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Abstract

The purposes of this study were  1) to study the level of factors affecting the performance of the employees 

of local government organization in Non Sa-At District, Udon Thani Province 2) to study the factors influencing the 

performance of the employees of local government organization in Non Sa-At District,  Udon Thani Province  and  

3) to study the guidelines for improving the efficiency of the work of the employees of the Non Sa-At District  

Local Administrative Organization Udon Thani Province.

The sample groups were Local personnel There were 384 persons in Non Sa-At District, Udon Thani Province. 

The data collection tool was a statistical questionnaire used for data analysis. The descriptive statistics and  

the analysis of structural equations model (SEM) using LISREL program. The results of the study were as follow :  

1) The factor of motivation in the work was at the high leve (    = 3.57). The level of the factor of the occupational 

stability was at the high level (    = 3.75). The work at the moderate level (   = 2.66). The happiness factor at work 

was at the high level (   = 3.76). The Performance factor  high  level  (    = 3.82). 2) Occupational stability factor, 

Happy work,  Motivation working, Environment Stability in work, have direct influence on the performance of the 

employees of local government organization in Non Sa-At District, Udon Thani Province with weight values 0.61, 0.65, 

0.76, 0.85 respectively. 3) Guidelines for enhancing the efficiency of work performance of local administrative  

organization employees in Non Sa-At District, Udon Thani province should improve the working environment,  

including materials, equipment, stability and work safety and creating a working atmosphere.

Keywords :  Efficiency/ Work stability/ Happiness in Work/ Motivation/ Working Environment
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่อ�าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธาน ี2) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลากรส่วนท้องถิ่น ในอ�าเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี 

7 แห่ง จ�านวน  384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา และ 

การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล  

ผลการวิจัย พบว่า  1) ระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (   = 3.57) ระดับปัจจัยด้านด้านระดับปัจจัย 

ด้านความมั่นคงในการท�างานอยู่ในระดับมาก  (   = 3.75) ระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง (    = 2.66) 

ระดับปัจจัยด้านความสุขในการท�างานอยู่ในระดับมาก (   = 3.76) ระดับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (   = 

3.82)   2) ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท�างาน  ความสุขในการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน  สภาพแวดล้อมในการท�างาน ความมั่นคง

ในการท�างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยค่าน�้าหนัก  0.61, 0.65, 0.76, 0.85 ตามล�าดับ 3) แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี คือ ควรปรับปรุงด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ ความมั่นคงและปลอดภัยในการท�างาน และการสร้างบรรยากาศในการท�างาน

ค�าส�าคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความมั่นคงในการท�างาน ความสุขในการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน  สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การปกครองส่วนท้องถ่ิน คอืหน่วยงานปกครอง ทีอ่ยูใ่กล้ชดิ

กับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยปกติการปกครองส่วนท้อง

ถิน่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิน่นัน้ๆ เลอืกตัง้ผูแ้ทนของ

ตนเข้าไปท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารท้องถิน่ หรอืเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่

เพือ่เลอืกผูบ้ริหารท้องถิน่อกีทหีนึง่ (เรยีกว่าการเลอืกตัง้โดยตรงหรอื

โดยอ้อมตามล�าดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ�านาจอิสระ 

(autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่

กฎหมายก�าหนดการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นรปูแบบการปกครอง

ที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชน

ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย  

ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า

รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น มีภาระ

หน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความ

สขุความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต และดแูลความมัน่คงของชาติ

ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมการพัฒนาเป็นไปตาม

นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

(การปกครองส่วนท้องถิ่น, ออนไลน์, 2562)

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ�าเป็น

และมีความส�าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ 

เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าว

ในทางทฤษฎแีละแนวความคดิทางปกครอง จะเหน็ได้ว่า รฐับาลซึง่

เป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐน้ัน ย่อมมีภาระหน้าที่

อย่างมากมายในการบริหารประเทศ ให้ประชาชนได้รับความสุข 

ความสะดวกสบายในการด�ารงชวีติ (Well Being) อกีทัง้ความมัน่คง

แห่งชาติ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National  

Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท�าบริการให้

กบัประชาชนได้ทัว่ถงึทกุชมุชนของประเทศ เพราะอาจจะเกดิปัญหา

เกีย่วกบัความล่าช้าในการด�าเนนิงาน การทีอ่าจจะไม่สนองตอบต่อ

ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมท้ังข้อจ�ากัดเกี่ยวกับงบ

ประมาณ (Budget) และตวับคุคลหรอืเจ้าหน้าทีด่�าเนนิงานให้ทัว่ถงึ

ได้ เมือ่เป็นดงันี ้การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความ

ต้องการของชมุชน จะได้เกดิความสะดวก รวดเรว็ และตรงกับความ

มุ่งประสงค์ของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมี

บทบาทและความส�าคัญเกิดขึ้น (สถาบันพระปกเกล้า, ออนไลน์, 

2562)
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จากการปฏบิตังิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในระยะ

