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บทคัดย่อ
การวิจ ัยเรือง การบริห ารจัดการทีส่งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาการ
บริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงาน
องค์กรปกครองท้องถินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 400 คน ใช้วธิ แี จกแบบสอบถามเป็ น
เครืองมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี
จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุงานอยู่ระหว่าง - ปี และระดับเงินเดือน 10,00020,000 บาท (2) การบริห ารจัด การทีส่ ง ผลต่ อแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของพนั ก งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทัง ด้าน มีความสัมพัน ธ์ทางบวกระดับความสัมพัน ธ์กนั สูง (R =
. ) กับ ปั จ จัย แรงจู ง ใจของพนั ก งานองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นในเขตพืนที จัง หวัด
หนองบัวลําภู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน เมือพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงานหรือการจัดองค์กรด้านการสังการ และด้าน
การควบคุม โดยด้านการควบคุม (β = 0. ) มีอทิ ธิพลส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานมีความสัมพัน ธ์ในทิศทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมากทีสุด
รองลงมา คือด้านการวางแผน (β = 0.212) ด้านจัดรูปงานหรือจัดองค์กร (β = 0.186) และ
ด้านการส่งการ (β = 0.170) ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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.
Keywords: Management, Performance motivation, Local government organization
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การบริหาร คือ การประสานงานและการบริหารหน้าทีต่างๆ เพือให้การดําเนินการนัน
เกิดผลสําเร็จ โดยใช้หลักของการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผนการดําเนินงาน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การนํา และการควบคุมติดตามผล ซึงกระบวนการดังกล่าวต้องมีผบู้ ริหารทีมีความรู้ ความ
สารถ ทีจะทําให้มกี ารดําเนินงานเป็ นไปตามแผนทีกําหนดและประสบผลสําเร็จ ในปั จจุบนั มีความ
ท้าทายที ต้ องเผชิญ กับสภาวะที ควบคุ มไม่ ได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒ นธรรม

เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ นโยบายภาครัฐ ทังยังรวมไปถึงการแข่งขันทัง
ภายในและภายนอกประเทศ การบริหารจัดการทีมีการเปลียนแปลงจากเดิมไปมาก ทําให้ผบู้ ริหาร
ในยุคปัจจุบนั ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีหลากหลาย ท้าทาย และเปลียนแปลงการทํางานในแต่ละ
วันทีมีความยาวนาน ซึงต้องแก้ไขปัญหาทียุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเจอกับ สภาพการแข่งขัน
ทังระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับภายในประเทศ ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ
รวมทังถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารเริมยุ่งยากมากขึน เนืองจาก
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติท ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเกิดขึนตลอดเวลา ผู้บริหารจึงต้องเสียงกับ
ภาวการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความสามารถ ทัง
ศาสตร์และศิลป์ แสวงหาโอกาสและความได้เปรียบให้เกิดขึนแก่องค์กรทีตนได้รบั ผิดชอบได้เพือให้
องค์กรสามารถอยูร่ อด มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า
แรงจูงใจเป็ นส่วนหนึงในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงานทุกระดับในองค์กรมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ซึงผลของการดําเนินงานของพนักงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นันก็
ขึนอยู่กบั แรงจูงใจในการทํางาน พนักงานแต่ละคนมีความต้องการทีแตกต่างกัน ทําให้มแี รงจูงใจที
แตกต่างกันไปด้วย องค์กรจึงต้องคิดค้น ค้นหาวิธีทีจะทําให้พนักงานในองค์กรทํางานด้วยความ
ทุ่มเท เต็มทีกับการทํางาน และมีความภาคภูมใิ จ เมือพนักงานมีแรงจูงใจทีเพิมมากขึน พนักงานใน
องค์กรจะมีความรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็ นคนสําคัญในองค์กร ทําให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพออกมา
