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ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
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บทคัดยอ

 วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา 1) ปจจัยจูงใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี และ 2) อิทธิพลของปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ใชจํานวนกลุมตัวอยาง 130 ตัวอยาง โดยนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวยการหา ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple 

Regression analysis) ผลการวิจัยพบวา 

 (1) ปจจัยจูงใจ อบจ. อุทัยธานีมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยจูงใจในดานนโยบายองคการมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ สภาพการทํางาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ คาจาง และความสําเร็จของงาน ตามลําดับ

  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีอยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบตังิานในดานการจัดสภาพแวดลอมการทํางาน มากท่ีสดุ รองลงมาคือ การมอบหมายงาน การใหโอกาสกาวหนา

ในหนาที่การทํางาน การใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ

บัญชา และการใหรางวัลและการลงโทษ ตามลําดับ

 (2) อทิธพิลของปจจยัจงูใจท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรองคการบรหิารสวนจังหวดัอทุยัธาน ี

พบวา ปจจยัจงูใจมอีทิธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบตังิานรอยละ 46.5 โดยมีเพยีงปจจยัจูงใจดานความรับผิดชอบ ลกัษณะ

ของงาน สภาพการทาํงาน และนโยบายองคการ เทานัน้ทีส่งผลตอแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรองคการบรหิาร

สวนจังหวัดอุทัยธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ/แรงจูงใจ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
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Abstract

 The purposes of this study were to study: 1) the motivating factors and personel’s motivation 

in Uthaithani Provincial Administrative Organization and 2) the motivating factors affecting the per-

sonel’ s motivation in Uthaithani Provincial Administrative Organization. The sample of this research 

included 130 personnels. The statistics were percentages, arithmetic means, standard deviation and 

Multiple Regression analysis. The fi ndings can be concluded as follows: 

 1. The motivating factors affecting to the personel’s motivation in Uthaithani Provincial 

Administrative Organization was at the much level from high to low aspects were the company-

policies mostly the working-conditions, the work-content, the responsibility the paying and the 

achievement in orderly.

  The personel’ s motivation in Uthaithani Provincial Administrative Organization was at 

the much level ; the environment was the highest, the assignment, the advance opinion relation 

and the reward
 
and the punishment, in orderly.

 2.  The motivating factors that affect personel’ s motivation in Uthaithani Provincial 

Administrative Organization. was 46.5 percent The company-policies, working-conditions work-content, 

and responsibility affecting to the motivation at statistically signifi cantly at .05

Keywords : motivating factors / Personel’ s motivation

บทนํา

 เนื่องจากบทบาทและการดําเนินงานของสภา

จังหวัดในฐานะที่ปรึกษาซ่ึงคอยใหคําแนะนําและควบคุม

ดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไมสูจะไดผลสมตามความ

มุงหมายเทาใดนัก จึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุง

บทบาทของสภาจงัหวดั ใหมปีระสทิธิภาพโดยใหประชาชน

ไดเขามามสีวนในการปกครองตนเองยิง่ขึน้ ในป พ.ศ.2498 
อนัมผีลใหเกดิ องคการบริหารสวนจังหวัด ขึน้ตามกฎหมาย

โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล แยกจากจังหวัด ในฐานะท่ีเปน
ราชการบริหารราชการสวนภูมภิาค ตอมาไดมกีารประกาศ

คณะปฏวิตัฉิบบัท่ี 218 ลงวนัที ่29 กนัยายน 2515 ซึง่เปน

กฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปน

หนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยองคการ

บรหิารสวนจังหวัดมหีนาทีพ่ฒันาจังหวัด ทัง้ดานเศรษฐกิจ 

สังคมการศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภค

ตางๆ (วิกิพีเดีย. 2557 : ไมปรากฏเลขหนา) ทําใหมี

บุคลากรท่ีมีความสามารถ และหนาท่ีตางๆเขามาปฏิบัติ

งานในองคการบริหารสวนจังหวัด ถึงแมจะมีรูปแบบการ

บริหารงานแบบราชการ แตการบริหารทรัพยากรมนุษย

ไมวาองคกรรูปแบบใดตางตองการรูปแบบการดําเนินงาน

ที่เหมาะสมกับการทํางานขององคกร พื้นที่ และบุคลากร

ในองคกร 

 ในความเปนจริงการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน

เร่ืองยากเนื่องจากมนุษยแตละคนมีความตองการดวยกัน

ทัง้สิน้ แรงจงูใจในการทาํงานจะเปนตวักระตุนหรอืผลกัดนั
ใหเกิดการทํางานและกอใหเกิดประสิทธภิาพในการทํางาน 