ทีผ่่านมาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานยงัไม่สงูมากนกั ทัง้นีเ้พราะ

ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก�าหนด เช่น ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

ประสบการณ์ในการท�างาน สภาพการท�างาน ความมั่นคงในการ

ท�างาน ความสุขในการท�างาน สภาพแวดล้อมในการท�างานตลอด

จนแรงจงูใจในการท�างาน ปัจจยัดงักล่าวนีจ้ะส่งผลต่อประสิทธภิาพ

ในการท�างาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551)

ส�านกังานมาตรฐานการบรหิารบคุคลท้องถิน่เป็นหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแลการบริหารบุคคลของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการพฒันาระบบบรหิารบคุคลากรท้องถิน่

ให้เท่าเทียมกบัข้าราชการประเภทอืน่และสร้างขวญัและก�าลงัใจให้

กบับคุลากร ส่วนท้องถิน่เพือ่ท�าให้เกดิขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความส�าเร็จในการ

ท�างาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในการท�างาน ลักษณะ

ของงานทีท่�า และความรบัผดิชอบ ความมัน่คงในการท�างาน สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน แรงจงูใจในการท�างาน ความสขุในการท�างาน 

ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ปัจจยัทีก่ล่าวข้างต้นล้วน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้ังสิ้น (สุทธิคุณ วิริยะกุล, 

2558)

ด ้วยเหตุผลที่กล ่าวมาข ้างต ้น ป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ผู้วิจัยเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงึมคีวามสนใจถงึขวญัและก�าลังใจ การ

ท�าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการในเขตพื้นที่

อ�าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธาน ีซึง่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทั้งหมด 7 แห่ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารบุคคลากร 

ส่วนท้องถิน่ในอ�าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธาน ีให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น 

    

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอ

โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

แนวคิดทฤษฎี
ปิยฉัตร กุลทพั (2550) ศกึษาเรือ่ง การสร้างความมัน่คงทาง

อาชีพ ในทศันะของพนกังานธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบทัศนะของ

พนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทยต่อความมั่นคงทางอาชีพ ทัศนะของพนักงานต่อการ

วางแผนอาชีพในอนาคต และทัศนะต่อบทบาทของธนาคารในการ

สร้างความมัน่คงทางอาชพีให้แก่พนกังาน โดยศกึษา เชงิส�ารวจกลุม่

ประชากรตัวอย่างพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งส�านักงานใหญ่ส�านักงานเขตธุรกิจ

และศนูย์ธรุกจิทัว่ประเทศ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนะต่อ

ความมัน่คง ทางอาชีพในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัปานกลาง และให้ความ

ส�าคัญกับการจ้างงานจนเกษียณอายุเป็นล�าดับแรก รองลงมา คือ 

การเปลีย่นระบบงานและความก้าวหน้าทางอาชพี ส�าหรบัทศันะต่อ 

บทบาทของธนาคารในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่

พนักงานเห็นว่า ธนาคารให้ความส�าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของ

สมาชิกในองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดสวัสดิการในการ

ท�างานและความมั่นคงในการท�างาน ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

ควรมีนโยบายโครงสร้างองค์กรและระบบงานที่ชัดเจน และเสริม

สร้างความมัน่คงทางอาชพีของพนกังาน โดยมมีาตรฐานและเกณฑ์

การพจิารณา ความก้าวหน้าทางอาชพี ค่าตอบแทนและโบนสัทีเ่สมอ

ภาค ยุติธรรม มีการจัดอบรมความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและ

ทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู ้และพัฒนาความ

สามารถ ตลอดจนควรมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก

ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงในองค์กรและสร้าง

ความมัน่คงทางอาชพีให้กับพนกังาน  จากการศกึษาทีไ่ด้น�าเสนอมา

ข้างต้นนัน้ อาจสรปุได้ว่า มปัีจจยัหลายประการทีม่คีวามสัมพนัธ์กบั

คณุภาพชวีติการท�างาน และความมัน่คงในการท�างาน ประกอบกบั

ในภาพรวมของงานวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของคนท�างานใน

ปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ตาม ยังอยู่ในระดับต�่าถึง 

ปานกลางเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่แต่ละองค์กร/หน่วยงาน ควรต้อง 

หันมาให้ความสนใจว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตการท�างาน และความมั่นคงในการท�างานได้อย่างไรบ้าง ซึ่งก็

ควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการท�างาน  
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ความเสี่ยง และความต้องการของบุคลากร  ในหน่วยงาน/องค์กรที่
อาจแตกต่างกันออกไป เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถยก
ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานได้มากท่ีสุด อันจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

พรพนา พวัรกัษา (2554) ให้ความหมายของความสขุในการ
ท�างาน หมายถึง การรับรู้หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการท�างาน 
หรือความรู้สึกพึงพอใจในการท�างานซ่ึงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงอารมณ์ที่แสดงออกทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ จากการใช้ชวีติอยูใ่นสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน รวมถงึรูส้กึ
พอใจในงานที่รับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมในที่ท�างานรู้สึกตนเองมี
คณุค่า สนกุกบังานทีท่�า พยายามทีจ่ะท�างานให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
เป็นความรู้สึกชื่นชอบเป็นสุขกับงานท่ีท�าจากแนวคิดต่างๆ สรุป 
ได้ว่า ความสุขใจการท�างาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความรู้สึกใน
การท�างานในทางบวก เนื่องมาจากผลการท�างาน มีความพึงพอใจ           
ในงาน และมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ท�าให้เกิด 
ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547) ได้ให้ความหมายของสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งท่ีมีชีวิตและ
ไม่มชีวีติ หรอืทีส่ามารถจบัต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ทัง้ท่ีเป็น
รูปธรรมและเป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้เกิดภาวะ
กดดนัซึง่มผีลต่อผูป้ฏบิตังิานในขณะทีท่�างานสรปุได้ว่า สิง่แวดล้อม
ในการท�างานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถใน
การท�างาน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการท�างาน จากการทบทวน
วรรณกรรมสิง่แวดล้อมในการท�างานตามแนวคดิของ Moos (1986) 
มคีวามเหมาะสมในบคุคลากรโรงงานและหน่วยสนบัสนนุทัง้ในด้าน
จิตวิทยาสังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งถือเป็น 
สิง่แวดล้อม ทีท่�าให้เกดิความเครยีดจากการท�างานเกดิเปลีย่นแปลง
ทางสรีระ เนื่องจากอารมณ์และจิตใจที่ได้รับการกดดัน

อนุชา ยันตรปกรณ์ (2548) กล่าวว่า ความส�าคัญ และ
ประโยชน์ของแรงจูงใจในการท�างานในแง่ของการบริหารงานแล้ว 
หน่วยงานใดก็ตามทั้งภาครัฐและเอกชนผู้บริหารของหน่วยงานน้ัน 
จะต้องรู้จักจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจะตัดสินใจว่าผู้บริหารมีคุณภาพเพียงใด ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
หลังจากได้รับการกระตุ้นจากผู้บังคับบัญชาแล้วการ จะปฏิบัติงาน
ให้ได้ประสิทธิภาพหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานของ
ตนเองว่าได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองหรอืไม่ ฉะนัน้ 
ความส�าคัญและประโยชน์ของแรงจูงใจในการท�างาน ส�าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงาน คือ เป็นการตอบสนองความต้องการของแต่ละคน  
เมือ่ได้รบัการตอบสนอง แล้วประสทิธภิาพในการท�างานกจ็ะเกดิขึน้ 
สรุปได้ว ่าแรงจูงใจมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การ  
ดงันัน้ เรือ่งของแรงจงูใจ จงึเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของผูบ้รหิารทกุระดบั

ทีต้่องท�าหน้าทีจ่งูใจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้ใช้ศกัยภาพในการท�างาน
เพื่อพัฒนาองค์การ การเข้าใจแรงจูงใจของตนเอง และคนอื่นท�าให้
รู ้วิธีที่จะสนองความต้องการของคน และกลายเป็นบุคคลที่รู ้ใจ 
คนอื่นได้ดี อันจะน�าไปสู่การสร้างเสริมแรงจูงใจในการท�างานท่ีดี  
ส่ิงส�าคัญที่สุดและเป็นงานที่ท้าทายท่ีสุดก็คือ ความสามารถของ 
ผู้บริหารที่จะใช้แรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อเป็นสิ่งจูงใจผู้ใต้บังคับ
บัญชามีความมุ ่งมั่นและพร้อมจะทุ ่มเทการท�างานเพ่ือบรรล ุ
เป้าหมายองค์การ

พชัราภรณ์ กระบวนรตัน์ (2546) ได้ก�าหนด หลกัการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ดังนี้

1.  ท�าความเข้าใจและก�าหนดแนวความคิดในการท�างานให้
กระจ่าง 

2.  ใช้หลกัสามญัส�านกึในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปได้
ของงาน 

3.  ค�าปรึกษาแนะน�าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
4.  รักษาระเบียบวินัยในการท�างาน 
5.  ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
6.  การท�างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพ

และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
7.  งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด�าเนินงานอย่าง

ทั่วถึง
8.  งานส�าเร็จทันเวลา 
9.  ผลงานได้มาตรฐาน 

10.  การด�าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11.  ก�าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ฝึกสอนงานได้ 
12.  ให้บ�าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี
สรปุได้ว่า ประสทิธภิาพ หมายถงึ การด�าเนนิการใดๆ โดยที่

มีสิ่งมุ่งหวัง คือ ผลส�าเร็จ หรือการได้ซึ่งคุณภาพและปริมาณท่ีจะ
ต้องออกมาดีโดยการด�าเนินการนั้นเป็นไปอย่างประหยัด และใช้
ทรพัยากรน้อยทีสุ่ด ซ่ึงประสทิธภิาพเป็นส่ิงทีวั่ดได้หลายมติิ ตามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ คือ มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตท่ี
ลงทุนไปกับผลก�าไรที่ได้หรือความคุ้มค่า                

มติขิองกระบวนการบรหิาร และมติขิองผลผลิตและผลลพัธ์ 
ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของการ วิจัยในครั้งนี้ คือ  
ผลของความสามารถในการปฏบิตังิานในมติิต่างๆ โดยรวมความให้
หมายถึง ท�างานได้ปริมาณและคุณภาพมาก ท�างานถูกต้องได้ตาม
มาตรฐาน มีการรักษาระเบียบวินัยในการท�างาน ผู้ปฏิบัติงานมี
จิตส�านึกที่ดีต่อการท�างาน องค์กรโดยรวมมีความรักสมัครสมาน
สามคัค ี  มสีนัตภิาพและความสขุ จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จัย

สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอโนนสะอาด ได้แก่  1) เทศบาลต�าบล

โนนสะอาด ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต�าบลโนนสะอาด  

2) เทศบาลต�าบลหนองแวงโนนสะอาดครอบคลุมพื้นที่ต�าบล

โนนสะอาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต�าบลโนนสะอาด)  3) องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบุ่งแก้ว ครอบคลุมพื้นท่ีต�าบลบุ่งแก้วทั้งต�าบล  

4) องค์การบริหารส่วนต�าบลโพธิ์ศรีส�าราญ ครอบคลุมพื้นที่ต�าบล

โพธิ์ศรีส�าราญทั้งต�าบล 5) องค์การบริหารส่วนต�าบลทมนางาม 

ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลทมนางามทั้งต�าบล 6) องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองกุงศรี ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลหนองกุงศรีทั้งต�าบล  

7) องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ต�าบลโคก

กลางท้ังต�าบล ซ่ึงขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมต้องมไีม่น้อยกว่า 20-25 

เท่า ของตัวแปรทีส่งัเกตได้ (Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum 

P, Brehaut J, Walter SD, Russell D, Swinton M, Zhu B, & 

Wood E , 2005) ในการวจัิยนีม้ตีวัแปรทีส่งัเกตได้ทัง้สิน้ 15 ตวัแปร 

ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า 300 ตัวอย่าง (20*15 = 300) ซึ่งผล 

จากการค�านวณเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างขัน้ต�า่ทีส่ามารถน�ามาใช้

ในการวเิคราะห์ด้วยเทคนคิโมเดลสมการเชงิโครงสร้าง (Structural 

Equation Model : SEM) โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวย่างจ�านวน

ทั้งสิ้น 384 คน ซึ่งมีจ�านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างขั้นต�่าที่สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์สมการเชิง

โครงสร้างได้ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนและมีความเชื่อม่ันมากพอ

ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน

ของจ�านวนประชากร

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ประกอบด้วยความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation : S.D.)

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 

        สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินการ
ใดๆ โดยท่ีมีสิ่ ง มุ งหวัง คือ ผลสําเร็จ หรือการได ซ่ึง
คุณภาพและปริมาณท่ีจะตองออกมาดีโดยการดําเนินการ
นั้นเปนไปอยางประหยัด และใชทรัพยากรนอยท่ีสุด             
ซ่ึ งประสิท ธิภาพเปนสิ่ ง ท่ี วั ด ได หลาย มิ ติ  ตามแต
วัตถุประสงคท่ีตองการ คือ มิติของคาใชจายหรือตนทุน
การผลิตท่ีลงทุนไปกับผลกําไรท่ีไดหรือความคุมคา        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

