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การบริ หารจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
The Management Affect to Work Motivation
of Chiangmai Provincial Administrative Organization’s Personnel

ศริญญาย์ ถาดแสง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากร จานวน 300 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อ มูล ทัว่ ไปเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ว นบุ ค คลของบุค ลากร แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อ มูล ใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์ค่ าสถิติพ้ืน ฐาน
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
ผลการวิจยั พบว่า การบริหารจัดการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 และแรงจูงใจในการทางาน มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.59 ซึง่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจัดการ คือ การควบคุม, การวางแผน, การจัดรูปงานหรือ
การจัดองค์การ และการประสานงาน มีค วามสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้ อ ย (R = .421) และมีผ ลต่อ แรงจูงใจในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด เชีย งใหม่ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ .05
(F = 64.286, df= 1, Sig. = .000)

คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, แรงจูงใจ, การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ศริญญาย์ ถาดแสง นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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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)

Keywords : management, motivation, Personnel performance
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การที่องค์กรจะประสบความสาเร็จได้ ต้องมีการปรับตัวตามกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ ก รอย่ า งเป็ นระบบ ผู้ บ ริห ารควรน าหลัก ทางการบริห าร มาใช้ 4 ประการ คือ
การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม ตามกระบวนการดังกล่าว ผูบ้ ริหารจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในกระบวนการกระทากิจการรมอย่างใด
อย่างหนึ่ ง จาเป็ นต้อ งใช้ค วามรู้แ ละทรัพ ยากรมารวมกัน โดยใช้ค น เงิน วัสดุและอุปกรณ์ ต่างๆ และการ
จัดการจะทาให้การปฏิบตั งิ านนาไปสูค่ วามสาเร็จอย่างมีระบบแบบแผน
ผูบ้ ริหารยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย ท้าทาย และเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมมากจะต้องทางานในแต่ละวันที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเจอกับสภาพ
การแข่งขันทัง้ ระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับภายในประเทศ ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบข้อบังคับของรัฐ
รวมทัง้ ถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารยิง่ ยุ่งยากมากขึน้ อันสืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ค าดคิด ภาวะวิกฤติทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา เหล่าผูบ้ ริหารจึงต้องเสีย่ งกับภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
และความหลากหลายต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความสามารถทัง้ ศาสตร์และศิลป์ แสวงหาโอกาสและ
ความได้เปรียบให้เกิดขึน้ แก่องค์การทีต่ นเองรับผิดชอบได้
ผูบ้ ริหารจะต้องใช้ส่อื หรือวิธจี ูงใจให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรสิง่ ตอบแทน
ในการจูงใจมีหลายประเภทแตกต่างกันไป ผูบ้ ริหารจะต้องเลือกให้ถูกต้อง และควรจะให้น้ าหนักต่อแต่ละสิง่
ได้อย่างเหมาะสม และวิธกี ารจูงใจทีถ่ ูกต้องจะต้องดาเนินไปอย่างสอดคล้องควบคู่กบั ความสาเร็จขององค์กร
(ธงชัย สันติวงษ์, 2540)
การจู ง ใจมีส่ ว นส าคัญ ต่ อ ความส าคัญ ต่ อ องค์ ก ร ในอัน ที่ จ ะท าให้ พ นั ก งานแสดงพฤติ ก รรม
ที่นาไปสู่ผลสาเร็จของงานหรือ เป้ าหมายขององค์การ มีค วามสาคัญ ต่อ ผู้บริหาร ในด้านการดาเนินให้มี
ประสิทธิผล และความสาคัญ ต่อพนักงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้ บริหารที่ดแี ละประสบความสาเร็จจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน เพื่อศึกษาผลที่อาจมีต่อการจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคลในองค์การลดปั ญหาและข้อยุ่งยากในการบริหารงาน เพื่อเพิม่
ความพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคลและเพือ่ การดาเนินงานทีด่ ี
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จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวท าให้ ผู้ว ิจยั มีค วามสนใจที่จะด าเนิ น การศึกษาการบริห ารจัด การที่มีผ ลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เชีย งใหม่ เพื่อ เป็ น แนวทางในการ
บริห ารงานด้านการจูงใจที่เป็ นสิ่งส าคัญ ที่ผู้บริ หารจะต้อ งเลือ กใช้ว ิธีการจูงใจให้เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของบุคคลและสอดคล้องกับองค์ กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึง่ จะนาไปสูค่ วามสาเร็จขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อ ศึก ษาการบริห ารจัด การที่มีผ ลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อ หาสาระในการศึก ษาครัง้ นี้ มุ่ งศึก ษาเฉพาะการบริห ารจัด การที่ส่ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรในองค์การ บริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ว ย ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ลู กจ้างประจาและ พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 300 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564
