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การวิจัยเรอืง การบรหิารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวดัหนองบัวลําภูมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาการ

บรหิารจดัการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่างได้แก่ พนักงาน

องคก์รปกครองทอ้งถนิในเขตจงัหวดัหนองบวัลําภู จํานวน 400 คน ใชว้ธิแีจกแบบสอบถามเป็น

เครอืงมอืในการรวบรวมข้อมูล  สถิติทใีชใ้นการวเิคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ความถี ค่าเฉลยี ร้อยละ 

ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติิสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั 

 ผลการศกึษาพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี 

จบการศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีายุงานอยู่ระหว่าง -  ปี และระดบัเงนิเดือน 10,000-

20,000 บาท (2) การบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง  ด้าน มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัความสมัพนัธ์กนัสูง (R = 

. ) กับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัด

หนองบวัลําภู อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  ซงึเป็นไปตามสมมตฐิาน เมอืพจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัรูปงานหรอืการจดัองค์กรดา้นการสงัการ และดา้น

การควบคุม โดยดา้นการควบคุม (β = 0. ) มอีทิธพิลส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของ

พนักงานมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมากทีสุด  

รองลงมา คือด้านการวางแผน (β = 0.212) ด้านจดัรูปงานหรอืจดัองค์กร (β = 0.186) และ

ดา้นการส่งการ (β = 0.170) ตามลําดบั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั : การบรหิารจดัการ, แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

 

 



ABSTRACT 

            Research subject The management that affects the motivation for the performance 

of employees of local government organizations in the area of Nong Bua Lamphu Province 

has the objectives. To study management that affects employee motivation The sample group 

includes 400 employees of local government organizations in Nong Bua Lamphu Province 

Use questionnaires as a tool to collect data. The statistics used to analyze the data were 

frequency, mean, percentage, standard deviation. The hypothesis was tested using multiple 

regression analysis and Pearson's correlation coefficient. 

             The results of the study found that (1) most of the samples were female. Age 

between 30-40 years old, graduated with a bachelor's degree. The tenure is between 5-10 

years and the salary level. 10,000-20,000 baht (2) Management that affects employee 

motivation in The overall picture was at a high level. In all 5 aspects, there was a high level of 

positive correlation (R = 0.871) with the motivating factor of employees of local government 

organizations in Nong Bua Lamphu Province. statistically significant at the 0.05 level which is 

in accordance with the assumption When considering each aspect, it was found that the 

planning aspect in the form of work or organization of orders and control The control aspect 

(β = 0.377) had the most positive influence on the employee's performance motivation and 

the employee's performance motivation, followed by the planning (β = 0.212). ) in the aspect 

of organizing or organizing work (β = 0.186) and in the delivery aspect (β = 0.170), 

respectively, with statistical significance at the 0.05 level. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

          การบรหิาร คือ การประสานงานและการบริหารหน้าทีต่างๆ เพือให้การดําเนินการนัน

เกดิผลสําเรจ็ โดยใชห้ลกัของการบรหิาร ประกอบดว้ย การวางแผนการดําเนินงาน การจดัโครงสรา้ง

องคก์าร การนํา และการควบคุมตดิตามผล ซงึกระบวนการดงักล่าวต้องมผีูบ้รหิารทมีคีวามรู ้ความ

สารถ ทจีะทําให้มกีารดําเนินงานเป็นไปตามแผนทกํีาหนดและประสบผลสําเรจ็ ในปัจจุบนัมคีวาม

ท้าทายทีต้องเผชิญกับสภาวะทีควบคุมไม่ได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 



เทคโนโลย ีสภาพแวดล้อมภยัธรรมชาติ โรคติดต่อ นโยบายภาครฐั ทงัยงัรวมไปถงึการแข่งขนัทงั

ภายในและภายนอกประเทศ การบรหิารจดัการทีมกีารเปลยีนแปลงจากเดิมไปมาก ทําให้ผูบ้รหิาร

ในยุคปัจจุบนัต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีหลากหลาย ทา้ทาย และเปลยีนแปลงการทํางานในแต่ละ

วนัทมีคีวามยาวนาน ซงึต้องแก้ไขปัญหาทยุ่ีงยากซบัซ้อนตลอดเวลา ต้องเจอกบั สภาพการแข่งขนั

ทงัระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และระดบัภายในประเทศ ต้องใช้เวลาตดิตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของรฐั

รวมทงัถูกกดดนัจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวนังานบรหิารเรมิยุ่งยากมากขนึ เนืองจาก

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง และวฒันธรรม รวมไปถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเกิดขนึตลอดเวลา ผู้บรหิารจึงต้องเสยีงกบั

ภาวการณ์ทเีปลียนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ในขณะเดยีวกนักต้็องใชค้วามสามารถ ทงั

ศาสตร์และศลิป์แสวงหาโอกาสและความไดเ้ปรยีบใหเ้กิดขนึแก่องคก์รทตีนไดร้บัผดิชอบไดเ้พอืให้

องคก์รสามารถอยู่รอด มคีวามเจรญิเตบิโตและก้าวหน้า  

             แรงจูงใจเป็นส่วนหนึงในการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนักงานทุกระดบัในองค์กรมี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ซึงผลของการดําเนินงานของพนักงานจะมีประสทิธิภาพหรอืไม่นันก็

ขนึอยู่กบัแรงจูงใจในการทํางาน พนักงานแต่ละคนมคีวามต้องการทแีตกต่างกนั ทําให้มแีรงจูงใจที

แตกต่างกนัไปด้วย องค์กรจึงต้องคดิค้น ค้นหาวธิีทีจะทําให้พนักงานในองค์กรทํางานด้วยความ

ทุ่มเท เตม็ทกีบัการทํางาน และมคีวามภาคภูมใิจ เมอืพนักงานมแีรงจูงใจทเีพมิมากขนึ พนักงานใน

องคก์รจะมคีวามรูส้กึว่าตวัเองเป็นคนสําคญัในองคก์ร ทําใหพ้วกเขาสามารถแสดงศกัยภาพออกมา

ไดอ้ย่างเต็มที ในทางกลบักนัหากพนักงานไม่มแีรงจูงใจในการทํางาน พวกเขารูส้กึว่างานททีําไม่

เหมาะกบัพวกเขาหรอืทําแล้วไม่มคีวามสุข งานทีออกมาก็จะไม่มปีระสทิธิภาพ ดงันันผูบ้รหิารจึง

ควรคํานึงถงึตวัพนักงาน เพราะพนักงานในการปกครองนันมคีวามสําคญัต่อองคก์รเป็นอย่างมาก 

รวมไปถงึการบรหิารงานในส่วนอนืๆ ทมีคีวามเกยีวเนืองกบัพนักงานทงัดา้นความขดัแยง้ ความพงึ

พอใจในการทํางานทจีะสง่ผลต่อการทํางานของพนักงาน เพอืใหผ้ลของการทํางานออกมาดทีสีดุและ

มปีระสทิธภิาพอกีทงัยงัเกดิประสทิธผิล ดงันัน ในการศกึษาครงันี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทจีะศกึษา

เรืองการบริหารจดัการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู เพอืเป็นสงิสําคญัทผีูบ้รหิารจะนําวธิกีารจูงใจใหเ้หมาะสม

ตรงกบัความต้องการของบุคคลและสอดคลอ้งกบัองคก์าร ซงึส่งผลใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ อนัจะนําไปสู่ความสําเรจ็ขององคก์ารต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์                                                                          
 เพอืศกึษาการบรหิารจดัการทสี่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน 
 

 

 



สมมติฐานการวิจยั 

 . การบรหิารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู 

 

ขอบเขตการวิจยั 

. .  ขอบเขตด้านเนือหาสาระในการศึกษาครงันีมุ่งศึกษาเฉพาะการบรหิารจดัการที

ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏบิตัิงานของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดั

หนองบวัลําภู ประกอบดว้ย 

   . . .  การบรหิารจัดการ ในด้านต่างๆ จํานวน  ด้านดังนี ) ด้านการวางแผน    

) ด้านการจดัรูปงานหรอืการจดัองค์กร ) ด้านการสงัการ ) ด้านการประสานงาน และ ) 

ดา้นการควบคุม 

             . . .  แรงจูงใจ ในการปฏบิตังิานของพนักงาน  ในดา้นต่างๆ ดงันี 

              ปัจจัยจูงใจ จํานวน  ด้าน ได้แก่ ) ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล       

) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ) ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ ) ด้านความรับผิดชอบ       

และ ) ดา้นโอกาสทจีะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต 

               ปัจจยัคําจุน จํานวน  ดา้น ได้แก่ ) ด้านเงนิเดือน ) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ) ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ) ด้านสถานะภาพการทํางาน ) ด้านความเป็นอยู่

ส่วนตวั ) ดา้นความมนัคงในการทํางาน และ ) ดา้นวธิกีารปกครองบญัชา 

. .  ขอบเขตด้านพืนที จะศึกษาเฉพาะเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู เนืองจากทราบ

จํานวนประชากรทแีน่นอน ประชากร คอื พนักงานองคก์รปกครองท้องถินในเขตจงัหวดัหนองบวัลําภู 

จํานวนทงัสนิ ,  คน  (สํานักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิจงัหวดัหนองบวัลําภู, ขอ้มูล ณ วนัท ี

 มิถุนายน ) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยัเท่ากับ  คน เพือความสะดวกผู้ศึกษาขอเก็บ

ขอ้มูลจํานวน  คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience  Sampling) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบริหารจดัการ 

ความหมายของการบริหาร 

นักวชิาการไดใ้หค้วามหมายของคําว่า “การบรหิาร” ไวใ้นลกัษณะต่าง ๆ เช่น  

          เฮอรเ์บิรต์ (Herbert , ) ได้อธบิายไวว่้า การบรหิารเป็นกจิกรรมทมีตีงัแต่  คนขนึ

ไป ร่วมกนัดําเนินการเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์  

           วโิรจน์ สารรตันะ ( ) ไดอ้ธบิายไวว่้า การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการดําเนินงาน

เพอืให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยอาศยัหน้าทีในการบรหิาร ได้แก่ 



การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชีนํา (leading) และการควบคุม

องคก์ร (Controlling) 

 ศริ ิถอีาสนา ( ) ได้อธิบายไว้ว่า การบรหิาร คอื การทมีตีงัแต่สองคนขนึไปร่วมกนั

กระทําหรอืดําเนินการโดยใชว้ธิกีารต่างๆ ในการดําเนินการ เพอืมุ่งหวงัให้การทดํีาเนินงานนัน

สําเร็จ ซึงเรมิต้นจาก )การวางแผน )การจดัองคก์าร )การจดัคณะทํางาน )การอํานวยการ 

)การประสานงาน )การรายงาน และ )การงบประมาณ  

         จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที

ต่อเนืองและประสานงานกนัโดยทุกฝ่ายเขา้มาช่วยเพอืให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รไดส้ําเร็จ 

ซึงสอดคล้องกบั Herbert กล่าวว่าการบรหิารเป็นกิจกรรมทีบุคคลตังแต่  คนขนึไปร่วมกัน

ดําเนินการเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ความหมายของการจดัการ 

          ความหมายของการจดัการนัน ภาษาองักฤษไดใ้ชคํ้าว่า “Management” แปลว่า การจดัการ

หรอืการบรหิารจดัการได ้มนีักวชิาการไดน้ิยามความหมายของคําว่า “การจดัการ” หลากหลาย เช่น 

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ได้ให้ความหมาย การจัดการ 

(Management) หมายถงึ การสงัการ ควบคุมงาน ดําเนินงาน และนอกจากนีไดม้นีักวชิาการท่านอนื

ไดใ้หคํ้านิยามความหมายของ การจดัการซงึมคีวามหมายทแีตกต่างกนัออกไปดงัต่อไปน ี

 เฮลลเิกล และ สโลคมั (Helliegel and Slocum, 1992 : 9) ได้ให้ความหมายว่า กิจกรรมที

เกยีวขอ้งกบัการนําทรพัยากรการบรหิารมาใช้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การ

วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing)การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

 จากความหมายของการจดัการ ทกีล่าวมาขา้งต้น จงึสรุปไดว่้า การจดัการ คอื ชุดหรอืแบบ

แผนของหน้าทีต่างๆ กิจกรรมหรอืการศึกษาเกียวกับการปฏิบัติหน้าทีในอันทีจะเชือมันได้ว่า 

กจิกรรมต่างๆ ดําเนินไปในแนวทางทใีช้ทรพัยากรทางการบรหิาร เช่น คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ อย่าง

มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลสามารถบรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ดว้ยความพยายามร่วมกนั

ของกลุ่มบุคคลหรือเป็นกระบวนการบรหิารทีมีการบูรณาการระหว่างคนกับงานโดยมีการวาง

แผนการจดัโครงสรา้งองคก์าร การเป็นผูนํ้าและการควบคุมทมีปีระสทิธภิาพททีําใหอ้งคก์ารธํารงอยู่

และเกดิสมัฤทธผิลตามเป้าหมายทกํีาหนดไว ้

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

ทฤษฎีของเฮอรซ์เบอรก์ มปัีจจยัหรอืองคป์ระกอบ 2 ประการ  ไดแ้ก่  

     องคป์ระกอบจูงใจ ประกอบดว้ย 

 1.ความสําเรจ็ในการทํางาน (Achievement) หมายถึง บุคคลทสีามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ทเีกดิขนึในการทํางานทไีดร้บัมอบหมายใหส้ําเรจ็ 



 2. การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ การยอมรบัจากคนในททีํางานหรอื

ผูบ้งัคบับญัชา ซงึมกีารแสดงออกดว้ยการชนืชม ยนิด ีในสงิททีํา 

 3. ลกัษณะของงาน (Work itself) หมายถงึ ความรูส้กึทดีแีละไม่ดต่ีอลกัษณะงานว่างานนัน

เป็นงานทจีําเจ น่าเบอืหน่ายหรอืทา้ทายความสามารถก่อใหเ้กดิความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

 4. หน้าทรีบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ การไดร้บัมอบหมายใหดู้แลงานใหม่ๆ และมี

อํานาจอย่างเตม็ท ีไม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่างใกลช้ดิ 

 5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถงึ การไดร้บัเลอืนขนั การเลอืนตําแหน่งใหสู้งขนึ 

มโีอกาสไดศ้กึษาต่อเพอืหาความรูเ้พมิเตมิ ไดร้บัการฝึกอบรมดูงาน 

     องคป์ระกอบคาํจุน ประกอบดว้ย 

  1.เงนิเดือน (Salary) หมายถึง สิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงนิรวมถึงการเลือนขนั

เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน เป็นทพีอใจของบุคคลททีํางาน 

  2.โอกาสทีจะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)หมายถึง ความน่าจะ

เป็นททีกัษะวชิาชพีของบุคคลจะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต 

  3.ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน (Interpersonal Relation) หมายถงึ การสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบั

เพอืนร่วมงาน เพอืใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ ์

 4. นโยบายและการบรหิาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การกําหนด

วตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วธิกีารในการดําเนินงานเพอืใหอ้งคก์รประสบผลสําเรจ็ 

 5 .สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง บรรยากาศในการทํางาน การจดัแบ่ง

พนืทใีหเ้หมาะสมในการทํางาน สงิของทใีชใ้นการทํางานครบครนั 

 6. ความมนัคงในงาน (Job Security) หมายถงึ รูส้กึว่าองค์กรนันมกีารบรหิารจดัการ และ

วางแผนโครงสรา้งองคก์รเป็นอย่างด ี

 7. การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถงึ ความสามารถหรอืความยุติธรรมของ

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูน้ิเทศงานในการดําเนินงานและการบรหิารงาน 

 โดยสรุป เฮอร์ซเบอร์ก ได้อธิบายไว้ว่า แรงจูงใจเกิดขนึมาจากบุคคล ซึงไม่ได้ขนึอยู่กับ

ผูบ้รหิารเพยีงคนเดียวแต่ยงัประกอบดว้ยปัจจยัอืนๆอกีดว้ย ทําใหเ้กดิสงิทพีอใจ และสงิทไีม่พอใจ 

ดงันันในการจูงใจทีต้องการให้ เกดิแรงจูงใจทีด ีจึงจําเป็นต้องจดัและกําหนดปัจจยัต่างๆ ทงัสอง

กลุ่ม คอื ทงัปัจจยัทใีชบํ้ารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจยัทีใช้จูงใจได้ (ของงานททีํา) ทงัสอง

อย่างพรอ้มกนัในการแก้ไขปัญหาเรอืง การจูงใจนี เฮอร์ซเบอร์ก ได้เรมิต้นพฒันาวธิีการเพมิพูน

