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การบริหารจดัการท่ีมีผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

The Management Affect to Work Motivation  
of Chiangmai Provincial Administrative Organization’s Personnel 

 

ศรญิญาย ์ ถาดแสง 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบรหิารจดัการที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของ
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากร จ านวน 300 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร แบบสอบถามเกี่ยวกับ       
การบรหิารจดัการ และแบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน     
และวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)  

ผลการวจิยั พบว่า การบรหิารจดัการ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.54  และแรงจูงใจในการท างาน มคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.59 ซึง่มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

การทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การบรหิารจดัการ คอื การควบคุม, การวางแผน, การจดัรูปงานหรอื
การจดัองค์การ และการประสานงาน มคีวามสมัพันธ์กับตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้อย (R = .421) และมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05            
(F = 64.286, df= 1, Sig. = .000) 
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Abstract 
 

The objective of this research is study in the management affect to work motivation of 
Chiangmai provincial administrative organization’s personnel, with 300 sample size. The 
questionnaire is research instrument with personal factor of sample include the management factor 
question and work motivation question of Chiangmai provincial administrative organization’s 
personnel. The researcher take analysis with SPSS program for find the result in basic statistic and 
Multiple regression analysis. 

The result finding the management factor average 4.54 and work motivation factor average 
4.59 highly affective. 

The hypothesis test finding management factor such as Controlling, Planning, Organizing 
and Coordination have relation with dependent variable that work motivation of Chiangmai 
provincial administrative organization’s personnel is low level (R = .421) then affecting to work 
motivation of Chiangmai provincial administrative organization’s personnel with significantly at .05 
level (F = 64.286, df= 1, Sig. = .000) 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 การที่องค์กรจะประสบความส าเรจ็ได้ ต้องมกีารปรบัตวัตามกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารควรน าหลักทางการบริหาร มาใช้ 4 ประการ คือ            
การวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม ตามกระบวนการดงักล่าว ผูบ้รหิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึ่งในกระบวนการกระท ากจิการรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง จ าเป็นต้องใช้ความรู้และทรพัยากรมารวมกัน  โดยใช้คน เงนิ วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ และการ
จดัการจะท าใหก้ารปฏบิตังิานน าไปสูค่วามส าเรจ็อย่างมรีะบบแบบแผน 

ผูบ้รหิารยุคปัจจุบนัตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีห่ลากหลาย ทา้ทาย และเปลีย่นแปลงไปจาก 
เดมิมากจะต้องท างานในแต่ละวนัที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซบัซ้อนตลอดเวลา ต้องเจอกบัสภาพ
การแขง่ขนัทัง้ระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และระดบัภายในประเทศ ตอ้งใชเ้วลาตดิตามระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐั 
รวมทัง้ถูกกดดนัจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นบัวนังานบรหิารยิง่ยุ่งยากมากขึน้ อนัสบืเนื่องมาจาก
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคดิ ภาวะวกิฤติทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง 
วฒันธรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา เหล่าผูบ้รหิารจงึต้องเสีย่งกบัภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
และความหลากหลายต่างๆ แต่ขณะเดยีวกนัก็ต้องใช้ความสามารถทัง้ศาสตร์และศลิป์แสวงหาโอกาสและ
ความไดเ้ปรยีบใหเ้กดิขึน้แก่องคก์ารทีต่นเองรบัผดิชอบได ้ 

ผูบ้รหิารจะต้องใชส้ื่อหรอืวธิจีูงใจใหถู้กต้องตรงกบัความต้องการของบุคลากรในองคก์รสิง่ตอบแทน
ในการจูงใจมหีลายประเภทแตกต่างกนัไป ผูบ้รหิารจะตอ้งเลอืกใหถู้กต้อง และควรจะใหน้ ้าหนักต่อแต่ละสิง่
ไดอ้ย่างเหมาะสม และวธิกีารจูงใจทีถู่กตอ้งจะต้องด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งควบคู่กบัความส าเรจ็ขององคก์ร 
(ธงชยั สนัตวิงษ์, 2540) 

