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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรือง ปั จจัยในการทํา งานทีส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทํางานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่วน
บุคคล และปั จจัยในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจยั เชิงสํา รวจ
โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุ ดรธานี จํา นวน
คน แล้ว จึงนํ า ข้อ มูลทีได้ม าทํ า การวิเคราะห์ข้อ มูล หาค่าสถิต ิ ได้แ ก่
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า ส่ว นเบียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสหสัมพัน ธ์แบบเพีย ร์ส นั และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า )ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถินในเขตอําเภอกุ มภวาปี จังหวัดอุดรธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . )ปั จจัยในการทํางานด้านลักษณะงาน ด้า นบทบาทหน้าที ด้านความสําเร็จ
และความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพภายในองค์การ และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด ด้านทีมีคา่ เฉลียสูงสุดคือด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร และ
ด้า นทีมีค่า เฉลียน้ อยทีสุดคือ ด้า นความสํา เร็จและความก้า วหน้า )ประสิทธิภาพในการทํา งาน ด้า น
ปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านเวลา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมากทีสุด ด้า นทีมี
ค่าเฉลียสูงสุดคือด้านเวลา และด้านทีมีคา่ เฉลียน้อยทีสุดคือด้านคุณภาพ )ปั จจัยในการทํางาน (β = .807)
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
คําสําคัญ : ปั จจัยในการทํางาน,ประสิท ธิภาพในการทํางาน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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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.
Keyword : Factors in work, Performance of Officials , Department of Local Administration
บทนํา
องค์กรทีมีศกั ยภาพคือองค์กรทีเติบโตขึนเรือย ๆ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ การที
องค์กรจะสามารถพัฒนาหรือเติบโตได้ ไม่ใช่ เพียงแค่การมีผู้นํา ทีดี ผูน้ ํ าทีเก่ งหรือ มีวิส ยั ทัศน์ เท่า นั น
จะต้องมีผตู้ ามทีมีประสิทธิภาพด้วย บุคลากรทุกฝ่ ายมีความสําคัญทีทํา ให้องค์กรสามารถพัฒนาและ
เจริญเติบโตได้อย่างมีศกั ยภาพ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิน เป็ น ส่ว นราชการทีมีอํ า นาจหน้ า ที ในการพัฒ นาท้ อ งถิ นด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บงั คับกฎหมาย เป็ นหน่ วยงานทีมีความใกล้ชดิ ประชาชนมาก
ทีสุด ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถินส่วนใหญ่ จงึ เกียวข้องกับการให้บริการประชาชนเป็ น
หลัก ซึงหน้าทีหลักมีดงั นีคือ การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ประชาชนในท้องถินร่วมสร้างสรรค์ประชาสังคมให้

เข้มแข็ง พัฒ นางานด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในพืนทีเพือสนองความต้องการของ
ประชาชนและท้องถิน โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาระดั บ ภาคและแผนพัฒ นา
ระดับชาติ เพือให้ความมุ่งหมายสัมฤทธิผลอย่า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี คุณภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ของประชาชนและสภาพของพืนที จะเป็ นตัวบ่งชีว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินประสบความสําเร็จหรือไม่ และจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานของผูบ้ ริหาร ในเรือง
ของภาวะผูน้ ํา การกําหนดโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานและความรับผิด ชอบให้ส อดคล้องกับนโยบาย เพือ
นําไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เกิ
ี ดผลสัมฤทธิ
ปัจจุบนั พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต้องเผชิญ
กับปั จ จัย ทีทํ า ให้ ป ระสิท ธิภ าพในการทํ า งานลดลง ซึงอาจเกิด จากการปรับ เปลียนผู้บริห าร การ
เปลียนแปลงนโยบาย สภาพแวดล้อมการทํางานไม่เอืออํานวย ปริมาณงานทีได้รบั มอบหมายมากเกินไป
ตลอดจนเป็ นการทํางานในหลายด้า น เนืองจากบางตําแหน่ งขาดแคลนเจ้า หน้า ทีเฉพาะตําแหน่ งทํ าให้
เจ้าหน้ า ทีในตํา แหน่ งหนึงต้องปฏิบตั หิ น้า ทีแทนตําแหน่ งทีว่ าง เป็ นการเพิมภาระงานทีมากขึนและ
บางครังงานก็ ไ ม่ ตรงกับ ความรู้ ความสามารถหรือ สายงานทีตนปฏิบัต ิ อีกทังข้อ จํา กัด ในเรืองของ
งบประมาณทีอาจไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถจัดหาเครืองมือ เครืองใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการทํางาน การตังกฎระเบียบทีเคร่งครัด ตลอดจนระเบียบกฎหมายทีเกียวข้องในการทํางานมี
ความยุ่งยากและมีการเปลียนแปลงบ่อ ย ทําให้อาจเกิดข้อผิด พลาดในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น ปั ญหา
เหล่านีคือสิงทีพนักงานต้องเผชิญในการทํางาน ดังนันจึงเป็ นเหตุให้ผศู้ กึ ษามีความสนใจทีจะศึกษาวิจยั
ในเรือง ปั จจัยในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน โดยทําการศึกษากับพนั กงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีปฏิบตั งิ านในอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์การวิ จยั
. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
. เพือศึกษาปั จจัยในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
สมมติ ฐานการวิ จยั
. ปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
. ปั จจัยในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ขอบเขตของการวิ จยั
. ขอบเขตด้านเนือหา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ) ปั จจัยในการทํางาน แบ่งเป็ น ด้าน คือ

ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที ด้านความสําเร็จและความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร
และด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน และเวลา
. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากร คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ขา้ ราชการ พนักงานจ้าง ที
ปฏิบตั งิ านในอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 817 คน
. กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แบ่งเป็ น ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และพนักงานจ้าง ซึงปฏิบตั งิ านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จํานวน
คน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที เกียวข้องและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
แนวคิ ดเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคล
จุฑารัตน์ ทางธรรม ( ) ทําการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตํ าแหน่ งงาน ส่วนงาน ประสบการณ์ ปฏิบตั ิงาน และรายได้ ทีมีผ ลต่อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึงสอดคล้องกับอัครเดช ไม้จนั ทร์ ( )
ทีทําการศึกษาถึงปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้
เฉลียต่อเดือนและอายุงาน ซึงเป็ นส่วนสําคัญทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน โดยทําการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตังเครืองจักรสายการผลิตจังหวัดสงขลา รวมถึง ธัณย์สติ า รังสิวุฒวิ งศ์
และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุ กุล ( ) ทีได้ศกึ ษาถึงปั จจัย ประชากรศาสตร์ด้า นเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน โดยทําการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างในบริษทั ไทยรัฐ กรุป๊ และนฤมล ไทรตระกูล ( )
ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน ตําแหน่ ง ส่วนงานทีสังกัด และ
ระยะเวลาทีปฏิบตั งิ าน ทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึงทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่า งของเจ้าหน้ าที
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดระยอง
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ทีนักวิชาการหลายๆ ท่านทีได้ทํา การศึกษาไว้ ทํา ให้ผู้ศึกษา
สนใจทีจะศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ซึงผูศ้ กึ ษาคาดว่าปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เนืองจากเป็ นปั จจัยทีมี
นักวิชาการนิยมใช้ในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้ และระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน
แนวคิ ดเกียวกับปั จจัยในการทํางาน
กรวิกา มีสามเสน และกฤษดา เชียรวัฒนสุข ( ) ได้กล่าวว่า ปั จจัยในการทํางานเป็ นสิงทีมี
ความเกียวข้องกับการทํางานโดยตรง เป็ นตัวกระตุน้ หรือจูงใจให้พนักงานมีความยินดีทจะปฏิ
ี
บตั ิงาน
และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงเป็ นสาเหตุทอาจทํ
ี
า ให้เกิดความผิดพลาดและแรง
กดดัน องค์ประกอบของปั จจัยในการทํางานแบ่งเป็ น ด้าน คือ

1) ด้านลักษณะงาน คือ งานทีพนั กงานได้ร ับมอบหมายให้ร บั ผิดชอบมีความท้าทาย ต้องใช้