สมมติ ฐานการวิ จยั
การบริห ารจัด การมีผ ลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด
เชียงใหม่
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าตาราเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการที่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ธงชัย สันติวงศ์ (2540, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ งานของหัวหน้าหรือผูน้ าทีจ่ ะต้องทา
เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มคี นหมู่มากอยู่รวมกันและร่วมกันทางานเพื่อวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ใจไว้จนสาเร็จผลโดย
ได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่ายๆ การบริหาร คือการทาให้งานสาเร็จลงได้โดยอาศัยผูอ้ ่นื เป็ นผู้ทาให้สาเร็จ
นันเอง
่
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Henri Fayol (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2545, หน้า 56 - 57) เป็ นนักทฤษฎีการบริหารคนแรกทีใ่ ห้
ความสนใจศึกษาการจัดองค์การและการบริหาร (Principles of Organization and Management) โดยเห็น
ว่าการบริหารงานจะประกอบด้วยส่วนสาคัญๆ 5 ประการ คือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การอานวยการ (Directing)
4. การประสานงาน (Coordinating)
5. การควบคุมงาน (Controlling)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจเรียกว่า “ทฤษฎีองค์ประกอบสองปั จจัย” The two Factor Theory พบว่า มี
มิติ 2 มิติ ทีแ่ ตกต่างกันทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน คือ มิตหิ นึ่งเริม่ จากความไม่พอใจในการทางาน ต่อเนื่องไปถึงความไม่
มีความไม่พอใจ มีรายละเอียดดังนี้ (ทองใบ สุดชารี, 2543, หน้า 206)
1) ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation Faction) เป็ นปั จ จัย ที่ มีอิท ธิพ ลสัม พัน ธ์ กับ งานโดยตรงท าให้ เ กิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ดังนี้
(1) ความสาเร็จในการทางานของบุคคล (Achievement)
(2) การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition)
(3) ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ (The Work Itself)
(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
(5) โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)
2) ปั จจัยค้าจุน (Hygiene Faction) หมายถึง ปั จจัยทีจ่ ะค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางาน
ของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ปั จจัยค้าจุนมีดงั นี้
(1) เงินเดือน (Salary)
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal)
(3) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration)
(4) สถานะภาพการทางาน (Working Conditions)
(5) ความเป็ นอยู่สว่ นตัว (Personal Life)
(6) ความมันคงในการท
่
างาน (Security)
(7) วิธกี ารปกครองบัญชา (Supervision-Technical)
โดยสรุป Herzberg ได้ให้ค วามเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็ น สิ่งที่ เกิดขึ้นมาจากคนและจะมิใช่ข้นึ อยู่ กับ
ผูบ้ ริหารโดยตรง และปั จจัยทีใ่ ช้ในการบารุงจิตใจนัน้ อย่างดีทส่ี ุดก็คอื จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่าง ๆ ได้
แต่ จะไม่ ส ามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนัน้ ในกระบวนการจูงใจที่ต้ อ งการสร้างให้เกิด แรงจูงใจที่ดี
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จึงจาเป็ นต้อ งจัดและกาหนดปั จจัยต่างๆ ทัง้ สองกลุ่ม คือ ทัง้ ปั จจัยที่ใช้บารุงจิตใจ(สภาพแวดล้อม) และ
ปั จจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ทา) ทัง้ สองอย่างพร้อมกันในการแก้ไขปั ญ หาเรื่องการจูงใจนี้ Herzberg ได้
เริม่ ต้นพัฒนาวิธกี ารเพิม่ พูนเนื้อหาของาน (job enrichment) เพื่อให้ค่าของงานสูงขึ้นและมีเนื้อหามากขึ้น
เพื่อให้มปี ั จจัยที่ใช้จูงใจได้เพิม่ มากขึ้นในตัวงาน การออกแบบงานเสียใหม่ให้มคี ุณค่าเนื้อหาสูงขึ้นนัน่ เอง
(ธงชัย สันติวงษ์, 2530, หน้า 377-378 อ้างถึงใน วีรนุช ตรีลกั ษณ์อานนท์, 2546, หน้า 31-33)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ อยู่ท่ี ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิสยั ทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ “ยกระดับคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ
มันคง
่ สังคม สิง่ แวดล้อมยังยื
่ น บริการสาธารณะทีไ่ ด้มาตรฐาน”
ส าหรับ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด เชีย งใหม่ ปั จ จุ บัน มีบุ ค ลากรรวมทัง้ สิ้น 1,049 คน ในการ
บริห ารงานจะมีก ารจั ด แบ่ ง ส่ ว นราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวัด ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
่
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 300 คน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเชียงใหม่
การทดสอบคุณ ภาพแบบสอบถาม ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) นาร่างแบบสอบถามที่สร้าง
เสร็จ แล้ว เสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษาพิจ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม เนื้ อ หา (Content Validity)
