการคดัเลอืกตวัแปร โดย

วิธกีารเอาตวัแปรอสิระทุกตวัทงัตวัแปรอสิระทมีคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติ

และไม่มนีัยสาํคญัทางสถติเิขา้ไปวเิคราะหใ์นการถดถอย (Enter Method) เพอืวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัใน

การทํางานทีส่งผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี 

จงัหวดัอุดรธาน ีเพอืทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวิจยั 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทวัไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จํานวน  คน คดิเป็นร้อยละ .  มอีายุ

มากกว่า  ปีขนึไป จํานวน  คน คดิเป็นร้อยละ .  มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 

 คน คดิเป็นร้อยละ .  มตีําแหน่งงานเป็นขา้ราชการ จาํนวน  คน คดิเป็นร้อยละ .  มี



รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน น้อยกว่า ,  บาท จาํนวน  คน คดิเป็นร้อยละ .  และมรีะยะเวลาใน

การปฏบิตังิานไม่เกนิ  ปี จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .  

ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัในการทาํงาน 

ผลการวเิคราะหร์ะดับความคดิเห็นเกียวกับปัจจยัในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ีมค่ีาเฉลยีอยู่ในระดบัมากทสีดุ ทงั  ดา้น คอื ดา้น

สมัพนัธภาพภายในองค์กร(x ̅ = 4.53, SD = . ) มคี่าเฉลยีมากสุด รองลงมาคอื ดา้นลกัษณะงานที

ปฏบิตั ิ(x ̅ = 4.49,SD = . ) ดา้นบทบาทหน้าท ี (x ̅= 4.47, SD = . ) ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์ร (x ̅= 4.42, SD = . ) และดา้นความสาํเรจ็และความกา้วหน้า (x ̅= 4.29, SD = .693) 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นเกียวกับประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี มค่ีาเฉลยีอยู่ในระดบัมากทสีุด ทงั  ดา้น 

คอื ดา้นเวลา (x ̅= 4.55, SD = . ) รองลงมาคอื ดา้นปรมิาณ (x ̅= 4.51, SD = . ) และดา้นคุณภาพงาน (x ̅= 

4.49, SD = .543) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมตฐิานการวจิยัท ี  : ปัจจยัส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

ตารางท ี  ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วน

บคุคลทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงาน (n = 400 คน) 

Coefficients 

Model  Unstandardized Standardized   

  Coefficients Coefficients   

  B Std. 

Error 
β t Sig. 

 (Constant) 4.394 0.179  24.596 0.000 

1 เพศ .020 .051 .020 .381 .704 

2 อายุ -.008 .027 -.023 -.306 .760 

 (Constant) 4.394 0.179  24.596 0.000 

3 ระดบัการศกึษา .062 .037 .113 1.692 .091 

4 ตาํแหน่งงาน -.084 .043 -.143 -1.935 .054 

5 รายได ้ -.027 .025 -.100 -1.067 .286 

6 ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน 

.067 .033 .165 2.030 .043 

* ทรีะดบันัยสําคญั .  

 



จากตารางท ี คา่สมัประสทิธคิวามถดถอย ของตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

เท่ากบั .  (β = . ) มคี่า Sig. เท่ากบั .  ด้านอายุ เท่ากับ .  (β = . ) มคี่า Sig. 

เทา่กบั .   ดา้นระดบัการศกึษา เทา่กบั .  (β = . ) มคีา่ Sig. เทา่กบั .   ดา้นตาํแหน่งงาน 

เท่ากบั .  (β = . ) มคีา่ Sig. เท่ากบั .  ดา้นรายได้ เท่ากบั .  (β = . ) มคีา่ Sig. 

เท่ากบั .   และดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เท่ากบั .  (β = . ) มคีา่ Sig. เท่ากบั .  