มิติของกระบวนการบริหาร และมิติของผลผลติ
และผลลัพธ สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของการ 
วิจัยในครั้งนี้ คือ ผลของความสามารถในการปฏิบัติงานใน
มิติตางๆ โดยรวมความใหหมายถึง ทํางานไดปริมาณและ
คุณภาพมาก ทํางานถูกตองไดตามมาตรฐาน มีการรักษา
ระเบียบวินัยในการทํางาน ผูปฏิบติังานมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
การทํางาน องคกรโดยรวมมีความรักสมัครสมานสามัคคี     
มีสันติภาพและความสุข จากการทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยสรางกรอบแนวความคิดในการวิจัยได ดังภาพท่ี 1 

โอกาสกาวหนา 
ไดเล่ือนตําแหนง 

(OPPRO) 
โอfsFvdาวหนาได

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

(WOEN) 

แรงจูงใจ 
(MOTI) 

ความมั่นคง 
ในการทํางาน 

(WOSTA) 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

(EFFIC) 

ความสุขในการ 
ทํางาน 

(HAWO) 

ความถูกตองในการ
ทํางานตามเวลา 

ที่กําหนด 
(ACCWO) 

บรรยากาศในการทํางาน 
(WOAT) 

โอกาสในการเรียนรู
และพัฒนา 
(OPPDE) 

เรียนรูและพัฒนา 

การเปนที่
ยอมรับ 
(ACCEP) 

ความมั่นคงปลอดภัย
ในการทํางาน 

(SESA) 

การติดตอสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน 

(CONCO) 

     ปจจัยจูงใจ (MOTI) 

วัสดุอุปกรณ    
(EQUI) 

ความสําเร็จในการทํางาน 
(SUCWO) 

ในการทํางาน 

(SUCWO) 

การใชทรัพยากร
อยางคุมคา 
(EFFRES) 

ลักษณะของงาน    
ที่ทํา 

(CHAVO) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(PERFO) 

ปจจัยค้ําจุน (MAIN) 

ผลการปฏิบัติงาน

(FERFO)

การติดต่อสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน

(CONCO)

ความส�าเร็จในการท�างาน

(SUCWO)

โอกาสในการเรียนรู้

และพัฒนา

(OPPDE)

โอกาสก้าวหน้า

ได้เลื่อนต�าแหน่ง

(OPPRO)

แรงจูงใจ

(MOTI)
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี  ผู้วิจัยใช้ค่าคะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของ เบสท์ 

(Best, 1970) และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้

การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี ผู ้วิจัยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ 

(Best, 1970) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของลเิคร์ิท (Likert) มตีวัเลอืก 

5 ระดบั ซึง่แต่ละข้อมเีกณฑ์การให้คะแนนตรงกบัความคดิเหน็ ดงันี้

5  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

4  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก

3  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง

2  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย

1  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

แปลความหมายได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับ

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก

ค่าเฉลีย่ตัง้แต่ 2.50-3.49 หมายถงึ เหน็ด้วยในระดบัปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย

ค่าเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 -1.49 หมายถงึ เหน็ด้วยในระดบัน้อยทีส่ดุ

ในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้การประมวลผลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วย

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนปัจจัยพื้นฐานคุณสมบัติด้านประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปการใช้สถิติได้ดังนี้

 1.1  ใช้ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ เพือ่อธบิายลกัษณะของ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ด้วยวิธีการค�านวณดังนี้  

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา โดยก�าหนดระดับนัย

ส�าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95%  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้ใช้

วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทกุตวัทีใ่ช้ในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิง

ชั้นปัจจัยตามตัวแปรต่างๆ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อดุรธาน ีซึง่ในการใช้เทคนคิวเิคราะห์ต่างๆ ตามทีก่ล่าวมานี ้เป็นไป

ตามคณุสมบตัริะดบัการวดั และตามกรอบแนวความคดิทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้แล้ว ส�าหรบัขัน้ตอนในการด�าเนนิการใช้วธิกีารทางสถติทิีไ่ด้เสนอ

มานั้นได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้วิจัยน�ามาใช้เพื่อการศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์เบือ้งต้นระหว่างตวัแปรต่างๆ  ทีน่�ามาใช้เพือ่วเิคราะห์

และเพือ่ตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระด้วยกนั

ว่ามปัีญหาเกีย่วกับความสัมพนัธ์กนัมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.8 หรอืไม่ 

(multicollinearity problem) การวิเคราะห์ถดถอย พหุเชิงชั้นน�า

มาเพื่อใช้วิเคราะห์ว่าปัจจัยของตัวแปรแต่ละกลุ่มมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ อ�าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธาน ีการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ

แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (structural equations model : 

SEM) โดยการใช้โปรแกรม LISREL เพือ่วเิคราะห์ว่า แรงจงูใจในการ

ท�างาน สภาพแวดล้อมในการท�างาน ความมัน่คงในการท�างาน และ

ความสุขในการท�างานมอีทิธิพลต่อประสิทธภิาพการปฏิบตังิานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