ตลอดจนความ ชัดเจนและมีความเหมาะสมในการใช้ภาษาแล้วจึงนา แบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมแบบ
ประเมิน น าเสนอกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 4 คน เพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิง เนื้ อ หาความสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เมื่อกลุ่มตัวอย่างพิจารณาตรวจสอบตามแบบประเมินแล้ว ผู้วจิ ยั จึงนาผลที่กลุ่ม
ตัว อย่างตรวจไปวิเคราะห์รายข้อ และน ามาค านวณค่ าสัม ประสิท ธิข์ องความสอดคล้อ ง (Index of item
objective congruence: IOC) โดยมีค่าตัง้ แต่ 0.66 ขึ้นไป แล้วผู้วจิ ยั จึงนาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขไปทดสอบหาค่า ความเชื่อมัน่ โดยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด
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และทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient จากนัน้ จึงนาแบบสอบถาม
ที่ผ่ านการตรวจสอบความสมบู รณ์ ไ ปใช้จ ริง จานวน 300 ชุ ด เพื่อ เก็บ รวบรวมข้อ มูล มาวิเคราะห์ด้ว ย
โปรแกรมทางสถิติส าเร็จ รูป (SPSS) ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ าร้อ ย ละ ค่ า เฉลี่ย ค่ าส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ก ารถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ คูณ (Multiple regression analysis; MRA) เพื่อ เป็ น
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระว่าจะมีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างไร
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.3 มีอายุ 26-35 ปี
คิดเป็ น ร้อยละ 40.0 สถานภาพสมรส คิดเป็ น ร้อยละ 56.0 รายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 8,001 – 16,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.7 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 70.3 และมีประสบการณ์ในการทางาน/
รับราชการ ระยะเวลา 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.7
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดรูปงานหรือการจัดองค์การ ด้านการสังการ
่
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของการบริหารจัดการ พบว่า มี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า
ด้านการวางแผน พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
หน่ ว ยงานมีก ารมอบหมายหน้ าที่ค วามรับผิด ชอบในการด าเนิน การตามแผนให้แก่พ นักงาน มีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้า นการจัด รูป งานหรือ การจัด องค์ ก าร พบว่ า มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.45 อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าหน่วยงานมีการทางานทีไ่ ม่ซ้าซ้อน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านการสังการ
่
พบว่ามีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.55 อยู่ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถสังการโดยมอบหมายงานให้
่
ตรงกับความสามารถของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านการประสานงาน พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ท่านยินดีรบั ฟั งคาแนะนาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ
หน่วยงานของท่านมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านการควบคุ ม พบว่ามีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า
หน่ วยงานของท่านได้รบั การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทางานจากหน่ วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ ได้แก่
ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาสที่จะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต และปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสถานะภาพการทางาน ด้านความ
เป็ นอยู่ส่วนตัว ด้านความมันคงในการท
่
างาน และด้านวิธกี ารปกครองบัญชา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
แรงจูงใจในการทางาน พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความส าเร็จ ในการท างานของบุ ค คล พบว่ า มีค่ าเฉลี่ย เท่ า กับ 4.59 อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้เสร็จสิน้ และประสบความสาเร็จ อย่างดี มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าท่านได้รบั การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านลัก ษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่ามีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
รายข้อพบว่างานทีท่านได้รบั มอบหมายมีความสาคัญต่อหน่วยงาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ท่านทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบความสาเร็จ 4.62 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้า นโอกาสที่จ ะได้ ร ับ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.60 อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า ท่ านได้รบั การสนับ สนุ น จากผู้บังคับ บัญ ชาให้ป ฏิบัติงานในต าแหน่ งที่สูงขึ้น
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านเงินเดือน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่าน
ได้รบั การเลื่อนขัน้ เงินเดือนทีเ่ ป็ นธรรม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่ามีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี แี ละเอาใจใส่พนักงาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด
ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าท่านมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านสถานภาพการทางาน พบว่ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ทีเ่ พียงพอ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าพนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ ที ไ่ี ด้รบั จากงานในหน้าที่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความมันคงในการท
่
างาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าการท่านได้รบั การประเมินผลความดีความชอบอย่างเป็ นธรรม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
ด้านวิธกี ารปกครองบัญชา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าผูบ้ งั คับบัญชามีความยุตธิ รรมในการบริหารงาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
การวิ เคราะห์ทางสถิ ติจากสมมติ ฐานของการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปรอิสระ คือ การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับน้อย (R = .421)
และการบริห ารจัดการสามารถอธิบายความแปรผันที่เกิดขึ้นกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุค ลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รอ้ ยละ 17.70 (R2 = .177) อีกร้อยละ 82.30 เป็ นผลมาจากตัวแปร
อื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษา
การอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่องการบริห ารจัดการที่มีผ ลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรองค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วจิ ยั ได้ค้นพบประเด็นที่ เป็ นผลจากการวิจยั ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้ได้ดงั นี้
วัต ถุป ระสงค์ ก ารวิ จ ยั เพื่อ ศึก ษาการบริห ารจัด การที่มีผ ลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ ตงั ้ ไว้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจาก
การบริห ารจัด การถื อ ได้ ว่ า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ซึ่ ง หากได้ มี
การพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มคี วามสมบูรณ์ชดั เจน ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
การบริห ารจัดการมีค วามสาคัญ ต่อองค์ก ร (β= 0.273) องค์กรควรให้ความสาคัญ กับ การบริหาร
จัดการองค์ก รที่ดีอ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้บุ ค ลากรในองค์ก รทุ กระดับ มีก ารท างานอย่ างเป็ น ระบบ
สามารถมองเห็นจุดประสงค์ หรือเป้ าหมายในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ทาให้งานเกิดขึน้ ได้อย่าง
ราบรื่น เข้าใจซึง่ กันและกัน จนสามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Henri Fayol
ที่เสนอองค์ประกอบของการบริหาร (element of management) 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน(planning)
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การจัดรูปงานหรือการจัดองค์การ(organizing) การสังการ(command)
่
การประสานงาน(co-ordination) และ
การควบคุม (control)
ทัง้ นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะแบ่งการบริหารงานออกเป็ นกองต่าง ๆ ทีม่ กี ารแบ่งงาน
ตามอ านาจหน้ าที่ มีก ารวางแผนงานอย่ างชัดเจน ภายในกองหนึ่ งๆ ผู้อ านวยการกองจะออกค าสังแก่
่
บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ล และบุ ค ลากรแต่ ล ะคนที่ ท างานแบบเดี ย วกัน จะอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว หากมีงานทีต่ อ้ งประสานงานกันระหว่างกองบุคลากรก็สามารถประสานงานและ
ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ตลอดจนไปถึงมีการติดตามและประเมินผลของงานและโครงการทีจ่ ดั ทาตาม
นโยบายของผู้บริหาร จึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานร่วมกันภายในองค์กร และที่ผ่ านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รบั รางวัล ที่ 1 ประเภทโดดเด่น ในการประกวดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการทีด่ ี ประจาปี พ.ศ.2564 จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี อีกด้วย
จากประเด็นการอภิปรายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยที่ได้จากผลการวิจยั ในเรื่องการบริหาร
จัด การ สามารถส่ง ผลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เชีย งใหม่
ได้ตามทีม่ นี กั วิชาการต่างๆ ได้เสนอแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านได้จริง
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงขอนาเสนอข้อเสนอแนะ
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ดังต่อไปนี้
1. ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมถึงปั จจัย ที่มผี ลต่อ ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของระดับผู้บริหารงาน เพื่อให้ทราบปั จจัยในการบริหาร และนามา
บูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไป
2. ควรทาการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบการประเมินสภาพการทางาน ปั ญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ละหน่ วยงาน เพื่อนาปั ญ หาและอุปสรรคมาดาเนินการปรับปรุง แก้ไข บูรณาการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไป
3. ควรทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ว่ามีผ ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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