ได้อย่างเต็มที ในทางกลับกันหากพนักงานไม่มแี รงจูงใจในการทํางาน พวกเขารูส้ กึ ว่างานทีทําไม่
เหมาะกับพวกเขาหรือทําแล้วไม่มคี วามสุข งานทีออกมาก็จะไม่มปี ระสิทธิภาพ ดังนันผูบ้ ริหารจึง
ควรคํานึงถึงตัวพนักงาน เพราะพนักงานในการปกครองนันมีความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก
รวมไปถึงการบริหารงานในส่วนอืนๆ ทีมีความเกียวเนืองกับพนักงานทังด้านความขัดแย้ง ความพึง
พอใจในการทํางานทีจะส่งผลต่อการทํางานของพนักงาน เพือให้ผลของการทํางานออกมาดีทสุี ดและ
มีประสิทธิภาพอีกทังยังเกิดประสิทธิผล ดังนัน ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษา
เรืองการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู เพือเป็ นสิงสําคัญทีผูบ้ ริหารจะนําวิธกี ารจูงใจให้เหมาะสม
ตรงกับความต้องการของบุคคลและสอดคล้องกับองค์การ ซึงส่งผลให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือศึกษาการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

สมมติ ฐานการวิ จยั
. การบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู

ขอบเขตการวิ จยั
. . ขอบเขตด้านเนือหาสาระในการศึกษาครังนีมุ่งศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการที
ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัด
หนองบัวลําภู ประกอบด้วย
. . . การบริห ารจัดการ ในด้านต่างๆ จํานวน ด้านดังนี ) ด้านการวางแผน
) ด้านการจัดรูปงานหรือการจัดองค์กร ) ด้านการสังการ ) ด้านการประสานงาน และ )
ด้านการควบคุม
. . . แรงจูงใจ ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี
ปั จ จัย จูง ใจ จํานวน ด้าน ได้แก่ ) ด้านความสํ าเร็จ ในการทํ างานของบุ ค คล
) ด้านการได้ร ับการยอมรับนั บ ถือ ) ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ ) ด้านความรับ ผิด ชอบ
และ ) ด้านโอกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต
ปัจจัยคําจุน จํานวน ด้าน ได้แก่ ) ด้านเงินเดือน ) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ) ด้านสถานะภาพการทํางาน ) ด้านความเป็ นอยู่
ส่วนตัว ) ด้านความมันคงในการทํางาน และ ) ด้านวิธกี ารปกครองบัญชา
. . ขอบเขตด้านพืนที จะศึกษาเฉพาะเขตพืนที จังหวัดหนองบัวลําภู เนื องจากทราบ
จํานวนประชากรทีแน่นอน ประชากร คือ พนักงานองค์กรปกครองท้องถินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวนทังสิน , คน (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดหนองบัวลําภู, ข้อมูล ณ วันที
มิถุนายน
) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เท่ากับ คน เพือความสะดวกผู้ศึกษาขอเก็บ
ข้อมูลจํานวน คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการ
ความหมายของการบริ หาร
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า “การบริหาร” ไว้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
เฮอร์เบิรต์ (Herbert , ) ได้อธิบายไว้ว่า การบริหารเป็ นกิจกรรมทีมีตงแต่
ั
คนขึน
ไป ร่วมกันดําเนินการเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
วิโรจน์ สารรัตนะ ( ) ได้อธิบายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าทีในการบริหาร ได้แก่

การวางแผน (Planning) การจัด องค์ก ร (Organizing) การชี นํ า (leading) และการควบคุ ม
องค์กร (Controlling)
ศิร ิ ถีอาสนา ( ) ได้อธิบายไว้ว่า การบริหาร คือ การทีมีตงแต่
ั สองคนขึนไปร่วมกัน
กระทําหรือดําเนินการโดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ในการดําเนินการ เพือมุ่งหวังให้การทีดําเนินงานนัน
สําเร็จ ซึงเริมต้นจาก )การวางแผน )การจัดองค์การ )การจัดคณะทํางาน )การอํานวยการ
)การประสานงาน )การรายงาน และ )การงบประมาณ
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การบริห าร หมายถึง กระบวนการของกิจ กรรมที
ต่อเนืองและประสานงานกันโดยทุกฝ่ ายเข้ามาช่วยเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรได้สําเร็จ
ซึงสอดคล้องกับ Herbert กล่าวว่าการบริห ารเป็ น กิจกรรมทีบุคคลตังแต่ คนขึนไปร่วมกัน
ดําเนินการเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ความหมายของการจัดการ
ความหมายของการจัดการนัน ภาษาอังกฤษได้ใช้คําว่า “Management” แปลว่า การจัดการ
หรือการบริหารจัดการได้ มีนักวิชาการได้นิยามความหมายของคําว่า “การจัดการ” หลากหลาย เช่น
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.