ซงึมค่ีาคงท ี (Constant) เท่ากับ .  (B = . ) แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรด้านระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน มผีลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ อําเภอกุมภวาปี จงัหวดั

อดุรธาน ีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  

สมมตฐิานการวจิยัท ี  : ปัจจยัในการทํางานสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

ตารางท ี   ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัใน

การทาํงานทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอ

กุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี (n = 400 คน) 

Coefficients 

Model  Unstandardized Standardized   

  Coefficients Coefficients   

  B Std. Error β t Sig. 

 (Constant) .875 .142  6.181 .000 

1 ดา้นลกัษณะงาน .139 .042 .148 3.341 .001 

2 ดา้นบทบาทหน้าท ี .230 .040 .272 5.738 .000 

 (Constant) .875 .142  6.181 .000 

3 ดา้นความสําเรจ็และ

ความกา้วหน้า 

.055 .030 .079 1.819 .070 

4 ดา้นสมัพนัธภาพ

ภายในองคก์ร 

.119 .037 .138 3.218 .001 

5 ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์ร 

.274 .032 .340 8.472 .000 

* ทรีะดบันัยสําคญั .  

 
จากตารางท ี 29 ค่าสมัประสทิธิความถดถอย ของตวัแปรอิสระ คอื ปัจจยัในการทํางาน  ดา้น

ลกัษณะงาน เท่ากบั .  (β = . ) มคี่า Sig. เท่ากบั .  ด้านบทบาทหน้าท ีเท่ากบั .  (β = . ) มคี่า Sig. 

เท่ากบั .   ด้านความสําเร็จและความก้าวหน้า เท่ากับ .  (β = . ) มคี่า Sig. เท่ากบั .   

ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร เท่ากับ .  (β = . ) มีค่า Sig. เท่ากับ .  และด้าน

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เท่ากบั .  (β = . ) มคีา่ Sig. เทา่กบั .  ซงึมคีา่คงท ี(Constant) 

เทา่กบั .  (B = . ) แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรดา้นลกัษณะงาน ดา้นบทบาทหน้าท ีดา้นสมัพนัธภาพ



ภายในองคก์ร และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร มผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทรีะดับ .  

โดยด้านทมีผีลมากทสีุดคอืด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร รองลงมาคอืด้านบทบาทหน้าท ีด้าน

ลกัษณะงาน และดา้นสมัพนัธภาพภายในองคก์ร ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 สมมตฐิานท ี   ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธ ิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีดงัน ี

 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคลและประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 

ด้านอายุ ระดับการศกึษา ตําแหน่งงาน รายได้ ไม่มผีลกบัประสทิธ ิภาพในการทํางานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีสว่นปัจจยัสว่นบคุคลด้านระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน มผีลกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นท้องถนิ อาํเภอกุมมภวา

ปี จังหวดัอุดรธานี อย่างมนัียสําคญัทางสถิติทรีะดับ .  ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ธณัยส์ติา รงัสวิฒุวิงศ ์และ พชัรห์ทยั จารุทวผีลนุกูล ( ) ทศีกึษาเรอืงปัจจยัทสี่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบรษิทั ไทยรฐั กรุ๊ป ผลการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตร์พบว่า ระดบั

การศกึษาทแีตกตา่งกัน สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรบรษิทั ไทยรฐั กรุ๊ป ต่างกนั

อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั .   และ จฑุารตัน์  ทางธรรม ( ) ททีาํการศกึษาเรอืงปัจจยัด้าน

การทํางานทีมีอ ิทธิพลต่อความเคร ียดและประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศกึษาด้านปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคพบว่า  สถานภาพ ระดบั

การศกึษา ตําแหน่งงาน สว่นงาน ประสบการณ์ทาํงานและรายไดส้ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทาํงานแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท ี   ปัจจยัในการทํางานส่งผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีดงัน ี

 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการทํางานและประสทิธิภาพในการทํางานของ

พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีพบว่า ปัจจยัในการทํางาน 

ดา้นลกัษณะงานทปีฏบิตั ิ ดา้นบทบาทหน้าท ีดา้นสมัพนัธภาพภายในองค์กร และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์ร มผีลกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ อําเภอกุม