แตสิ่งที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการทํางาน เกิดความรูสึก
นึกคิดตองานที่กําลังทําอยู ความรูสึกนี้จะมีผลตอ

ประสทิธภิาพการทาํงานดวย (กนัตยา เพ่ิมผล. 2547: 101) 

ทางทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลได 
ถูกกระตุนใหกระทํากิจกรรมใด ๆ หรือแสดงออกซึ่ง 
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พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบุคคลถึง จุดมุงหมาย

ที่ไดวางไว แรงจูงใจอาจเกิดจากส่ิงเรา ภายในหรือสิ่งเรา

ภายนอก และยังขึ้นอยูกับประสบการณการเรียนรูของ

แตละบุคคล ดงัน้ันการท่ีบคุคลจะแสดงออกทางพฤติกรรม 

จงึเปนการยากท่ีจะช้ีชดัลงไปวา เกดิจากแรงจูงใจส่ิงใดโดย

เฉพาะ พฤติกรรมบางอยางของบุคคลอาจเปนผลมาจาก

การกระตุน หรือการจูงใจของสิ่งเรา หรือความตองการ 

หลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน (สุภิญญา กาลสังข. 2553: 

บทคัดยอ) ซึ่งสิ่งที่เปนสิ่งเรานั้น เฮอรซเบิรก ไดอธิบายถึง

ปจจัยจูงใจและปจจยัคํา้จนุซึง่ทฤษฎีนีเ้ชือ่วา เมือ่ไมมปีจจยั

จงูใจบคุลากรจะมคีวามเปนกลางตองาน แตเมือ่องคกรจดั

ใหมีปจจัยจูงใจเหลานี้ บุคลากรจะมีแรงจูงใจและความ

พอใจในงานสูงขึ้น (อํานาจ ธีระวนิช. 2550 : 375)

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจและแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอทุยัธานี

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจที่สงผลตอ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรองคการบรหิารสวน

จังหวัดอุทัยธานี

สมมติฐานการวิจัย

 ปจจยัจูงใจมอีทิธพิลตอแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรองคการบรหิารสวน

จังหวัดอุทัยธานี แรงจูงใจ เปนกระบวนการที่บุคคลถูก 

กระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจ ใหกระทําหรือด้ินรนเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวา พฤติกรรมที่

เกิดจากการจูงใจ เปนพฤติกรรมท่ีมิใชเปนเพียงการตอบ

สนองส่ิงเราปกติธรรมดา แตตองเปนพฤติกรรมที่มีความ

เขมขน มีทิศทางจริงจัง มีเปาหมายชัดเจนวาตองการไปสู

จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดข้ึน เปนผลสืบเนื่องมาจากแรง

ผลักดัน หรือแรงกระตุน ซึ่งปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจผู

ศึกษาไดเลือกศึกษาในทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก 

โดยนํามาศึกษาใน 6 ประเด็น ประกอบดวย ความสําเร็จ

ของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน สภาพการ

ทํางาน คาจาง และนโยบายองคการ และในการศึกษา

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บรหิารสวนจงัหวดัอทุยัธาน ีตามเอกสารของ วรีะ อรญัมงคล 
(2552, 199-200)

ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
 1. เพศ
 2. อายุ

 3. ระดับการศึกษา
 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ปจจัยจูงใจ
 1. ความสําเร็จของงาน 

 2. ความรับผิดชอบ 
 3. ลักษณะของงาน 
 4. สภาพการทํางาน 
 5. คาจาง 
 6. นโยบายองคการ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย

1. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

2. การมอบหมายงาน 
3. การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
4. การใหโอกาสกาวหนาในหนาที่การทํางาน
5. การใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง
6. การใหรางวัลและการลงโทษ

 ตัวแปรอิสระ (Inpendent variable)  ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย

 ประชากรท่ีใชในการวิจยัคอื บคุลากรขององคการ

บรหิารสวนจังหวัดอทุยัธานี ประกอบดวย ขาราชการ 75 คน 

ลูกจางประจํา 5 คน ลูกจางชั่วคราว 113 คน รวมท้ังสิ้น 

193 คน (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี, 2557, 

ไมปรากฏเลขหนา)

 จากการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางไดคา

เทากับ 130.18 ตวัอยาง ดงัน้ันผูศกึษาเลอืกทาํการสํารวจ

ทีจ่าํนวน 130 ตวัอยางคาความคลาดเคลือ่น 0.05 ทีร่ะดบั

ความเชื่อมั่น 95%

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เปนลักษณะ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และระยะเวลา