ทักษะเฉพาะด้าน ต้องอาศัยเชียวชาญและความรู้ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ าน
2) ด้านบทบาทหน้ าที คือ การทีพนั กงานได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในหลายหน้ า ที ซึง
นอกเหนือจากหน้าทีหลัก เช่น การได้รบั แต่งตังให้รกั ษาราชการแทนตําแหน่งทีว่าง เป็ นต้น
3) ด้านความสําเร็จและความก้าวหน้าในงาน กล่าวคือ ได้รบั ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในเกณฑ์ท ี
ดี มีโอกาสในการเลือนขันเลือนตําแหน่ ง ได้รบั เงินเพิมหรือเงินตอบแทนกรณีพเิ ศษประจําปี มีโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเอง
4) ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร กล่าวคือ เมือเกิดปั ญหาในองค์กรสามารถให้ความช่วยเหลือ
หรือขอความช่วยเหลือจากคนในองค์กร ไม่แก่งแย่งชิงดีกนั มีความสัมพันธ์ทดีี กบั เพือนร่วมงาน
5) ด้านสภาพแวดล้อ มในองค์กร กล่าวคือ สถานทีในการทํางานมีความเหมาะสม ไม่คบั แคบ
หรือเก่าทรุดโทรมจนเกินไป มีจาํ นวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านในทุกตําแหน่ง
พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า ( ) กล่าวว่า ปั จจัยทีมีผ ลต่ อประสิทธิภาพในการทํางาน คือ
ความรูส้ กึ ของบุคคลหรือกลุ่มคนทีมีต่อหน่ วยงานหรือองค์กร ประกอบด้วย
1) ลักษณะงานทีรับผิดชอบ คือ หน้าทีหรือลักษณะของสิงทีได้รบั มอบหมาย
2) โอกาสก้ า วหน้ า ในหน้ า ทีการทํ า งาน คือ การที บุ ค คลรู้ ส ึก ได้ ว่ า เขามีโ อกาสในการ
เจริญก้า วหน้ า ในตํ าแหน่ งงานทีปฏิบตั ิ ได้ร ับการประเมินผลการทํางานอย่างเทียงธรรม และมีโ อกาสทีจะ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถความเชียวชาญของตนเอง
3) สภาพแวดล้อมในการทํางาน คือ การทีบุคลากรมีความรูส้ กึ ทีดีต่องานทีปฏิบตั ิ และความรู้สกึ
ทีดีตอ่ สภาพแวดล้อมในทีทํางาน
4) การได้รบั การยอมรับนับถือ คือ ความรูส้ กึ ของบุคคลทีรูส้ กึ ว่า การปฏิบตั งิ านหรือผลงานของ
เขาได้รบั การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่วมงาน
5) ความสัมพันธ์กบั เพือนร่วมงาน คือ ความรู้สกึ ของบุคคลทีมีต่อเพือนร่วมงานในทางทีดี ทํางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสามัคคีในหมูค่ ณะ สร้างบรรยากาศในการทํางานอย่างเป็ นมิตร
แนวคิ ดเกียวกับปั จจัยในการทํางาน
แนวคิด ทฤษฎีข อง Peterson and Plowman(1953) ทีได้ ใ ห้แ นวคิด และสรุ ป องค์ป ระกอบ
ประสิทธิภาพไว้ องค์ประกอบ ได้แก่
1) คุณภาพของงาน (Quality) คือ ผลงานทีได้จะต้องมีคุณภาพสูง ผูผ้ ลิตหรือผู้ให้บริการและ
ผูใ้ ช้สนิ ค้าหรือผูร้ บั บริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด เกิดความคุม้ ค่าและความพึงพอใจ
2) ปริมาณงาน (Quantity) คือ ผลของงานทีเกิดขึน ต้องเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือความคาดหวังของ
องค์กร
3) เวลา (Time) กล่าวคือ เวลาทีใช้ในการดําเนินงานจะต้องมีความเหมาะสมกับงาน มีความทัน สมัย
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์

4) ค่าใช้จ่า ย (Cost) กล่า วคือ เงินทุนทีใช้ในการดํา เนิ นงานทังหมดจะต้อ มมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับงาน ใช้วธิ กี ารดําเนินงานโดยหลักจะต้องใช้ตน้ ทุนน้อยและเกิดผลกําไรสูงสุด
วิ ธีดาํ เนิ นวิ จยั
การกําหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ประชากรสําหรับการวิจยั ในครังนี คือ พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน
คน ผู้วจิ ยั เลือกใช้
สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัว อย่า งของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973,p.886)ในการหา
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ใช้สตู รคํานวณแล้วได้จาํ นวนตัวอย่างจากการคํานวณ
คน แต่ผศู้ กึ ษาได้กําหนด
ขนาดตัว อย่า งเท่า กับ
คน เนืองจากอ้า งอิง จาก Comrey and Lee (1992) ซึงกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ว่าจํานวน ตัวอย่างใช้ไม่ได้(poor)
ตัวอย่างพอใช้ (fair)
ตัวอย่างจึงจะดี (good) 500
ตัวอย่างถือว่าดีมาก (very good) และ , ตัวอย่างหรือมากกว่าถือว่ายอดเยียม (excellent) ผูศ้ กึ ษา
จึงเลือกใช้ท ี ตัวอย่างซึงถือว่าดี
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งได้ เป็ น ส่วนดังนี
ส่วนที แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยในการทํางาน
ส่วนที เป็ นคําถามเกียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน
การเก็บรวบรวมข้อ มู ล ผู้วจิ ยั ทํา การแจกแบบสอบถามให้กับพนั ก งานองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทีได้จากการสุ่มตัว อย่าง จํานวน