สรุปผลการวิจัย
ข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 66.41 มอีายอุยูร่ะหว่าง 

31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.85 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

55.81 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.83 มีอายุ

การท�างานมากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.53 มีรายได้ระหว่าง 

20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.32

ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  ด้านความมัน่คงในการท�างาน 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านความสุขในการท�างาน และ

ด้านประสิทธภิาพการปฏิบตังิาน ค่าเฉล่ียปัจจยัด้านแรงจงูใจในการ

ปฏบิตังิาน ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเรยีง

ล�าดบัจากมากไปน้อย พบว่าปัจจัยจงูใจ และปัจจยัค�า้จนุ ตามล�าดบั

ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความมั่นคงในการท�างานภาพรวมม ี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (   = 3.75) แต่เมื่อพิจารณาเรียงล�าดับ 

จากมากไปน้อยพบว่าด้านโอกาสก้าวหน้าได้เล่ือนต�าแหน่งงาน 

ลักษณะของงานทีท่�า และโอกาสในการเรยีนรู้และพฒันา ตามล�าดบั

ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (    = 2.66) แต่เมื่อพิจารณาเรียง

ล�าดับจากมากไปน้อยพบว่าด้านบรรยากาศในการท�างาน ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ และด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท�างาน ตามล�าดับ
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ค่าเฉลีย่ปัจจยัด้านความสขุในการท�างาน ภาพรวมมค่ีาเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก (   = 3.76) แต่เมื่อพิจารณาเรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อยพบว่าด้านการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการเป็น

ที่ยอมรับ และด้านความส�าเร็จในการท�างาน ตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.82) แต่เม่ือพิจารณาเรียงล�าดับ 

จากมากไปน้อยพบว่าด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องใน

การท�างานตามเวลาทีก่�าหนด และด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า   

ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง  

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง  

5 ตวัแปร ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน  2) ปัจจยั

ด้านความมั่นคงในการท�างาน 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�างาน 

4) ปัจจยัด้านความสขุในการท�างาน และ 5) ปัจจยัด้านประสิทธภิาพ

การปฏบิติังาน เมือ่พจิารณาความส�าคญัขององค์ประกอบมาตรฐาน

แต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อม ในการท�างาน พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบ 

ทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.739 ถึง 0.813 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล�าดับ

ความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านบรรยากาศใน

การท�างาน รองลงมา ได้แก่ ความมัน่คงปลอดภยัในการท�างาน  และ

วสัดอุปุกรณ์  ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาความส�าคญัขององค์ประกอบ

มาตรฐานแต่ละตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบเชิงยนืยนัของ

ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท�างาน พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบ 

ทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.713 ถึง 0.789 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล�าดับ

ความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ลักษณะของงานที่ท�า รองลงมา 

โอกาสในการเรยีนรู้และพฒันา และโอกาสก้าวหน้าได้เลือ่นต�าแหน่ง 

ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละ

ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบ เชิงยืนยันของปัจจัยด้าน

ความสุขในการท�างาน พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็น

บวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.759 ถึง 0.773 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และ

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเรยีงล�าดับความส�าคญัจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ การเป็นทีย่อมรับรองลงมาการตดิต่อสมัพันธ์กบัเพือ่น

ร่วมงาน และความส�าเร็จในการท�างาน ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละ

ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบ เชิงยืนยันของปัจจัยด้าน 

แรงจูงใจในการท�างาน พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็น

บวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.769 ถึง 0.783 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และ

มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเรยีงล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ รองลงมาคือ ปัจจัยค�้าจุน ตามล�าดับ

เม่ือพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละ

ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัว 

มีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.779 ถึง 0.789 ซึ่งมีค่ามากกว่า 

0.50 และมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดยเรยีงล�าดบัความส�าคญั

จากมากไปน้อย ได้แก่ ความถกูต้องในการท�างานตามเวลาทีก่�าหนด 

รองลงมาผลการปฏิบัติงาน) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ตามล�าดับ

ผลการวเิคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงาน การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างประสิทธภิาพการปฏิบติังานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

พบว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของประสิทธภิาพการปฏบัิตงิาน

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยจึงด�าเนินการปรับโมเดล

ตามดัชนีปรับ (MI) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 

แบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ พบว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก  

ค่า  χ2 = 105.248, df = 80, ค่า p = 0.178, χ2  / df = 1.132, 

ดัชนี GFI = 0.977, NFI = 0.973,  NNFI = 0.987, CFI = 0.984, 

RMR = 0.039, SRMR = 0.038, RMSEA = 0.035, และ = 0.898 

จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค่า p มีค่ามากพอที่จะยอมรับ

สมมติฐาน (p > .05) ดัชนีต่างๆ ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา จึงสรุป