เนือหาของาน เพอืใหคํ้าของงานสูงขนึและมเีนือหามากขนึ เพอืใหม้ปัีจจยัทใีช้จูงใจไดเ้พมิมากขนึ

ในตวังาน การออกแบบงานเสยี ใหม่ให้มคุีณค่าเนือหาสูงขนึนีเอง ทีงานต่างจะมคีวามหมายมาก

ยงิขนึมีความสําเร็จในงานมากขึน มีทังการยอมรับ ทังรับผิดชอบสูงขึน ก้าวหน้ามากขนึ และ

ส่งเสรมิการเตบิโตใหแ้ก่แต่ละคนได้ ซงึจะมผีลต่อการจูงใจเป็นอนัมากจะเหน็ได้ว่าทฤษฎีการจูงใจ



ของเฮอรซ์เบอรก์ มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ และคลา้ยกบัทฤษฎกีารจูงใจของ Maslow เป็นอนัมาก ซงึ

ในทางปฏิบตัจิากการพสิูจน์ยนืยนัว่า ทฤษฎี ทงัสองเป็นความจรงิและใชไ้ดก้บักลุ่มอาชพีทมีฐีานะ

ตําแหน่งสูง เช่น วศิวกรหรอืนักบญัช ีดงัทกีล่าวมา แต่อย่างไรกต็าม กรณีการนําไปใชก้บัพนักงาน

ระดบัตํา ลงไปหรอืพนกังานสตร ีและ ณ ระดบัของพนักงานประจําวนั ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที

กล่าวทเีดยีวนัก และใหผ้ลผลติเพยีนไปไดเ้สมอ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

         การบรหิารจดัการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู มสีาระสําคญัถงึวธิกีารดําเนินการวจิยัอย่างเป็นขนัตอน

เป็นการวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครอืงมอืในการรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทงัหมด 

1,308 คน ใช้สูตรคํานวณแล้วได้จํานวณตัวอย่างจากการคํานวณ 307 คน ผู้วิจยัได้กําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เพือให้การศึกษาครังนีเกิดความแม่นยํามากยิงขนึ ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Comrey and Lee (1992) ไดกํ้าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างไวว่้า จํานวน

ตวัอย่าง 300 ตวัอย่างจงึจะด ี(good) 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน ี

          ตอนท ี1 เป็นขอ้คําถามเกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

          ตอนท ี2 เป็นขอ้คําถามเกยีวกบัการบรหิารจดัการทสีง่ผลต่อแรงจงูใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู  

                   ตอนท ี3 เป็นขอ้คําถามเกยีวกบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู  

                   ตอนท ี4 ขอ้เสนอแนะ 

วิธีการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครืองมือ 

 เครอืงมอืทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเทียงตรงและเชือถือได้ดงันันเมอืสร้าง

แบบสอบถามเสรจ็สมบูรณ์ ผูศ้กึษาทําทดสอบหาค่าความเทยีงตรงและความเชอืมนั ดงันี 

 1. นําแบบสอบถามฉบบัร่างทเีรยีบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ทปีรกึษาสารนิพนธ์ เพอืตรวจสอบ

เบอืงต้นในดา้นความเทยีงตรงตามเนือหา ความเทยีงตรงตามโครงสรา้งและความเทียงตรงเชงิพยากรณ ์

 2. นําแบบสอบถามไปทําผล pretest จํานวน 5 คน เพอืวดัคุณภาพของแบบสอบถาม 

(หาค่าIOC) และนําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีมีลักษณะ

เดียวกนั จํานวน 40 คน เพอืหาค่าสมัประสทิธิแอลฟาของครอนบาค โดยไดค่้าสมัประสทิธิอลั



ฟ้าของครอนบาคภาพรวมทงัหมด เท่ากบั 0.974 ซึงถือว่าแบบสอบถามนีมคีวามน่าเชือถือและ

สามารถนําไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลไดจ้รงิไดก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทวัไป 

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเพศหญงิ จํานวน 

 คน คดิเป็นรอ้ยละ .  เป็นพนักงานทมีอีายุระหว่าง -  ปี มากทสีุด จํานวน  คน 

คดิเป็นรอ้ยละ  มพีนักงานทจีบการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทสีุด จํานวน  คน คดิเป็น

รอ้ยละ .  เป็นพนักงานระดบัผูป้ฏบิตังิานมากทสีุด จาํนวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ  มี

ระดบัเงนิเดอืน ,000-20,  บาท มากทสีุด จํานวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .  มอีายุงาน 

-  ปี มากทสีุด จํานวน  คน คดิเป็นรอ้ยละ .  

          ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เกียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการ 

  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกียวกบัปัจจยัการบรหิารจดัการของพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู ในด้านต่างๆ  ด้าน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด (푥̅ = 4.24, SD = 

0.555) และเมอืพจิารณารายดา้นตามลําดบั โดยดา้นการวางแผน ค่าเฉลยี (푥̅ = 4.41, SD = 0.514) 

มค่ีาเฉลียมากทีสุด รองลงมาคอื ด้านการประสานงาน (푥̅ = 4.26, SD = 0.668) ด้านการควบคุม 

(푥̅ = 4.21, SD = 0.672) อยู่ในระดบัมากทสีดุ และดา้นการสงัการ (푥̅ = 4.17, SD = 0.662) ดา้นการ

จดัรูปงานหรอืการจดัองคก์ร (푥̅ = 4.15, SD = 0.616) อยู่ในระดบัมาก ตามลําดบั 

           ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เกียวกบัปัจจยัแรงจูงใจของพนักงาน 

           ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกยีวกบัปัจจยัแรงจูงใจของพนักงานองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู ดา้นปัจจยัจูงใจ มค่ีาเฉลยีอยู่ในระดบัมากทสีุด (푥̅ = 4.22, 

SD = 0.650) และเมอืพจิารณารายดา้นตามลําดบั ค่าเฉลยี พบว่า ดา้นความรบัผดิชอบ (푥̅ = 4.33, 

SD = 0.609) มค่ีาเฉลยีอยู่ในระดบัมากทสีุดรองลงมาคอื  ดา้นความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล 

(푥̅ = 4.27, SD = 0.627) ดา้นลกัษณะของงานทปีฏบิตั ิ(푥̅ = 4.21, SD = 0.636) ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันับถือ (푥̅ = 4.16, SD = 0.648) อยู่ในระดบัมาก และดา้นโอกาสทจีะไดร้บัความก้าวหน้าใน

อนาคต (푥̅ = 4.11, SD = 0.740) อยู่ในระดบัมาก  ตามลําดบั และดา้นปัจจยัคําจุน มค่ีาเฉลียอยู่ใน

ระดบัมาก (푥̅ = 4.19, SD = 0.650) และเมอืพจิารณารายด้านตามลําดบั ค่าเฉลีย พบว่า ด้านนโย

บานและการบรหิารงาน(푥̅ = 4.24, SD = 0.658) และดา้นความมนัคงในการทํางาน มาก (푥̅ = 4.24, 

SD = 0.590) ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (푥̅ = 4.22, SD = 0.624) มค่ีาเฉลยี อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด รองลงมาคอื  ด้านวธิกีารปกครองบญัชา (푥̅ = 4.20, SD = 0.549) ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 



(푥̅ = 4.19, SD = 0.634) ด้านสถานะภาพการทํางาน (푥̅ = 4.14, SD = 0.738)  และด้านเงนิเดือน 

(푥̅ = 4.09, SD = 0.735) อยู่ในระดบัมาก  ตามลําดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่า ตวัแปรอิสระ (ด้านการวางแผน  ด้านจดัรูปงานหรอืจดัองค์กร  ด้านการประสานงาน 

ดา้นการสงัการ และดา้นการควบคุม) มคีวามเหมาะสมมากในการนํามาเป็นตวัแปรพยากรณ์ตวัแปร

ตาม (แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน) มรีะดบัความสมัพนัธ์กนัสูง ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์พหุคูณ อยู่ท ี

0.871 (R = 0.871) และสามารถพยากรณ์ปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู คอื รอ้ยละ 75.9 (Adjusted R2 = 0.759)  

สามารถวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้ โดยกําหนดสมมตฐิาน ดงัต่อไปน ี

 H0 : ปัจจยัทไีดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยั ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู อย่างมนีัยสําคญั  