ได้ ใ ห้ ค วามหมาย การจั ด การ
(Management) หมายถึง การสังการ ควบคุมงาน ดําเนินงาน และนอกจากนีได้มนี ักวิชาการท่านอืน
ได้ให้คํานิยามความหมายของ การจัดการซึงมีความหมายทีแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี
เฮลลิเกล และ สโลคัม (Helliegel and Slocum, 1992 : 9) ได้ให้ความหมายว่า กิจกรรมที
เกียวข้องกับการนําทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
จากความหมายของการจัดการ ทีกล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการ คือ ชุดหรือแบบ
แผนของหน้าทีต่างๆ กิจกรรมหรือการศึกษาเกียวกับการปฏิบัติหน้าทีในอันทีจะเชือมันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปในแนวทางทีใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกัน
ของกลุ่มบุคคลหรือเป็ นกระบวนการบริหารทีมีการบูรณาการระหว่างคนกับงานโดยมีการวาง
แผนการจัดโครงสร้างองค์การ การเป็ นผูน้ ําและการควบคุมทีมีประสิทธิภาพทีทําให้องค์การธํารงอยู่
และเกิดสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
องค์ประกอบจูงใจ ประกอบด้วย
1.ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง บุคคลทีสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ทีเกิดขึนในการทํางานทีได้รบั มอบหมายให้สําเร็จ

2. การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับจากคนในทีทํางานหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึงมีการแสดงออกด้วยการชืนชม ยินดี ในสิงทีทํา
3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความรูส้ กึ ทีดีและไม่ดตี ่อลักษณะงานว่างานนัน
เป็ นงานทีจําเจ น่าเบือหน่ายหรือท้าทายความสามารถก่อให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์
4. หน้าทีรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รบั มอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมี
อํานาจอย่างเต็มที ไม่มกี ารตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชดิ
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รบั เลือนขัน การเลือนตําแหน่งให้สูงขึน
มีโอกาสได้ศกึ ษาต่อเพือหาความรูเ้ พิมเติม ได้รบั การฝึกอบรมดูงาน
องค์ประกอบคําจุน ประกอบด้วย
1.เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลือนขัน
เงินเดือนในหน่วยงานนัน เป็ นทีพอใจของบุคคลทีทํางาน
2.โอกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)หมายถึง ความน่าจะ
เป็ นทีทักษะวิชาชีพของบุคคลจะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต
3.ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน (Interpersonal Relation) หมายถึง การสร้างปฏิสมั พันธ์กบั
เพือนร่วมงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
4. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การกําหนด
วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วิธกี ารในการดําเนินงานเพือให้องค์กรประสบผลสําเร็จ
5 .สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง บรรยากาศในการทํางาน การจัดแบ่ง
พืนทีให้เหมาะสมในการทํางาน สิงของทีใช้ในการทํางานครบครัน
6. ความมันคงในงาน (Job Security) หมายถึง รูส้ กึ ว่าองค์กรนันมีการบริหารจัดการ และ
วางแผนโครงสร้างองค์กรเป็ นอย่างดี
7. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถหรือความยุติธรรมของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูน้ ิเทศงานในการดําเนินงานและการบริหารงาน
โดยสรุป เฮอร์ซเบอร์ก ได้อธิบายไว้ว่า แรงจูงใจเกิดขึนมาจากบุคคล ซึงไม่ได้ขนอยู
ึ ่กับ
ผูบ้ ริหารเพียงคนเดียวแต่ยงั ประกอบด้วยปั จจัยอืนๆอีกด้วย ทําให้เกิดสิงทีพอใจ และสิงทีไม่พอใจ
ดังนันในการจูงใจทีต้องการให้ เกิดแรงจูงใจทีดี จึงจําเป็ นต้องจัดและกําหนดปั จจัยต่างๆ ทังสอง
กลุ่ม คือ ทังปั จจัยทีใช้บํารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปั จจัยทีใช้จูงใจได้ (ของงานทีทํา) ทังสอง
อย่างพร้อมกันในการแก้ไขปั ญหาเรือง การจูงใจนี เฮอร์ซเบอร์ก ได้เริมต้นพัฒนาวิธีการเพิมพูน
เนือหาของาน เพือให้คําของงานสูงขึนและมีเนือหามากขึน เพือให้มปี ั จจัยทีใช้จูงใจได้เพิมมากขึน
ในตัวงาน การออกแบบงานเสีย ใหม่ให้มคี ุณค่าเนือหาสูงขึนนีเอง ทีงานต่างจะมีความหมายมาก
ยิงขึนมีความสําเร็จในงานมากขึน มีท ังการยอมรับ ทังรับผิดชอบสูงขึน ก้าวหน้ามากขึน และ
ส่งเสริมการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ ซึงจะมีผลต่อการจูงใจเป็ นอันมากจะเห็นได้ว่าทฤษฎีการจูงใจ

ของเฮอร์ซเบอร์ก มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ และคล้ายกับทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เป็ นอันมาก ซึง
ในทางปฏิบตั จิ ากการพิสูจน์ยนื ยันว่า ทฤษฎี ทังสองเป็ นความจริงและใช้ได้กบั กลุ่มอาชีพทีมีฐานะ