ชุด และได้รบั
กลับคืนมาครบทัง
ชุด แล้วนํ าแบบสอบถามทีได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS เพือวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิต ิ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการคัดเลือกตัว แปร โดย
วิธกี ารเอาตัวแปรอิสระทุกตัว ทังตัวแปรอิสระทีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
และไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตเิ ข้าไปวิเคราะห์ในการถดถอย (Enter Method) เพือวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยใน
การทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนั กงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอํ าเภอกุ มภวาปี
จังหวัดอุดรธานี เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํา นวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุ
มากกว่า ปี ขนไป
ึ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มีตําแหน่ งงานเป็ นข้าราชการ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มี

รายได้เฉลียต่อเดือน น้ อยกว่า , บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ านไม่เกิน ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกียวกับปัจจัยในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็นเกียวกับปั จจัยในการทํา งานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ทัง ด้าน คือ ด้าน
สัมพันธภาพภายในองค์กร(x̅ = 4.53, SD = . ) มีค่าเฉลียมากสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานที
ปฏิบตั ิ (x̅ = 4.49,SD = . ) ด้านบทบาทหน้าที (x̅ = 4.47, SD = . ) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร (x̅ = 4.42, SD = . ) และด้านความสําเร็จและความก้าวหน้า (x̅ = 4.29, SD = .693)
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุ มภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ทัง ด้าน
คือ ด้านเวลา (x̅ = 4.55, SD = . ) รองลงมาคือ ด้านปริมาณ (x̅ = 4.51, SD = . ) และด้านคุณภาพงาน (x̅ =
4.49, SD = .543)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานการวิจยั ที : ปั จจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตารางที ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปั จจัยส่วน
บุคคลทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน (n = 400 คน)
Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
t
Sig.
β
Error
(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 ระดับการศึกษา
.062
.037
.113 1.692
.091
4 ตําแหน่งงาน
-.084
.043
-.143 -1.935
.054
5 รายได้
-.027
.025
-.100 -1.067
.286
6 ระยะเวลาในการ
.067
.033
.165 2.030
.043
ปฏิบตั งิ าน
* ทีระดับนัยสําคัญ .

จากตารางที ค่าสัมประสิทธิความถดถอย ของตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่วนบุค คล ด้า นเพศ
เท่า กับ . (β = . ) มีค่า Sig. เท่า กับ . ด้า นอายุ เท่ากับ . (β = . ) มีค่า Sig.
เท่ากับ .
ด้านระดับการศึกษา เท่ากับ . (β = . ) มีคา่ Sig. เท่ากับ .
ด้านตําแหน่ งงาน
เท่ากับ . (β = . ) มีคา่ Sig. เท่ากับ . ด้านรายได้ เท่ากับ . (β = . ) มีคา่ Sig.
เท่ากับ .
และด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เท่ากับ . (β = . ) มีคา่ Sig. เท่ากับ .
ซึงมีค่า คงที (Constant) เท่ า กับ . (B = . ) แสดงให้เห็นว่ า ตัวแปรด้า นระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
สมมติฐานการวิจยั ที : ปั จจัยในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตารางที ผลการวิเคราะห์ส มการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปั จจัยใน
การทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (n = 400 คน)
Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
t
Sig.
β
(Constant)
.875
.142
6.181 .000
1 ด้านลักษณะงาน
.139
.042
.148 3.341 .001
2 ด้านบทบาทหน้าที
.230
.040
.272 5.738 .000
(Constant)
.875
.142
6.181 .000
3 ด้านความสําเร็จและ
.055
.030
.079 1.819 .070
ความก้าวหน้า
4 ด้านสัมพันธภาพ
.119
.037
.138 3.218 .001
ภายในองค์กร
5 ด้านสภาพแวดล้อม
.274
.032
.340 8.472 .000
ภายในองค์กร
* ทีระดับนัยสําคัญ .

จากตารางที 29 ค่าสัมประสิทธิความถดถอย ของตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยในการทํางาน ด้าน
ลักษณะงาน เท่ากับ . (β = . ) มีค่า Sig. เท่ากับ . ด้านบทบาทหน้าที เท่ากับ . (β = . ) มีค่า Sig.