ภวาปี จงัหวดัอุดรธาน ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ .  ดา้นทมีคีวามสมัพนัธส์งูสดุคอืดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์ร (R = . ) รองลงมาคอืดา้นบทบาทหน้าท ี (R = .230) ด้านลกัษณะงาน (R = .139) และ

ด้านสมัพนัธภาพภายในองค์กร (R = .119) ตามลําดับ ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ กรวกิา มสีามเสน และกฤษดา เชยีรวฒันสขุ ( ) ทศีกึษาเรอืง ปัจจยัในการทาํงานทสี่งผล

ต่อประสทิธ ิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถนิอําเภอคลองหลวง  จงัหวัด

ปทมุธาน ีพบวา่ ( )โดยภาพรวมพนักงานมคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัในการทํางานอยู่ในระดบัมาก ซงึได้แก่ 

ด้านลกัษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที ด้านความสําเร็จและก้าวหน้าในงาน ด้านสมัพนัธภาพภายใน



องค์กร และด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร ( )ปัจจัยในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธ ิภาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานในภาพรวม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

องคก์ร และด้านบทบาทหน้าท ี  และงานวจิยัของ  พรทพิย ์เข่งแกว้ ( ) ทไีดท้าํการศกึษา ปัจจยัทมีี

ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักงานอัยการจงัหวัดนนทบุรี ผล

การศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นความสําเร็จในการทํางาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะงานททีํา ดา้น

ความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าของบุคลากรมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากร 

 เนืองจากพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถนิอําเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธานี ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัในการทํางาน ซงึจากการทดสอบสมมตฐิานจะเห็นได้ว่าพนักงานให้ความสาํคญักบัปัจจยัใน

การทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมากทสีุด ดงันนัผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการ

ทํางานด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยการจดัให้มีวสัดุ อุปกรณ์ เครืองมอืเครืองใช้ ตลอด

เทคโนโลยทีใีช้ในการปฏบิตังิาน ให้เพยีงพอต่อการใช้งานและมกีารจดัสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้

เหมาะสม ไม่แออดัหรือคับแคบจนเกินไป นอกจากนีผู้บริหารก็ต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยอืนที

พนักงานให้ความสาํคญัดว้ย ไมว่่าจะเป็นดา้นบทบาทหน้าท ี ใหพ้นักงานมโีอกาสและมสีว่นร่วมในการ

ตดัสนิใจในงานทีได้ร ับมอบหมายอย่างเต็มท ี ด้านสมัพันธภาพภายในองค์กร การอยู่ร่วมกันของ

บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมกีารอาศยัความรักใคร่สามคัค ีความเป็นนําหนึงอ ันเดยีวกนั มกีาร

ช่วยเหลอืซงึกนัและกนั เพอืให้ทุกคนสามารถปฏบิตังิานร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข ด้านลกัษณะงาน

จะต้องมอบหมายให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และตําแหน่งงานของผู้ปฏบิตัิงาน และใหโ้อกาสใน

การศกึษาเรยีนรู ้ ฝึกอบรมเพอืเพมิความรู้ความสามารถใหก้บัผูป้ฏบิัตงิาน เป็นตน้  ซงึการปฏบิตังิานที

แตกต่างกนัไปตามหน้าทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่งงาน ทําใหพ้นักงานองคก์รปกครองสว่นท้องถิน 

ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานที

หลากหลาย จงึทําใหพ้นักงานได้ใชค้วามรู้ความสมารถทมีอียู่ และตอ้งเรยีนรู้ พฒันา ศกึษาหาความรู้

ใหม ่ๆ และทกัษะใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ เพอืนํามาใช้ในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ท ีการปฏบิตังิานในองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถนิ เป็นลกัษณะงานทเีกยีวขอ้งกบัการให้บรกิารประชาชนเป็นหลกั ซงึการทพีนักงาน