ได้ว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 89.80 

ซึง่เป็นการอธบิายความแปรปรวนด้านประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน

ได้ดมีาก แสดงว่าตวัแปรทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมใน

การท�างาน ความมั่นคงในการท�างาน ความสุขในการท�างาน แรง

จงูใจในการท�างาน สามารถอธบิายความแปรปรวนด้านประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานได้ร้อยละ 89.80 ในการวเิคราะห์อทิธพิลทางตรงต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น พบว่า แรงจูงใจในการ

ท�างานมีขนาดน�้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.65  สภาพแวดล้อมในการ

ท�างานเท่ากับ 0.61 ความมั่นคงในการท�างาน 0.76 และความสุข

ในการท�างาน 0.85 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง

ภายนอกและตัวแปรแฝงภายในตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นความ

สัมพันธ์ทางตรง ซึ่งยังพบว่าตัวแปรแฝงภายในบางตัวได้รับอิทธิพล
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ทางอ้อมผ่านตัวแปรอ่ืนด้วย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลจาก

ตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2

อภิปรายผล
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อดุรธาน ีจากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทกุด้านมค่ีาเฉล่ียอยู่ในระดบั

มาก ยกเว้นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับชูเกียรติ ย้ิมพวง (2554) 

ได้ศกึษาแรงจงูใจทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพการท�างาน กรณศีกึษาของ 

บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด 

จังหวัดปทุมธานี  ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�างานกลุ่มตัวอย่างเคย

เป็นพนักงาน 270 คน ปัจจัยแรงจูงใจเป็นสิ่งจูงใจให้ท�างาน ด้วยค่า

เฉลี่ยระดับสูง และยังสอดคล้องกับวันวิสาข์ สมร (2551) ได้ท�าการ

ศึกษาในเรื่อง ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย

มีกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จ�านวน 281 คน ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านนโยบายการบริหาร

จัดการ ด้านสภาพการท�างาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

ด้านขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านค่าจ้างและค่า

ตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

และพนกังานมคีวามคดิเหน็ด้วยว่าปัจจยัในด้าน การปฏบิตังิานด้าน

ต่างๆ ด้านความมัน่คงและความพงึพอใจ และด้านความสัมพนัธ์ของ

ผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต ้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ 

ชาครติ ศรีขาว (2551) ได้ท�าการศกึษาความคดิเหน็ต่อประสิทธภิาพ

ในด้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม

เป็นด้วยในระดับมาก ในด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านความส�าเร็จ ตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการปฏบิตังิาน และยงัสอดคล้องกบัสุนสิา สงบเงียบ 

(2551) ได้ท�าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ภาพที่ 2 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แบบจําลองสมการโครงสรางประสิทธิภาพการ  
   ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

(WOEN) 

แรงจูงใจในการ
ทํางาน 
(MOTI) 

ความมั่นคง 
ในการทํางาน 

(WOSTA) 

ประสิทธิภาพ
การการ

ปฏิบัติงาน 
(EFFIC) 

ความสุขในการ
ทํางาน 

(HAWO) 

ความถูกตองใน
การทํางานตาม
เวลาที่กําหนด 

(ACCWO) 

บรรยากาศในการทํางาน 
(WOAT) 

โอกาสในการเรียนรู
และพัฒนา 
(OPPDE) 

การเปนที่
ยอมรับ 
(ACCEP) 

ความมั่นคงปลอดภัย
ในการทํางาน 

การติดตอสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงาน 

(CONCO) 

ปจจัยจูงใจ 
(MOTI) 

วัสดุอุปกรณ 
(EQUI) 

โอกาสกาวหนาได
เล่ือนตําแหนง 

(OPPRO) 

ความสําเร็จในการ 
ทํางาน 

(SUCWO) 

การใช
ทรัพยากร
อยางคุมคา 
(EFFRES) 

ลักษณะของ 
งานที่ทํา 
(CHAVO) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(PERFO) 

ปจจัยค้ําจุน 
(MAIN) 

0.70 
0.87 

0.64 

0.77 

0.76 0.52
0.66 

0.72 

0.78 

0.75 0.61 

0.79 

0.48 0.72 

0.76 

0.77 

0.85 

0.65 

0.62 
0.84 

0.85 

0.23 0.37 

0.23 

0.32 

0.29 

0.25 
0.23 

0.26 

0.34 

0.37 

0.34 

0.32 

0.31 

0.27 

0.89 
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ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของพนกังานบริษทั มินอกิ เทคโนโลยี                 

(ไทยแลนด์) พนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านลกัษณะงานที่ปฏบิัติดา้นความ

รับผิดชอบ ด้านความรู้ความเข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติด้านความมั่นคง