การจูงใจมีส่วนส าคัญต่อความส าคัญต่อองค์กร ในอันที่จะท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรม                
ที่น าไปสู่ผลส าเร็จของงานหรอืเป้าหมายขององค์การ มคีวามส าคญัต่อผู้บรหิาร ในด้านการด าเนินให้มี
ประสทิธผิล และความส าคญัต่อพนักงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้บรหิารที่ดแีละประสบความส าเรจ็จะต้องมกีาร
วเิคราะห์ถงึปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน เพื่อศกึษาผลที่อาจมตี่อการจูงใจในการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้พฤตกิรรมต่างๆ ที่เกดิขึ้นของบุคคลในองค์การลดปัญหาและขอ้ยุ่งยากในการบรหิารงาน เพื่อเพิม่
ความพอใจในการปฏบิตังิานของบุคคลและเพือ่การด าเนินงานทีด่ ี
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จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะด าเนินการศึกษาการบริหารจดัการที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บรหิารงานด้านการจูงใจที่เป็นสิ่งส าคญัที่ผู้บริหารจะต้องเลือกใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของบุคคลและสอดคล้องกบัองค์กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ซึง่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร         
สว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระในการศึกษาครัง้นี้ มุ่งศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่การวจิยัครัง้นี้มปีระชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื บุคลากรในองคก์าร บรหิารสว่น
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ลูกจ้างประจ าและ  พนักงานจ้าง           
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 300 คน  

3. ขอบเขตด้านเวลา ท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดอืนกนัยายน 2564 ถงึเดอืน
ธนัวาคม 2564 
 

สมมติฐานการวิจยั 
การบริหารจัดการมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม ่
 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องการบรหิารจดัการที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
ธงชยั สนัตวิงศ์ (2540, หน้า 1) กล่าวว่า การบรหิารจดัการ คอื งานของหวัหน้าหรอืผูน้ าทีจ่ะตอ้งท า

เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มคีนหมู่มากอยู่รวมกนัและร่วมกนัท างานเพื่อวตัถุประสงค์ที่ตัง้ใจไว้จนส าเรจ็ผลโดย        
ได้ประสทิธภิาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การบรหิาร คอืการท าใหง้านส าเรจ็ลงไดโ้ดยอาศยัผูอ้ื่นเป็นผู้ท าใหส้ าเรจ็
นัน่เอง 
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Henri Fayol (อา้งถงึใน ธงชยั สนัตวิงษ์, 2545, หน้า 56 - 57) เป็นนกัทฤษฎกีารบรหิารคนแรกทีใ่ห้
ความสนใจศกึษาการจดัองค์การและการบรหิาร (Principles of Organization and Management) โดยเห็น
ว่าการบรหิารงานจะประกอบดว้ยส่วนส าคญัๆ 5 ประการ คอื 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การอ านวยการ (Directing) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุมงาน (Controlling) 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจ 
ทฤษฎกีารสรา้งแรงจูงใจเรยีกว่า “ทฤษฎอีงคป์ระกอบสองปัจจยั” The two Factor Theory พบว่า มี

มติ ิ2 มติ ิทีแ่ตกต่างกนัทีอ่ยู่ดว้ยกนั คอื มติหินึ่งเริม่จากความไม่พอใจในการท างาน ต่อเนื่องไปถงึความไม่
มคีวามไม่พอใจ มรีายละเอยีดดงันี้ (ทองใบ สุดชาร,ี 2543, หน้า 206) 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Faction) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสัมพันธ์กับงานโดยตรงท าให้เกิด
ประสทิธภิาพอย่างเตม็ความสามารถ ดงันี้ 

(1)  ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล (Achievement)  
(2) การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition)  
(3) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ(The Work Itself)  
(4) ความรบัผดิชอบ (Responsibility)  
(5) โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)  

2) ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Faction) หมายถงึ ปัจจยัทีจ่ะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างาน 
ของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา ปัจจยัค ้าจุนมดีงันี้ 

(1) เงนิเดอืน (Salary)  
(2) ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal) 
(3) นโยบายและการบรหิารงาน (Company Policy and Administration)  
(4) สถานะภาพการท างาน (Working Conditions)  
(5) ความเป็นอยู่สว่นตวั (Personal Life)  
(6) ความมัน่คงในการท างาน (Security)  
(7) วธิกีารปกครองบญัชา (Supervision-Technical)  