ตําแหน่งสูง เช่น วิศวกรหรือนักบัญชี ดังทีกล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม กรณีการนําไปใช้กบั พนักงาน
ระดับตํา ลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของพนักงานประจําวัน ผลปรากฏว่าไม่เป็ นไปตามที
กล่าวทีเดียวนัก และให้ผลผลิตเพียนไปได้เสมอ
วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การบริห ารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติง านพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู มีสาระสําคัญถึงวิธกี ารดําเนินการวิจยั อย่างเป็ นขันตอน
เป็ น การวิธีวิจยั เชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรทังหมด
1,308 คน ใช้สูตรคํานวณแล้วได้จํานวณตัวอย่างจากการคํานวณ 307 คน ผู้วิจยั ได้กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เพือให้การศึกษาครังนีเกิดความแม่น ยํามากยิงขึน ซึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Comrey and Lee (1992) ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ว่า จํานวน
ตัวอย่าง 300 ตัวอย่างจึงจะดี (good)
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งได้เป็ น 4 ส่วน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นข้อคําถามเกียวกับการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู
ตอนที 3 เป็ นข้อคําถามเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะ
วิ ธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
เครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเทียงตรงและเชือถือได้ดงั นันเมือสร้ าง
แบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษาทําทดสอบหาค่าความเทียงตรงและความเชือมัน ดังนี
1. นําแบบสอบถามฉบับร่างทีเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ทปรึ
ี กษาสารนิพนธ์ เพือตรวจสอบ
เบืองต้นในด้านความเทียงตรงตามเนือหา ความเทียงตรงตามโครงสร้างและความเทียงตรงเชิงพยากรณ์
2. นําแบบสอบถามไปทําผล pretest จํานวน 5 คน เพือวัดคุณภาพของแบบสอบถาม
(หาค่า IOC) และนํ าแบบสอบถามทีปรับปรุง แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม ตัวอย่ างทีมีลัก ษณะ
เดียวกัน จํานวน 40 คน เพือหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค โดยได้ค่าสัมประสิทธิอัล

ฟ้ าของครอนบาคภาพรวมทังหมด เท่ากับ 0.974 ซึงถือว่าแบบสอบถามนีมีความน่าเชือถือและ
สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้จริงได้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นพนักงานทีมีอายุระหว่าง - ปี มากทีสุด จํานวน
คน
คิดเป็ นร้อยละ มีพนักงานทีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้อยละ . เป็ นพนักงานระดับผูป้ ฏิบตั งิ านมากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ มี
ระดับเงินเดือน ,000-20, บาท มากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุงาน
- ปี มากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกียวกับปัจจัยการบริ หารจัดการ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยการบริหารจัดการของพนักงานองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ นในเขตพืนที จัง หวัดหนองบัวลํ าภู ในด้านต่ างๆ ด้ าน พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅ = 4.24, SD =
0.555) และเมือพิจารณารายด้านตามลําดับ โดยด้านการวางแผน ค่าเฉลีย ( ̅ = 4.41, SD = 0.514)
มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน ( ̅ = 4.26, SD = 0.668) ด้านการควบคุม
( ̅ = 4.21, SD = 0.672) อยู่ในระดับมากทีสุด และด้านการสังการ ( ̅ = 4.17, SD = 0.662) ด้านการ
จัดรูปงานหรือการจัดองค์กร ( ̅ = 4.15, SD = 0.616) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกียวกับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅ = 4.22,
SD = 0.650) และเมือพิจารณารายด้านตามลําดับ ค่าเฉลีย พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ( ̅ = 4.33,
SD = 0.609) มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุดรองลงมาคือ ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
( ̅ = 4.27, SD = 0.627) ด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ ( ̅ = 4.21, SD = 0.636) ด้านการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ ( ̅ = 4.16, SD = 0.648) อยู่ในระดับมาก และด้านโอกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าใน
อนาคต ( ̅ = 4.11, SD = 0.740) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ และด้านปัจจัยคําจุน มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.19, SD = 0.650) และเมือพิจารณารายด้านตามลําดับ ค่าเฉลีย พบว่า ด้านนโย