 H1 : มอีย่างน้อย 1 ปัจจยัทไีดจ้ากการวเิคราะหปั์จจยั ทสี่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน

ของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู อย่างมนีัยสําคญั  

 จากการทดสอบทีกําหนดระดับนัยสําคัญที 0.05 นัน ผลจากการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากับ 

0.001 ซงึน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทีกําหนด ดงันัน จงึปฏเิสธ H0 และยอมรบั H1 นันคอื ตวัแปรอสิระ

อย่างน้อย 1 ตัว สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู ได ้อย่างมนีัยสําคญั F = 248.277, P < 0.05 

สมมติฐานการวิจยัที 1 : การบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

 จาการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการมผีลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพนืทีจงัหวดัหนองบวัลําภู ซึง

ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิาน 

 

การอภิปรายผล 

 

 จากการวจิยัเรอืง การบรหิารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู สามารถนํามาอภปิรายผลได ้ดงันี 

 สมมติฐานที 1 การบรหิารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภูดงัน ี

           จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการบรหิารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิาน ของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู พบว่า ปัจจยั

การบรหิารจดัการ ทงั  ดา้น คอื ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัรูปงานหรอืการจดัองคก์รดา้นการสงั

การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม กบัปัจจยัแรงจูงใจของพนักงานองคก์รปกครองส่วน



ทอ้งถินในเขตพนืทีจงัหวดัหนองบวัลําภู มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัความสมัพนัธ์กนัสูง (R = 

0.871)  ปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ โดยดา้นการควบคุม (β = . ) มอีทิธพิลส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบตัิงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานมากทสีดุ  รองลงมา คอืดา้นการวางแผน (β = . ) ดา้นจดัรูปงานหรอืจดัองคก์ร  (β = 

. ) และด้านการส่งการ (β = . ) ตามลําดบั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วน

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านการประสานงาน  (β = 0.042)  ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเฮอรเ์บริต์ 

(Herbert , ) อธิบายไว้ว่า การบรหิารเป็นกิจกรรมทีบุคคลตังแต่  คนขึนไป ร่วมกันดําเนิน

เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ปีเตอร ์(Peter,  : ) อธบิายไวว่้า การบรหิาร กล่าวคอื ศลิปะในการ

ทํางานเพอืใหง้านบรรลเุป้าหมายร่วมกนักบัผูอ้นื ในการทํางานต่าง ๆ  เพอืใหง้านสําเรจ็ลุล่วงไปโดย

อาศยัคนอืนเป็นผูท้ําภายในสภาพองค์การ ทรพัยากรด้านบุคคลเป็นทรพัยากรหลกัขององคก์ารที

เข้ามาร่วมกันทํางานในองค์การ ซึงบุคคลากรเหล่านีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้าน วัตถุอืน ๆ 

เครอืงจักรอุปกรณ์วัตถุดิบเงินทุน รวมทังข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือผลิตสินค้าหรือบริการ 

ออกจําหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม ทังนียงัสอดคล้องกับเฮลลิเกล และ สโลคัม 

(Helliegel and Slocum,  : ) ไดใ้หค้วามหมายว่า กจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการนําทรพัยากรการ

บริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด

องค์การ (Organizing)การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังนัน ผลสําเร็จของการ

จดัการจงึจําเป็นต้องมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลควบคู่กนั 

             ทงันียงัสอดลอ้งกบังานวจิยัของมานิตา  ภูเฉลยีว ( ) ได้ศกึษาเรอืง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์ ศึกษาจาก

ประชากร ทงัหมด จํานวน  คน เครอืงมอืทใีชใ้นการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มค่ีา

ความเชือมนั เท่ากบั .  แลว้วเิคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ รอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

พบว่า . ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลตําบลหวันาคํา อําเภอยาง ตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3,06,  = . ) เมอืจําแนกโดยรวม เป็นราย

ปัจจยั พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกปัจจยั คอื ปัจจยัจูงใจ ( = 3.11,  = . ) และ ปัจจยัคํา

จุน ( = 3.16,  = . ) ตามลําดบั เมอืจําแนกเป็นดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น คอื 

ด้านเงนิเดือนและผลประโยชน์เกือกูล ด้านการปกครองบังคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง 