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

ที่ท�างานว่ามีผลต่อประสิทธิภาพมาก ส่วนด้านสภาพแวดล้อมใน 

การปฏิบัติงานและด้านเงินเดือนผลตอบแทนและสวัสดิการ 

พนักงานมีความคิดเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพปานกลาง และยัง

สอดคล้องกับกชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550) ศึกษาวิจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพ การท�างานของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ�ากัด 

พนกังานบรษิทั โกรเฮ่ สยาม จ�ากดัมคีวามพงึพอใจ โดยรวมทกุด้าน

อยู่ในระดับที่มาก ในด้านเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความยุติธรรมในการท�างาน 

ด้านผลตอบแทนหรือรายได้ และด้านโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่ง 

การงานประสิทธิภาพ ในการท�างานโดยรวมทุกด้านของพนักงาน

บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ�ากัด อยู่ในระดับสูง  ส่วนประเด็นด้าน 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน สอดคล้องกับฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ 

(2553) ได้ศึกษาวจัิยเร่ือง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานกองช่างของ

เทศบาลในเขตต�าบลกลางดง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถ่ิน และฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง

เทศบาลมีความคิดว่าปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและ

สถานท่ีปฏบัิตงิาน และปัจจยัด้านงบประมาณมปัีญหาหรอือปุสรรค

อยู ่ในระดับปานกลาง และปัญหาเก่ียวกับปัจจัยด้านอุปกรณ์  

เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรได้รับการแก้ไขเป็น

อันดับแรก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อดุรธาน ีจากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัด้าน แรงจงูใจในการปฏบิติังาน 

ด้านความมัน่คงในการท�างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้าน

ความสุขในการท�างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

สอดคล้องกับธัญญา ผลอนันต์ (2546) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้

บริหารมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพขององค์กร คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของผู้บริหารและ

ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวผู้บริหาร นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน คอื แรงจงูใจ และความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการท�างานอย่างใดอย่างหนึง่

ให้ประสบความส�าเร็จ การที่บุคคลในองค์การจะเกิดความพอในใน

การปฏิบัติงานมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร และสิ่งจูงใจเป็น

องค์ประกอบโดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

แต่ละบุคคลด้วย และและสอดคล้องกับพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ 

(2546) ได้กล่าวว่าการด�าเนนิการใดๆ โดยทีม่สีิง่มุง่หวงั คอื ผลส�าเรจ็ 

หรอืการได้ซึง่คณุภาพและปริมาณทีจ่ะต้องออกมาดโีดยการด�าเนนิ

การนั้นเป็นไปอย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ซึ่ง

ประสทิธภิาพเป็นส่ิงทีว่ดัได้หลายมิติ ตามแต่วตัถปุระสงค์ทีต้่องการ 

คือ มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตที่ลงทุนไปกับผลก�าไรที่ได้

หรอืความคุม้ค่า มติขิองกระบวนการบรหิาร และมติขิองผลผลติและ

ผลลัพธ์ ส่วนประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของการวจิยัในครัง้นี ้คอื 

ผลของความสามารถในการปฏบิตังิานในมติิต่างๆ โดยรวมความให้

หมายถึง ท�างานได้ปริมาณและคุณภาพมาก ท�างานถูกต้องได้ตาม

มาตรฐาน มีการรักษาระเบียบวินัยในการท�างาน ผู้ปฏิบัติงานมี

จิตส�านึกที่ดีต่อการท�างาน องค์กรโดยรวมมีความรักสมัครสมาน

สามคัค ี มสีนัตภิาพและความสขุ  แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอ

โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ความมั่นคงในการท�างาน ความสุขในการท�างาน แรงจูงใจในการ

ท�างาน สามารถอธบิายความแปรปรวนด้านประสิทธภิาพการปฏบิตัิ

งานได ้ร ้อยละ 89.80 ในการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความสุขในการท�างานมีอิทธิพลมาก

ที่สุด รองลงมาคือความมั่นคงในการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อดุรธาน ี ควรปรบัปรงุวสัดอุปุกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อดุรธาน ี ควรปรับปรงุห้องน�า้ในองค์กรของท่าน มพีนกังานท�าความ

สะอาด และมีความสะอาดอยู่เสมอ

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี  ควรให้บุคคลากรพักผ่อนเพียงพอก่อนเข้าปฏิบัติงานใน

แต่ละวัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรเพิ่มตัวแปรที่ศึกษาให้มากกว่านี้  เพราะตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยังมีอีกหลายตัวแปรที่

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร

2.  ควรเพ่ิมเติมระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้

ครอบคลุมทุกประเด็นเชิงลึกเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มการวิจัยเชิง

ปริมาณ
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