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ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
Motivating factors Affecting to the personel’s motivation
in Uthaithani Provincial Administrative Organization
อรรณพ จิตการุณ1
ผศ. ดร. บัญญัติ ชํานาญกิจ2
ดร.อภิเชษฐ ฉิมพลีสวรรค3
บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา 1) ปจจัยจูงใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี และ 2) อิทธิพลของปจจัยจูงใจที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี ใชจํานวนกลุมตัวอยาง 130 ตัวอยาง โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยการหา ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression analysis) ผลการวิจัยพบวา
(1) ปจจัยจูงใจ อบจ. อุทัยธานีมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยจูงใจในดานนโยบายองคการมากที่สุด
รองลงมาคือ สภาพการทํางาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ คาจาง และความสําเร็จของงาน ตามลําดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีอยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านในดานการจัดสภาพแวดลอมการทํางาน มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การมอบหมายงาน การใหโอกาสกาวหนา
ในหนาที่การทํางาน การใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ
บัญชา และการใหรางวัลและการลงโทษ ตามลําดับ
(2) อิทธิพลของปจจัยจูงใจทีส่ ง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี
พบวา ปจจัยจูงใจมีอทิ ธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านรอยละ 46.5 โดยมีเพียงปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ ลักษณะ
ของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ เทานัน้ ทีส่ ง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ/แรงจูงใจ

1
2
3

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
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 personel’ 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 findings 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 companypolicies 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 significantly at .05
Keywords : motivating factors / Personel’ s motivation
บทนํา
เนื่องจากบทบาทและการดําเนินงานของสภา
จังหวัดในฐานะที่ปรึกษาซึ่งคอยใหคําแนะนําและควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไมสูจะไดผลสมตามความ
มุ ง หมายเท า ใดนั ก จึ ง ทํ า ให เ กิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
บทบาทของสภาจังหวัด ใหมปี ระสิทธิภาพโดยใหประชาชน
ไดเขามามีสว นในการปกครองตนเองยิง่ ขึน้ ในป พ.ศ.2498
อันมีผลใหเกิด องคการบริหารสวนจังหวัด ขึน้ ตามกฎหมาย
โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล แยกจากจังหวัด ในฐานะที่เปน
ราชการบริหารราชการสวนภูมภิ าค ตอมาไดมกี ารประกาศ
คณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึง่ เปน
กฎหมายแม บ ทว า ด ว ยการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผนดิน กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปน
หนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีหนาทีพ่ ฒ
ั นาจังหวัด ทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคมการศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภค
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ตางๆ (วิกิพีเดีย. 2557 : ไมปรากฏเลขหนา) ทําใหมี
บุคลากรที่มีความสามารถ และหนาที่ตางๆเขามาปฏิบัติ
งานในองคการบริหารสวนจังหวัด ถึงแมจะมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบราชการ แตการบริหารทรัพยากรมนุษย
ไมวาองคกรรูปแบบใดตางตองการรูปแบบการดําเนินงาน
ที่เหมาะสมกับการทํางานขององคกร พื้นที่ และบุคลากร
ในองคกร
ในความเปนจริงการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
เรื่องยากเนื่องจากมนุษยแตละคนมีความตองการดวยกัน
ทัง้ สิน้ แรงจูงใจในการทํางานจะเปนตัวกระตุน หรือผลักดัน
ใหเกิดการทํางานและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
แตสิ่งที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการทํางาน เกิดความรูสึก
นึ ก คิ ด ต อ งานที่ กํ า ลั ง ทํ า อยู ความรู สึ ก นี้ จ ะมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการทํางานดวย (กันตยา เพิม่ ผล. 2547: 101)
ทางทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลได
ถู ก กระตุ น ให ก ระทํ า กิ จ กรรมใด ๆ หรื อ แสดงออกซึ่ ง
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พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบุคคลถึง จุดมุงหมาย
ที่ไดวางไว แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเรา ภายในหรือสิ่งเรา
ภายนอก และยังขึ้นอยูกับประสบการณการเรียนรูของ
แตละบุคคล ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลจะแสดงออกทางพฤติกรรม
จึงเปนการยากทีจ่ ะชีช้ ดั ลงไปวา เกิดจากแรงจูงใจสิง่ ใดโดย
เฉพาะ พฤติกรรมบางอยางของบุคคลอาจเปนผลมาจาก
การกระตุน หรือการจูงใจของสิ่งเรา หรือความตองการ
หลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน (สุภิญญา กาลสังข. 2553:
บทคัดยอ) ซึ่งสิ่งที่เปนสิ่งเรานั้น เฮอรซเบิรก ไดอธิบายถึง
ปจจัยจูงใจและปจจัยคํา้ จุนซึง่ ทฤษฎีนเี้ ชือ่ วา เมือ่ ไมมปี จ จัย
จูงใจบุคลากรจะมีความเปนกลางตองาน แตเมือ่ องคกรจัด
ใหมีปจจัยจูงใจเหลานี้ บุคลากรจะมีแรงจูงใจและความ
พอใจในงานสูงขึ้น (อํานาจ ธีระวนิช. 2550 : 375)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย จู ง ใจและแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดอุทัยธานี

ตัวแปรอิสระ (Inpendent variable)
ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปจจัยจูงใจ
1. ความสําเร็จของงาน
2. ความรับผิดชอบ
3. ลักษณะของงาน
4. สภาพการทํางาน
5. คาจาง
6. นโยบายองคการ

สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยจูงใจมีอทิ ธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดอุทัยธานี แรงจูงใจ เปนกระบวนการที่บุคคลถูก
กระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจ ใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวา พฤติกรรมที่
เกิดจากการจูงใจ เปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียงการตอบ
สนองสิ่งเราปกติธรรมดา แตตองเปนพฤติกรรมที่มีความ
เขมขน มีทิศทางจริงจัง มีเปาหมายชัดเจนวาตองการไปสู
จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เปนผลสืบเนื่องมาจากแรง
ผลักดัน หรือแรงกระตุน ซึ่งปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจผู
ศึกษาไดเลือกศึกษาในทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
โดยนํามาศึกษาใน 6 ประเด็น ประกอบดวย ความสําเร็จ
ของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน สภาพการ
ทํางาน คาจาง และนโยบายองคการ และในการศึกษา
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี ตามเอกสารของ วีระ อรัญมงคล
(2552, 199-200)
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย
1. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
2. การมอบหมายงาน
3. การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
4. การใหโอกาสกาวหนาในหนาที่การทํางาน
5. การใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง
6. การใหรางวัลและการลงโทษ

ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย

21

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั คือ บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี ประกอบดวย ขาราชการ 75 คน
ลูกจางประจํา 5 คน ลูกจางชั่วคราว 113 คน รวมทั้งสิ้น
193 คน (องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี, 2557,
ไมปรากฏเลขหนา)
จากการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางไดคา
เทากับ 130.18 ตัวอยาง ดังนัน้ ผูศ กึ ษาเลือกทําการสํารวจ
ทีจ่ าํ นวน 130 ตัวอยางคาความคลาดเคลือ่ น 0.05 ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เปนลักษณะ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ในการปฏิบัติ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยจูงใจ ไดแก
ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน
สภาพการทํางาน คาจาง และนโยบายองคการ และสวน
ที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี โดยใชระดับ
การวั ด ตั ว แปรแบบอั น ตรภาคชั้ น (Interval scale)
ลักษณะแบบสอบถามเปนการใหตอบเปนนํา้ หนักคะแนน
ของความคิดเห็น โดยใชลิเคอรท (Likert Five Rating
Scale) (มณฑล รอยตระกูล. 2546 : 36)
วิธีการเก็บขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 130 ชุด โดยทําการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลขอมูลหลังจากทําการตรวจสอบตามความ
สมบูรณที่ไดรับ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
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ประมวลผลขอมูลหลังจากทําการตรวจสอบตามความ
สมบูรณที่ไดรับ
1. ขอมูลสวนบุคคล ใชระดับการวัดตัวแปรแบบ
กลุม สําหรับแบบสอบถามตัวเลือก (Checklist) โดยในผล
ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบความถี่ และรอยละ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
จูงใจ นําผลที่ไดมาวิเคราะหระดับการปฏิบัติโดยหาคา
เฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. แบบสอบถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานีใช
ระดับการวัดของตัวแปรแบบชวง นําผลที่ไดมาวิเคราะห
ระดับการปฏิบัติโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะหการถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยจูงใจที่มีตอตัวแปรตาม คือ แรง
จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดอุทัยธานี
สรุปผลการวิจัย
ผูศึกษารายงานผลการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ
และแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
ปจจัยจูงใจ อบจ. อุทัยธานีมีปจจัยจูงใจอยูใน
ระดับมาก โดยมีปจจัยจูงใจในดานนโยบายองคการมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สภาพการทํางาน ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ คาจาง และความสําเร็จของงาน ตาม
ลําดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานีในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านในดานการจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
มากที่สุด รองลงมาคือ การมอบหมายงาน การใหโอกาส
กาวหนาในหนาทีก่ ารทํางาน การใหโอกาสแสดงความคิด
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เห็นและยอมรับฟง ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา และการใหรางวัลและการลงโทษ
ตามลําดับ
วัตถุประสงคการวิจยั 2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของ
ปจจัยจูงใจที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี พบวา
ปจจัยจูงใจมีอทิ ธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านรอยละ
46.5 โดยมีเพียงปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ ลักษณะ
ของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ เทานั้น
ทีส่ ง ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี โดยเมื่อปจจัยจูงใจดานดาน
ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และ
นโยบายองคการขององคการบริหารสวนจังหวัดสูงขึน้ จะ
ส ง ผลให บุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาอภิปราย
ผลตามสมมติฐานของการวิจัย คือ ปจจัยจูงใจมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี
จากผลการวิจยั พบวา ปจจัยจูงใจมีอทิ ธิพลตอแรง
จูงใจในการปฏิบตั งิ านรอยละ 46.5 โดยมีเพียงปจจัยจูงใจ
ดานความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน
และนโยบายองคการ เทานั้นที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุทัยธานี โดยเมื่อปจจัยจูงใจดานดานความรับผิดชอบ
ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสูงขึน้ จะสงผลใหบคุ ลากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานสูงขึ้นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อาจเนื่องมา
จากบุคลากรใหคาคะแนนปจจัยจูงใจในความรับผิดชอบ
ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ
ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยในระดับ 1-4 จาก 6 ลําดับ
แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความพอใจในการกําหนดความ

รับผิดชอบ ลายละเอียดลักษณะของงานที่ปฏิบัติ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน และนโยบายองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเหตุใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ซึ่งบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดมีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านในระดับมากทุกดาน และมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกคือ การจัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน การมอบหมายงาน และการใหโอกาสกาวหนาใน
หนาที่การทํางาน
จากผลการวิจยั ปจจัย ความสําเร็จของงาน คาจาง
ไม ส ง ผลให บุ ค ลากรเกิ ด แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
เนื่องจากรูปแบบของงานในระบบราชการนั้นมีรูปแบบ
ความสําเร็จของงานทีก่ าํ หนดตามตําแหนงหนาที่ เงินเดือน
และนโยบายที่ไดรับมีกําหนดไวชัดเจนตามตําแหนง และ
คุณวุฒขิ องบุคลากร จึงอาจทําใหไมสง ผลใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํ า งานมากขึ้ น (องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นครสวรรค. 2555 : ออนไลน) แต ความรับผิดชอบ
ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ
นัน้ จะขึน้ อยูก บั พืน้ ทีท่ บี่ คุ ลากรทํางาน เปาหมาย วิสยั ทัศน
ขององค ก ร ซึ่ ง การให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
จะบังเกิดเมื่อผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาเขาใจถึงความ
ตองการของมนุษย และสามารถเลือกใชวิธีการจูงใจให
ผูปฏิบัติ งานมีความมั่นใจและเกิดความรูสึกที่จะอุทิศตน
เพื่ อ งานและองค ก รได อ ย า งจริ ง ใจ ดั ง นั้ น การสร า ง
แรงจูงใจจึงเปนภาระทีส่ าํ คัญสําหรับผูบ ริหาร การจูงใจเปน
งานทีเ่ กีย่ วของกับคนโดยตรง ซึง่ บุคคลแตละคนก็มคี วาม
คิดความตองการแตกตางกันออกไป จึงเกิดปญหาในการ
สรางแรงจูงใจที่ผูบริหารตองพิจารณา (ดารณี พานทอง.
2530 : 290) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ
ยอแสงรัตน (2544) เรื่องปจจัยการบริหารที่มีความ
สัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งพบวาปจจัยการบริหารมีความ
สั ม พั น ธ ท างบวกกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานครูเทศบาลเมืองปากพนัง และสอดคลองกับงาน
ของ ชยานันต คงทรัพย (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัย
ที่ ส ง ผลต อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานของครู โ รงเรี ย น
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มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยใชวิธี Stepwise ที่พบวา
ลักษณะของงาน สัมพันธภาพกับผูรวมงาน ฐานะและ
ความมัน่ คงของอาชีพ และสภาพการทํางานความสามารถ
ในการพยากรณแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ไดรอยละ 47.4
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป/เชิงนโยบาย
องคการบริหารสวนจังหวัดควรใหความสําคัญ
และสงเสริมปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ ประกอบดวย ความรับผิดชอบ
ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน และนโยบายองคการ
และทําการปรับปรุงปจจัยจูงใจดานความสําเร็จของงาน
และค า จ า ง เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น งานในป จ จุ บั น นั้ น
ยังไมกอใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย/การทําวิจัย
ตอยอด
การวิจยั ในครัง้ ตอไป ควรทําการศึกษาในประเด็น
ของความตองการดานสวัสดิการ ดานความสําเร็จของงาน
เนือ่ งจากไมสง ผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเพือ่ นํา
ขอมูลที่ไดมาทําการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตอไป
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