โดยสรุป Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมาจากคนและจะมิใช่ขึ้นอยู่กับ
ผูบ้รหิารโดยตรง และปัจจยัทีใ่ชใ้นการบ ารุงจติใจนัน้อย่างดทีีสุ่ดกค็อื จะสามารถช่วยขจดัความไม่พอใจต่าง ๆ ได้ 
แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนัน้ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ด ี        
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จึงจ าเป็นต้องจดัและก าหนดปัจจยัต่างๆ ทัง้สองกลุ่ม คอื ทัง้ปัจจยัที่ใช้บ ารุงจิตใจ(สภาพแวดล้อม) และ
ปัจจยัที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท า) ทัง้สองอย่างพร้อมกนัในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจูงใจนี้ Herzberg ได้
เริม่ต้นพฒันาวธิกีารเพิม่พูนเนื้อหาของาน (job enrichment) เพื่อให้ค่าของงานสูงขึ้นและมเีนื้อหามากขึ้น 
เพื่อให้มปัีจจยัที่ใช้จูงใจได้เพิม่มากขึ้นในตวังาน การออกแบบงานเสยีใหม่ให้มคีุณค่าเนื้อหาสูงขึ้นนัน่เอง 
(ธงชยั สนัตวิงษ์, 2530, หน้า  377-378 อา้งถงึใน วรีนุช ตรลีกัษณ์อานนท์, 2546, หน้า  31-33) 
 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบังานบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยู่ที่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 วสิยัทศัน์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ คอื “ยกระดบัคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ
มัน่คง สงัคม สิง่แวดลอ้มยัง่ยนื บรกิารสาธารณะทีไ่ดม้าตรฐาน” 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีบุคลากรรวมทัง้สิ้น 1,049 คน ในการ 
บริหารงานจะมีการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย ข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งทัว่ไป 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ซึ่งใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ รวบรวมขอ้มูล 
ท าการศึกษาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื กลุ่มตัวอย่างบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่ จ านวน 300 คน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่ 1   ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคลของบุคลากร 
 สว่นที ่ 2   แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 สว่นที ่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) น าร่างแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนความ ชดัเจนและมคีวามเหมาะสมในการใช้ภาษาแล้วจึงน า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมแบบ
ประเมินน าเสนอกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการวจิยั เมื่อกลุ่มตวัอย่างพจิารณาตรวจสอบตามแบบประเมนิแล้ว ผู้วจิยัจงึน าผลที่กลุ่ม
ตัวอย่างตรวจไปวิเคราะห์รายข้อและน ามาค านวณค่าสัมประสิทธิข์องความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence: IOC) โดยมคี่าตัง้แต่ 0.66 ขึ้นไป แล้วผู้วจิยัจงึน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุง
แก้ไขไปทดสอบหาค่า ความเชื่อมัน่ โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ชุด 
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และท าการวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient จากนัน้จงึน าแบบสอบถาม 
ที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ไปใช้จริง จ านวน 300 ชุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป (SPSS) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อย  ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis; MRA) เพื่อเป็น
การศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระว่าจะมผีลกระทบต่อตวัแปรตามอย่างไร 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 มอีายุ 26-35 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 40.0  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 – 16,000 บาท        
คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และมปีระสบการณ์ในการท างาน/
รบัราชการ ระยะเวลา 6-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.7 
 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการ

จดัรูปงานหรอืการจดัองค์การ ด้านการสัง่การ ดา้นการประสานงาน และด้านการควบคุม ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลของการบรหิารจดัการ พบว่า ม ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น 
พบว่า 
 ด้านการวางแผน พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.45 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
หน่วยงานมีการมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบในการด าเนินการตามแผนให้แก่พนักงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.55 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านการจัดรูปงานหรือการจัดองค์การ   พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด        
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าหน่วยงานมกีารท างานทีไ่ม่ซ ้าซอ้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านการสัง่การ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถสัง่การโดยมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของบุคคล มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ดา้นการประสานงาน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า
ท่านยนิดีรบัฟังค าแนะน าจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานมีประสทิธิภาพมากขึ้น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 และ
หน่วยงานของท่านมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านการควบคุม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
หน่วยงานของท่านได้รบัการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการท างานจากหน่วยงานภายนอก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั  4.57 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 การวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจ ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิ 
ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต และปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืน 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ด้านสถานะภาพการท างาน ด้านความ
เป็นอยู่ส่วนตวั ด้านความมัน่คงในการท างาน และด้านวธิกีารปกครองบญัชา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของ
แรงจงูใจในการท างาน พบว่ามคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.59  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

ปัจจยัจงูใจ  
 ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล  พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด        
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าท่านท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดเ้สรจ็สิน้และประสบความส าเรจ็อย่างด ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.60 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื พบว่ามคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.63 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่าท่านไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณา       
รายขอ้พบว่างานทที่านไดร้บัมอบหมายมคีวามส าคญัต่อหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ดา้นความรบัผดิชอบ พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า
ท่านทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พือ่ใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายประสบความส าเรจ็ 4.62 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด         
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคบับัญชาให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น        
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ปัจจยัค า้จุน  
 ด้านเงนิเดือน พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าท่าน
ไดร้บัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนทีเ่ป็นธรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่าผูบ้งัคบับญัชาของท่านมมีนุษย์สมัพนัธ์ทีด่แีละเอาใจใส่พนักงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านนโยบายและการบรหิารงาน พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณา
รายขอ้พบว่าท่านมคีวามเขา้ใจต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตัติามนโยบายอย่างชดัเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.60 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ดา้นสถานภาพการท างาน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าหน่วยงานของท่านมอีุปกรณ์หรอืเครื่องมอืต่างๆ ทีเ่พยีงพอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
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 ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าพนกังานมคีวามรูส้กึทีด่ทีีไ่ดร้บัจากงานในหน้าที ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ดา้นความมัน่คงในการท างาน พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่าการท่านได้รบัการประเมนิผลความดคีวามชอบอย่างเป็นธรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด 
 ด้านวธิกีารปกครองบญัชา พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการบรหิารงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 