รบัรูว้า่งานทตีนเองรบัผดิชอบมคีวามหมาย มคีวามสาํคญัต่อความเป็นคุณภาพชวีติของประชาชน จะทํา

ใหพ้นักงานตระหนักถงึความสําคญัและเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มแีรงจงูใจในการปฏบิตัิงาน 

และถา้พนักงานไดป้ฏบิตังิานทมีคุีณค่า จะทาํใหพ้นักงานเกดิความพยายามและทุ่มเทในการปฏิบตังิาน 

ทาํใหง้านทปีฏบิตัหิรอืรบัผดิชอบอยู่เกดิประสทิธภิาพมากยงิขนึ ดงันนั การพฒันาออกแบบหรอืปรบัปรุง

ปัจจยัในการทํางานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน จะทําใหพ้นักงานเกิด

ความกระตอืรอืรน้และเกดิความเต็มใจในการทํางานมากขนึ สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการทํางาน ตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัในการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัสูง กบัประสทิธภิาพใน

การทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  มคีา่ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .  แสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานใหค้วามสําคญั



กบัปัจจยัในการทํางานมาก และปัจจยัในการทาํงานสง่ผลให้เกดิประสทิธภิาพในการทาํงานมากเช่นกนั 

ดงันนัผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตอําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จงึควรใหค้วามสําคญั

และเสริมสรา้งให้พนักงานเกดิแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน มคีวามกระตอืรอืร้นในการปฏิบตังิาน เห็น

ความสําคญัของงานทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถหรอืทกัษะเฉพาะด้าน และให้พนักงานสามารถ

วางแผนขนัตอนการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระตงัแต่เรมิตน้จนจบกระบวนการของงานนัน ๆ และตอ้งสร้าง

ความเข้าใจให้พนักงานเพอืให้เกิดการยอมรับผลการประเมนิการปฏบิตังิานนัน ๆ และพร้อมแก้ไข

ปรบัปรุงขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

เอกสารอ้างอิง 

กรวกิา มสีามเสน และกฤษดา เชยีรวฒันสขุ. ( ). ปัจจยัในการทํางานทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการ

ทํางานของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิอําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี. (วารสาร

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ปีท ี  ฉบบัท ี  กรกฎาคม-ธนัวาคม ) 

จุฑารัตน์  ทางธรรม.( ). ปัจจยัดา้นการทํางานทมีอีทิธพิลต่อความเครยีดและประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลติชนิส่วนอเิลก็ทรอนิกส์. (การคน้คว้าอสิระ

ปรญิญามหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ)ี 

ธณัยส์ติา รงัสวุิฒวิงศ ์และ พชัรห์ทยั จารุทวผีลนุกูล ( ). ปัจจยัทสีง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของบรษิทั ไทยรฐั กรุ๊ป. การคน้คว้าอสิระปรญิญามหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัรงัสติ) 

นฤมล ไทรตระกูล ( ). ปัจจยัทสีง่ผลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของเจา้หน้าทอีงค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน ในอําเภอพฒันานิคม จงัหวดัระยอง. (วทิยานิพนธ์หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติ,วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา) 

พรทพิย์ เข่งแก้ว. ( ). ปัจจยัทมีผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร กรณีศึกษา 

สาํนกังานอยัการจงัหวดันนทบรุ(ีการคน้คว้าอสิระปรญิญามหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง) 

พระมหาคณาธิป จนัทร์สง่า. ( ). ปัจจยัทสี่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของข้าราชการ

สํานักงานเขต สํานักงานเขตพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,

มหาวทิยาลยัสยาม) 

อคัรเดช  ไมจ้นัทร ์( ). ปัจจยัทมีผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม

ตดิตงัเครืองจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา. (วทิยานิพนธป์รญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ.

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper and Ro 

 

 

 

 

 

 