เท่ากับ .
ด้านความสํา เร็จและความก้าวหน้ า เท่ากับ . (β = . ) มีค่า Sig. เท่ากับ .
ด้ า นสัม พัน ธภาพภายในองค์ ก ร เท่ า กับ .
( β = . ) มีค่ า Sig. เท่ า กับ .
และด้ า น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เท่ากับ . (β = . ) มีคา่ Sig. เท่ากับ . ซึงมีคา่ คงที (Constant)
เท่ากับ . (B = . ) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที ด้านสัมพัน ธภาพ

ภายในองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติทระดั
ี บ .
โดยด้า นทีมีผ ลมากทีสุด คือด้า นสภาพแวดล้อ มภายในองค์กร รองลงมาคือด้า นบทบาทหน้ า ที ด้า น
ลักษณะงาน และด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ตามลําดับ
อภิ ปรายผล
สมมติฐานที ปั จจัยส่วนบุ ค คลส่ง ผลต่ อประสิทธิภาพในการทํา งานของพนั กงานองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังนี
จากการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่ า ง ปั จจัยส่วนบุคคลและประสิทธิภาพในการทํ างานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้า นอายุ ระดับการศึกษา ตํ า แหน่ งงาน รายได้ ไม่มผี ลกับประสิทธิภาพในการทํ างานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนปัจจัยส่ว นบุคคลด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน มีผลกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกุมมภวา
ปี จังหวัดอุด รธานี อย่า งมีนัยสํา คัญ ทางสถิต ิทระดั
ี บ . ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ธัณย์สติ า รังสิวฒ
ุ วิ งศ์ และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุ กูล ( ) ทีศึกษาเรืองปั จจัยทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์พบว่า ระดับ
การศึกษาทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป ต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . และ จุฑารัตน์ ทางธรรม ( ) ทีทําการศึกษาเรืองปั จจัยด้าน
การทํา งานทีมีอ ิทธิพลต่อ ความเครียดและประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัตงิ านของพนั ก งานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิต ชินส่ว นอิเล็กทรอนิ กส์ ผลการศึกษาด้านปั จจัยปั จจัยส่วนบุคคพบว่ า สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน ส่วนงาน ประสบการณ์ทาํ งานและรายได้สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที ปั จจัยในการทํางานส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการทํา งานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังนี
จากการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่ างปั จจัยในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํา งานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอกุ มภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยในการทํา งาน
ด้านลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ด้านบทบาทหน้า ที ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร และด้านสภาพแวดล้อ ม
ภายในองค์กร มีผลกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิน อําเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิต ิ . ด้านทีมีความสัมพันธ์สงู สุดคือด้านสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร (R = . ) รองลงมาคือด้านบทบาทหน้ าที (R = .230) ด้านลักษณะงาน (R = .139) และ
ด้า นสัมพันธภาพภายในองค์กร (R = .119) ตามลํา ดับ ซึงเป็ น ไปตามสมมติฐ าน ซึงสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ กรวิกา มีสามเสน และกฤษดา เชียรวัฒนสุข ( ) ทีศึกษาเรือง ปั จจัยในการทํางานทีส่งผล
ต่อ ประสิทธิภาพในการทํ างานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้อ งถินอํา เภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ( )โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อปั จจัยในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ซึงได้แก่
ด้า นลักษณะงาน ด้า นบทบาทหน้ า ที ด้านความสํา เร็จและก้า วหน้ าในงาน ด้า นสัมพัน ธภาพภายใน

องค์กร และด้ า นสภาพแวดล้อ มในองค์กร ( )ปั จจัย ในการทํ า งานทีส่งผลต่ อ ประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในภาพรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมใน
องค์กร และด้านบทบาทหน้ าที และงานวิจยั ของ พรทิพย์ เข่งแก้ว ( ) ทีได้ทาํ การศึกษา ปั จจัยทีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักงานอัย การจังหวัดนนทบุร ี ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานทีทํา ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
เนืองจากพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้ความสําคัญ
กับปั จจัยในการทํ างาน ซึงจากการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่าพนักงานให้ความสํา คัญกับปั จ จัยใน
การทํางานด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมากทีสุด ดังนันผูบ้ ริหารควรให้ความสําคัญกับปั จจัยในการ
ทํา งานด้า นสภาพแวดล้อ มภายในองค์กร โดยการจัดให้มีว สั ดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ ตลอด
เทคโนโลยีทใช้
ี ในการปฏิบตั งิ าน ให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