บุคคล ดา้นนโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร ดา้นความรบัผดิชอบ ด้านสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัดิ้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท ีด้านความมนัคงในงาน 

ด้านสถานะของอาชีพ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความเป็นอยู่

ส่วนตวั และด้านโอกาสทจีะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต ตามลําดบั และการศึกษางานวจิยัของ

อดุลย ์กองสมัฤทธ ิ( ) ไดก้ารศกึษาเรอืงการบรหิารจดัการทสี่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน

ของพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ได้ศึกษา การบรหิาร

จดัการทสี่งผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏิบตังิานของพนักงาน แรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน 



และความสมัพันธ์ระหว่างการบรหิารจัดการทีมต่ีอแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน กลุ่ม

ตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษาครงันี คอื พนักงานทปีฏิบตังิานในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลในเขตอําเภอ

เมอืง จงัหวดัปทุมธานี จํานวน  คน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ด้าน

ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคลด้านการได้รบั การยอมรบันับถอื ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ

และด้านโอกาสทจีะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคตอยู่ใน ระดบัปานกลาง ส่วนด้านความรบัผดิชอบ

อยู่ในระดบัมาก สําหรบัปัจจยัคําจุน ได้แก่ ด้านเงนิเดือน ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน

นโยบายและการบรหิารงาน ดา้นสถานภาพการทํางานดา้นความ เป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความมนัคงใน

การทํางานและดา้นวธิีการปกครองบญัชา อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนันยงัพบว่า พนักงานทีมี

อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และ ประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกัน มีความ

คดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการทสี่งผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏบิตัิงานแตกต่างกนั ส่วนดา้นปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคําจุนกบัระดบัการบรหิารจดัการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานใน

ภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั   

  จากผลการศึกษาเรอืง “การบรหิารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู ” ผู้ศึกษาได้มี

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครงันี ดงันี 

  ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากผลการวจิัย พบว่า ปัจจัยการบรหิาร

จดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตพนืที

จงัหวดัหนองบวัลําภู พบว่าปัจจยัการบรหิารจดัการ ทงั  ดา้น คอื ด้านการวางแผน ด้านการ

จัดรูปงานหรือการจัดองค์กรด้านการสังการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม มี

ความสมัพันธ์ทางบวกระดบัความสมัพนัธ์กนัสูง (R = . ) กบัปัจจยัแรงจูงใจของพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพนืทีจงัหวดัหนองบวัลําภู  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทรีะดบั 

0.05 โดยรวมแล้วปัจจยัการบรหิารจดัการของพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตพนืที

จงัหวดัหนองบวัลําภู โดยจําแนกตามเพศ  ไม่แตกต่างกนัแต่แตกต่างกนัเมอืจําแนกตามอายุ 

ระดบัการศึกษา ตําแหน่งงาน ระดบัเงนิเดอืน และอายุงานรบัราชการทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 ข้อค้นพบนีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที

จงัหวดัหนองบวัลําภู ในการใชก้ารบรหิารเพอืจูงใจ ในการปฏบิตังิานโดยมุ่งใหค้วามสนใจปัจจยั

ส่วนบุคคลทีส่งผลให้เกิดความแตกต่างระดับ พนักงาน การบริหารการจัดการทีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน 

           ดงันันจงึควรทีผูบ้รหิารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู 

ควรดําเนินใหปั้จจยัจูงใจและปัจจยัคําจุนแก่พนักงานในดา้นต่าง  ๆมากน้อยตามขอ้ คน้พบน ี

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป    

          เนืองจากการศึกษานีเป็นการศึกษาเรอืงการบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงาน ของพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถนิในเขตพนืทจีงัหวดัหนองบวัลําภู จึงควรมี



การวิจัยในกรณีศึกษาอืนซึงควรเป็นในพืนทีอืนเพือเปรียบเทียบข้อค้นพบทีได้ว่ามี ความ

สอดคล้องหรอืแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด และการศึกษานีเป็นการศกึษาประเภทการวจิยัเชิง

ปรมิาณ จงึน่าจะมกีาร ศกึษาวจิยัในลกัษณะเทคนิควจิยัเชงิคุณภาพเพอืความเขา้ใจทลีกึซงึมาก

ยงิขนึ 
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