การวิเคราะห์ทางสถิติจากสมมติฐานของการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ตวัแปรอสิระ คอื การบรหิารจดัการมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม คอื 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ในระดบัน้อย (R = .421) 
และการบรหิารจดัการสามารถอธิบายความแปรผนัที่เกิดขึ้นกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้รอ้ยละ 17.70 (R2 = .177) อกีรอ้ยละ 82.30 เป็นผลมาจากตวัแปร
อื่น ๆ ทีไ่ม่ไดศ้กึษา 
 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรปุผลการวิจยั 
จากผลการวจิยัเรื่องการบรหิารจดัการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ผู้วจิยัได้ค้นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวจิยั ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี้ไดด้งันี้ 

วตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาการบริหารจดัการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผลการศกึษาสมมตฐิาน พบว่า สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ได้ตัง้ไว้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เนื่องจาก
การบริหารจัดการถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งหากได้ม ี              
การพฒันาการบรหิารจดัการ ใหม้คีวามสมบูรณ์ชดัเจน ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 

การบรหิารจดัการมคีวามส าคญัต่อองค์กร (β= 0.273) องค์กรควรให้ความส าคญักบัการบรหิาร
จดัการองค์กรที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกระดบัมีการท างานอย่างเป็นระบบ 
สามารถมองเหน็จุดประสงค ์หรอืเป้าหมายในการท างานไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ท าใหง้านเกดิขึน้ไดอ้ย่าง
ราบรื่น เขา้ใจซึง่กนัและกนั จนสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Henri Fayol 
ที่เสนอองค์ประกอบของการบรหิาร (element of management) 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน(planning) 
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การจดัรูปงานหรอืการจดัองค์การ(organizing) การสัง่การ(command) การประสานงาน(co-ordination) และ
การควบคุม (control)  

ทัง้นี้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ จะแบ่งการบรหิารงานออกเป็นกองต่าง ๆ ทีม่กีารแบ่งงาน
ตามอ านาจหน้าที่ มีการวางแผนงานอย่างชดัเจน ภายในกองหนึ่งๆ ผู้อ านวยการกองจะออกค าสัง่แก่
บุคลากรที่อยู่ ในความดูแล และบุคลากรแต่ละคนที่ท างานแบบเดียวกันจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีว หากมงีานทีต่อ้งประสานงานกนัระหว่างกองบุคลากรกส็ามารถประสานงานและ
ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างด ีตลอดจนไปถงึมกีารตดิตามและประเมนิผลของงานและโครงการทีจ่ดัท าตาม
นโยบายของผู้บรหิาร จงึส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานร่วมกนัภายในองค์กร และที่ผ่านมาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ ได้รบัรางวลัที่ 1 ประเภทโดดเด่น ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบรหิาร
จดัการทีด่ ีประจ าปี พ.ศ.2564 จากส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีอกีดว้ย 

จากประเดน็การอภปิรายดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัที่ได้จากผลการวจิยัในเรื่องการบรหิาร
จดัการ สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่         
ไดต้ามทีม่นีกัวชิาการต่างๆ ไดเ้สนอแนวคดิทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป  
จากการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของระดบัผูป้ฏบิตังิาน จงึขอน าเสนอขอ้เสนอแนะ 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการทาวจิยัครัง้ต่อไปใหม้คีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ดงัต่อไปนี้  
1. ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิถงึปัจจยั ที่มผีลต่อต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ในส่วนของระดบัผู้บรหิารงาน เพื่อให้ทราบปัจจยัในการบรหิาร และน ามา
บูรณาการในการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไป  

2. ควรท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบการประเมนิสภาพการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ละหน่วยงาน เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคมาด าเนินการปรบัปรุง แก้ไข บูรณาการในการพฒันา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไป  

3. ควรท าการศึกษาปัจจยัด้านอื่น ๆ ว่ามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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