ในการปฏิบัติ

 สวนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัจงูใจ ไดแก 

ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน 

สภาพการทํางาน คาจาง และนโยบายองคการ และสวน

ที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของ

บคุลากรองคการบรหิารสวนจงัหวดัอทุยัธาน ีโดยใชระดับ

การวัดตัวแปรแบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 

ลกัษณะแบบสอบถามเปนการใหตอบเปนนํา้หนักคะแนน

ของความคิดเห็น โดยใชลิเคอรท (Likert Five Rating 

Scale)  (มณฑล รอยตระกูล. 2546 : 36) 

 วิธีการเก็บขอมูล

 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจก

แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 130 ชุด โดยทําการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

 การวิเคราะหขอมูล

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

ประมวลผลขอมูลหลังจากทําการตรวจสอบตามความ

สมบูรณที่ไดรับ

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

ประมวลผลขอมูลหลังจากทําการตรวจสอบตามความ

สมบูรณที่ไดรับ

 1. ขอมลูสวนบคุคล ใชระดบัการวดัตัวแปรแบบ

กลุมสาํหรบัแบบสอบถามตวัเลอืก (Checklist) โดยในผล

ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบความถี่ และรอยละ

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

จูงใจ นําผลที่ไดมาวิเคราะหระดับการปฏิบัติโดยหาคา

เฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3. แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีใช

ระดับการวัดของตัวแปรแบบชวง นําผลท่ีไดมาวิเคราะห

ระดับการปฏิบัติโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 4. การวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple 

regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยจูงใจที่มีตอตัวแปรตาม คือ แรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน

จังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการวิจัย

 ผูศึกษารายงานผลการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังนี้
 วัตถุประสงคการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

 ปจจัยจูงใจ อบจ. อุทัยธานีมีปจจัยจูงใจอยูใน
ระดับมาก โดยมีปจจัยจูงใจในดานนโยบายองคการมาก

ที่สุด รองลงมาคือ สภาพการทํางาน ลักษณะของงาน 

ความรับผิดชอบ คาจาง และความสําเร็จของงาน ตาม

ลําดับ
 แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรองคการ

บรหิารสวนจงัหวดัอทุยัธานีในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ

ในการปฏบิตังิานในดานการจดัสภาพแวดลอมการทาํงาน 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การมอบหมายงาน การใหโอกาส

กาวหนาในหนาทีก่ารทํางาน การใหโอกาสแสดงความคิด
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เห็นและยอมรับฟง ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชา และการใหรางวัลและการลงโทษ

ตามลําดับ

 วตัถุประสงคการวิจยั 2. เพ่ือศกึษาอิทธพิลของ

ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี พบวา 

ปจจัยจงูใจมีอทิธพิลตอแรงจงูใจในการปฏบิตังิานรอยละ 

46.5 โดยมีเพยีงปจจยัจงูใจดานความรับผดิชอบ ลกัษณะ

ของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ เทาน้ัน

ทีส่งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี โดยเมื่อปจจัยจูงใจดานดาน

ความรบัผดิชอบ ลกัษณะของงาน สภาพการทาํงาน และ

นโยบายองคการขององคการบรหิารสวนจงัหวดัสงูขึน้จะ

สงผลใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาอภิปราย

ผลตามสมมติฐานของการวิจัย คือ ปจจัยจูงใจมีอิทธิพล

ตอแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรองคการบรหิาร

สวนจังหวัดอุทัยธานี

 จากผลการวจิยัพบวา ปจจยัจงูใจมอีทิธพิลตอแรง

จงูใจในการปฏิบตังิานรอยละ 46.5 โดยมีเพียงปจจัยจงูใจ

ดานความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน 

และนโยบายองคการ เทานั้นที่สงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

อุทัยธานี โดยเมื่อปจจัยจูงใจดานดานความรับผิดชอบ 
ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ

ขององคการบรหิารสวนจงัหวดัสงูขึน้จะสงผลใหบคุลากร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานสูงขึ้นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อาจเนื่องมา

จากบุคลากรใหคาคะแนนปจจัยจูงใจในความรับผิดชอบ 

ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ 
ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยในระดับ 1-4 จาก 6 ลําดับ 

แสดงใหเหน็วาบคุลากรมคีวามพอใจในการกาํหนดความ

รับผิดชอบ ลายละเอียดลักษณะของงานที่ปฏิบัติ สภาพ

แวดลอมในการทํางาน และนโยบายองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

ซึ่งบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดมีแรงจูงใจใน

การปฏิบตังิานในระดับมากทุกดาน และมแีรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกคือ การจัดสภาพแวดลอมการ

ทํางาน การมอบหมายงาน และการใหโอกาสกาวหนาใน

หนาท่ีการทํางาน 

 จากผลการวจิยัปจจยั ความสาํเรจ็ของงาน คาจาง 

ไมสงผลใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เน่ืองจากรูปแบบของงานในระบบราชการน้ันมีรูปแบบ
ความสาํเรจ็ของงานทีก่าํหนดตามตาํแหนงหนาที ่เงนิเดอืน