บานและการบริหารงาน( ̅ = 4.24, SD = 0.658) และด้านความมันคงในการทํางาน มาก ( ̅ = 4.24,
SD = 0.590) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( ̅ = 4.22, SD = 0.624) มีค่าเฉลีย อยู่ในระดับมาก
ทีสุด รองลงมาคือ ด้านวิธกี ารปกครองบัญชา ( ̅ = 4.20, SD = 0.549) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว

( ̅ = 4.19, SD = 0.634) ด้านสถานะภาพการทํางาน ( ̅ = 4.14, SD = 0.738) และด้านเงินเดือน
( ̅ = 4.09, SD = 0.735) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า ตัวแปรอิสระ (ด้านการวางแผน ด้านจัดรูปงานหรือจัดองค์กร ด้านการประสานงาน
ด้านการสังการ และด้านการควบคุม) มีความเหมาะสมมากในการนํามาเป็ นตัวแปรพยากรณ์ตวั แปร
ตาม (แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน) มีระดับความสัมพันธ์กนั สูง ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ อยู่ที
0.871 (R = 0.871) และสามารถพยากรณ์ ปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู คือ ร้อยละ 75.9 (Adjusted R2 = 0.759)
สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น โดยกําหนดสมมติฐาน ดังต่อไปนี
H0 : ปัจจัยทีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู อย่างมีนัยสําคัญ
H1 : มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยทีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู อย่างมีนัยสําคัญ
จากการทดสอบทีกําหนดระดับนัยสําคัญที 0.05 นัน ผลจากการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากับ
0.001 ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนด ดังนัน จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นันคือ ตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัว สามารถนํ ามาใช้ในการพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู ได้ อย่างมีนัยสําคัญ F = 248.277, P < 0.05
สมมติ ฐานการวิ จยั ที 1 : การบริ หารจัด การส่ งผลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิ บ ัติงานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู
จาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปั จจัยด้านการบริหารจัดการมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู ซึง
ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน
การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือง การบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
สมมติ ฐานที 1 การบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภูดงั นี
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยการบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า ปัจจัย
การบริหารจัดการ ทัง ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงานหรือการจัดองค์กรด้านการสัง
การ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม กับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กนั สูง (R =
0.871) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยด้านการควบคุม (β = . ) มีอทิ ธิพลส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมากทีสุด รองลงมา คือด้านการวางแผน (β = . ) ด้านจัดรูปงานหรือจัดองค์กร (β =
. ) และด้านการส่งการ (β = . ) ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ส่วน
ปั จจัยด้านการบริห ารจัดการ ด้านการประสานงาน (β = 0.042) ไม่ มีผ ลต่ อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดเฮอร์เบิรต์
(Herbert , ) อธิบายไว้ว่า การบริหารเป็ นกิจกรรมทีบุคคลตังแต่ คนขึนไป ร่วมกันดําเนิน
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ปี เตอร์ (Peter,
: ) อธิบายไว้ว่า การบริหาร กล่าวคือ ศิลปะในการ
ทํางานเพือให้งานบรรลุเป้ าหมายร่วมกันกับผูอ้ นื ในการทํางานต่าง ๆ เพือให้งานสําเร็จลุล่วงไปโดย
อาศัยคนอืนเป็ นผูท้ ําภายในสภาพองค์การ ทรัพยากรด้านบุคคลเป็ นทรัพยากรหลักขององค์การที
เข้ามาร่วมกัน ทํ างานในองค์ การ ซึงบุ คคลากรเหล่ านี จะเป็ น ผู้ใช้ ท รัพ ยากรด้าน วัตถุ อืน ๆ
เครืองจักรอุปกรณ์ วัตถุ ดิบเงินทุน รวมทังข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจําหน่ ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม ทังนียังสอดคล้องกับเฮลลิเกล และ สโลคัม
(Helliegel and Slocum,
: ) ได้ให้ความหมายว่า กิจกรรมทีเกียวข้องกับการนําทรัพยากรการ
บริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing)การนํ า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังนัน ผลสําเร็จของการ
จัดการจึงจําเป็ นต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั
ทังนียังสอดล้องกับงานวิจยั ของมานิตา ภูเฉลียว ( ) ได้ศกึ ษาเรือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาจาก
ประชากร ทังหมด จํานวน คน เครืองมือทีใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม มีค่า
ความเชือมัน เท่ากับ . แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
พบว่า . ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตําบลหัวนาคํา อําเภอยาง ตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3,06,  = . ) เมือจําแนกโดยรวม เป็ นราย
ปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ ( = 3.11,  = . ) และ ปัจจัยคํา
จุน ( = 3.16,  = . ) ตามลําดับ เมือจําแนกเป็ นด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ เกือกูล ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ดิ ้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ด้านความมันคงในงาน
ด้านสถานะของอาชีพ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความเป็ นอยู่
ส่วนตัว และด้านโอกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต ตามลําดับ และการศึกษางานวิจยั ของ
อดุลย์ กองสัมฤทธิ ( ) ได้การศึกษาเรืองการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏิบตั งิ านของพนักงาน แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการทีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนักงานทีปฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน คน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยจูงใจ ได้แก่ด้าน
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ
และด้านโอกาสทีจะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคตอยู่ใน ระดับปานกลาง ส่วนด้านความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมาก สําหรับปั จจัยคําจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านสถานภาพการทํางานด้านความ เป็ นอยู่ส่วนตัว ด้านความมันคงใน
การทํางานและด้านวิธีการปกครองบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนันยังพบว่า พนักงานทีมี
อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทํางานทีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ส่วนด้านปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยคําจุนกับระดับการบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการศึกษาเรือง “การบริหารจัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนั ก งานองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถินในเขตพืนทีจัง หวัดหนองบัวลํ าภู ” ผู้ศึก ษาได้มี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี ดังนี
ด้านคุณ ภาพชี วิ ตในการทํางาน จากผลการวิจ ัย พบว่า ปั จจัยการบริห าร
จัดการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที
จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่าปั จจัยการบริหารจัดการ ทัง ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดรูปงานหรือการจัดองค์กรด้านการสังการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุ ม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กนั สูง (R = . ) กับปัจจัยแรงจูงใจของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
0.05 โดยรวมแล้วปัจจัยการบริหารจัดการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที
จังหวัดหนองบัวลําภู โดยจําแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันเมือจําแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ระดับเงินเดือน และอายุงานรับราชการทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ข้อค้น พบนีน่ าจะเป็ น ประโยชน์ ต่อผู้บริห ารในองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที
จังหวัดหนองบัวลําภู ในการใช้การบริหารเพือจูงใจ ในการปฏิบตั งิ านโดยมุ่งให้ความสนใจปัจจัย
ส่วนบุ คคลทีส่ ง ผลให้เกิด ความแตกต่า งระดับ พนั ก งาน การบริห ารการจัด การทีส่ ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ดังนันจึงควรทีผูบ้ ริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู
ควรดําเนินให้ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคําจุนแก่พนักงานในด้านต่างๆ มากน้อยตามข้อ ค้นพบนี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
เนืองจากการศึกษานีเป็ น การศึกษาเรืองการบริห ารจัดการส่ง ผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีจังหวัดหนองบัวลําภู จึงควรมี

การวิจ ัยในกรณี ศึกษาอืนซึงควรเป็ น ในพืนทีอืนเพือเปรีย บเทียบข้อค้น พบทีได้ว่ามี ความ
สอดคล้องหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และการศึกษานีเป็ นการศึกษาประเภทการวิจยั เชิง
ปริมาณ จึงน่าจะมีการ ศึกษาวิจยั ในลักษณะเทคนิควิจยั เชิงคุณภาพเพือความเข้าใจทีลึกซึงมาก
ยิงขึน
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