เหมาะสม ไม่แ ออัด หรือ คับแคบจนเกิน ไป นอกจากนี ผู้บริห ารก็ ต้อ งให้ความสํา คัญ กับปั จจัย อืนที
พนักงานให้ความสําคัญด้วย ไม่ว่าจะเป็ นด้านบทบาทหน้า ที ให้พนักงานมีโอกาสและมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจในงานทีได้ร ับมอบหมายอย่ า งเต็มที ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร การอยู่ ร่ว มกั น ของ
บุคลากรภายในองค์กรจะต้อ งมีการอาศัย ความรักใคร่ ส ามัคคี ความเป็ น นํ าหนึ งอันเดีย วกัน มีการ
ช่วยเหลือซึงกันและกัน เพือให้ทุกคนสามารถปฏิบตั งิ านร่ว มกันได้อย่ างมีความสุข ด้านลักษณะงาน
จะต้องมอบหมายให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และตําแหน่ งงานของผู้ปฏิบตั ิงาน และให้โอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรมเพือเพิมความรู้ความสามารถให้กบั ผูป้ ฏิบัตงิ าน เป็ นต้น ซึงการปฏิบตั งิ านที
แตกต่างกันไปตามหน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่ งงาน ทําให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตอํ า เภอกุ ม ภวาปี จัง หวัด อุด รธานี ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ทักษะในการปฏิบ ัติ ง านที
หลากหลาย จึงทําให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสมารถทีมีอยู่ และต้องเรียนรู้ พัฒนา ศึกษาหาความรู้
ใหม่ ๆ และทักษะใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือนํามาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที การปฏิบตั งิ านในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เป็ นลักษณะงานทีเกียวข้องกับการให้บริการประชาชนเป็ นหลัก ซึงการทีพนักงาน
รับรูว้ า่ งานทีตนเองรับผิดชอบมีความหมาย มีความสําคัญต่อความเป็ นคุณภาพชีวติ ของประชาชน จะทํา
ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
และถ้าพนักงานได้ปฏิบตั งิ านทีมีคุณค่า จะทําให้พนักงานเกิดความพยายามและทุ่มเทในการปฏิบตั งิ าน
ทําให้งานทีปฏิบตั หิ รือรับผิดชอบอยู่เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน ดังนัน การพัฒนาออกแบบหรือปรับปรุง
ปั จจัยในการทํา งานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนั กงานแต่ละคน จะทําให้พนั กงานเกิด
ความกระตือรือร้นและเกิดความเต็มใจในการทํางานมากขึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง กับประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิน ในเขตอํา เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ . แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ความสําคัญ

กับปั จจัยในการทํางานมาก และปั จจัยในการทํางานส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากเช่ นกัน
ดังนันผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จึงควรให้ความสําคัญ
และเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน เห็น
ความสําคัญของงานทีต้องใช้ ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้าน และให้พนักงานสามารถ
วางแผนขันตอนการปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระตังแต่เริมต้นจนจบกระบวนการของงานนัน ๆ และต้องสร้าง
ความเข้า ใจให้พนักงานเพือให้เกิดการยอมรับผลการประเมิน การปฏิบตั งิ านนัน ๆ และพร้อ มแก้ไข
ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
เอกสารอ้างอิ ง
กรวิกา มีสามเสน และกฤษดา เชียรวัฒนสุข. ( ). ปั จจัยในการทํางานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี. (วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี ท ี ฉบับที กรกฎาคม-ธันวาคม
)
จุฑารัตน์ ทางธรรม.( ). ปั จจัยด้านการทํางานทีมีอทิ ธิพลต่อความเครียดและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนั กงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์. (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
ธัณย์สติ า รังสิวุฒวิ งศ์ และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุ กูล ( ). ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ไทยรัฐ กรุ๊ป. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรังสิต)
นฤมล ไทรตระกูล ( ). ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้า ทีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ในอําเภอพัฒ นานิ คม จังหวัดระยอง. (วิทยานิ พนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต,วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา)
พรทิพย์ เข่งแก้ว . (
). ปั จจัย ทีมีผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรณีศึกษา
สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุร(ี การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า. (
). ปั จจัยทีส่งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของข้า ราชการ
สํา นักงานเขต สํานักงานเขตพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร(สารนิ พนธ์ปริญ ญามหาบัณ ฑิต ,
มหาวิทยาลัยสยาม)
อัครเดช ไม้จนั ทร์ ( ). ปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตังเครืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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