และนโยบายที่ไดรับมีกําหนดไวชัดเจนตามตําแหนง และ

คณุวฒุขิองบุคลากร จงึอาจทําใหไมสงผลใหเกดิแรงจูงใจ

ในการทํางานมากข้ึน (องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค. 2555 : ออนไลน) แต ความรับผิดชอบ 

ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ 
นัน้จะขึน้อยูกบัพ้ืนทีท่ีบ่คุลากรทาํงาน เปาหมาย วสิยัทศัน

ขององคกร ซึ่งการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

จะบังเกิดเม่ือผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาเขาใจถึงความ

ตองการของมนุษย และสามารถเลือกใชวิธีการจูงใจให

ผูปฏิบัติ งานมีความมั่นใจและเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตน

เพื่องานและองคกรไดอยางจริงใจ ดังนั้น การสราง

แรงจูงใจจึงเปนภาระท่ีสาํคญัสําหรบัผูบรหิาร การจงูใจเปน

งานทีเ่กีย่วของกบัคนโดยตรง ซึง่บคุคลแตละคนกม็คีวาม

คิดความตองการแตกตางกันออกไป จึงเกิดปญหาในการ

สรางแรงจูงใจที่ผูบริหารตองพิจารณา (ดารณี พานทอง. 

2530 : 290) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ 
ยอแสงรัตน (2544) เรื่องปจจัยการบริหารที่มีความ

สัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งพบวาปจจัยการบริหารมีความ

สัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครเูทศบาลเมอืงปากพนงั และสอดคลองกบังาน

ของ ชยานันต คงทรัพย (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัย

ที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียน
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มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยใชวิธี Stepwise ที่พบวา

ลักษณะของงาน สัมพันธภาพกับผูรวมงาน ฐานะและ

ความมัน่คงของอาชพี และสภาพการทาํงานความสามารถ

ในการพยากรณแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ไดรอยละ 47.4 

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะท่ัวไป/เชิงนโยบาย

 องคการบริหารสวนจังหวัดควรใหความสําคัญ

และสงเสริมปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากร ซึง่ประกอบดวย ความรับผิดชอบ 

ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ 

และทําการปรับปรุงปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงาน 

และคาจาง เนื่องจากการดําเนินงานในปจจุบันนั้น

ยังไมกอใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย/การทําวิจัย

ตอยอด

 การวิจยัในคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาในประเด็น

ของความตองการดานสวัสดกิาร ดานความสําเร็จของงาน 

เนือ่งจากไมสงผลใหเกดิแรงจูงใจในการปฏิบตังิานเพือ่นาํ

ขอมูลที่ไดมาทําการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตอไป

เอกสารอางอิง

1. กันตยา เพิ่มผล. (2547). การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทํางาน. พิมพครั้งที่ 6.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย

พัฒนาทรัพยากรมนุษย.

2. จิราภรณ ยอแสงรัตน . (2544). ปจจัยการบริหารทีมี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูเทศบาลเมืองปากพนัง. วิทยานิพนธครุ

ศาสตรมหาบัณฑิต. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

3. ชยานันต คงทรัพย. (2548). ปจจัยที่สงผลตอแรง

จูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

4. ดารณี พานทอง. (2546). ทฤษฎีการจูงใจ. กรุงเทพ

มหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

5. มณฑล รอยตระกูล. (2546) . แรงจงูใจทีส่งผลตอการ

ปฏิบัติงานของสรรพากรพ้ืนที่สาขา. วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.นครปฐม: สถาบันราชภัฏ

นครปฐม.

6. วิกิพีเดีย. (2557). องคการบริหารสวนจังหวัด. 

(ออนไลน). แหลงอางองิ : http://th.wikipedia.org/

wiki/องคการบริหารสวนจังหวัด. (25 พฤศจิกายน 

2557).

7. วีระ อรัญญมงคล. (2552). การจัดการ ทรั พ ย า ก ร
มนุษย. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: องคการคา

ของ สกสค.

8. สุภิญญา กาลสังข. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานคร สังกัด 
สาํนกังานเขตประเวศ. วทิยานพินธรฐัประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต .  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต. 

9. องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี. (2557). ขอมูล

องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี. อุทัยธานี :

ผูแตง.

10. อํานาจ ธีระวนิช. (2550). การจัดการ.  พมิพครัง้ที ่2. 

กรุงเทพมหานคร: มาเธอรบอส แพคเกจจิ้ง. 


