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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วทิยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็น

อย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร ประธานกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ที่กรุณา

แนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขขอ้บกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้น

จนสำเรจ็เรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือในการทำวจิัยครั้งนีเ้ป็นอย่างด ีผู้วิจัยรูส้ึกซาบซ้ึงใน

ความเมตตาของท่าน 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทาง

พัฒนา และคณะกรรมการสอบเคา้โครงและสอบป้องกนัทุกท่าน ทีก่รุณาตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย พร้อมให้คำแนะนำเสนอแนวทางพัฒนาวจิัยให้มี

ประสิทธภิาพย่ิงขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิง ทางวชิาการตามที่ปรากฏใน

บรรณานกุรม 

 ขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์

และความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวจิัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนครทุกท่านที่เปน็กลุ่มตัวอย่างทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเป็นอย่างด ี

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพ่ีน้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชนจ์ากวทิยานิพนธฉ์บับนี ้ผู้วิจัยขอมอบแด่บดิา มารดาของ

ผู้วิจัย และบรูพาจารย์ทกุท่าน ทีไ่ด้อบรมสั่งสอนจนผู้วิจยัสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจบุัน  

 

 

จิรันดา บุญบรรจง 
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ช่ือเร่ือง    ปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร 

ผู้วิจัย    จิรันดา บุญบรรจง 

กรรมการท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สามารถ อัยกร  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาติชัย อดุมกจิมงคล     

ปริญญา    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีท่ีพิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาระดับปจัจยัแรงจูงใจ และระดับ

ความสำเรจ็ในการนำหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของบคุลากรองค์การ

บริหารสว่นจังหวดัสกลนคร 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของปจัจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเรจ็ 

ในการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดสกลนคร 3) เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจงูใจกับความสำเร็จในการนำ

หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดัสกลนคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย ได้แก ่เจ้าหน้าทีส่ังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

จำนวน 225 คน ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบแบง่ช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณแ์นวทางพัฒนา สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

 ผลการวจิัยพบว่า 

  1) ปัจจัยแรงจงูใจของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅=4.12) และความสำเร็จในการนำหลกัการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x ̅= 4.35) 

  2) ปัจจัยจงูใจ ด้านความสำเรจ็ในการปฏิบัตงิาน (β =.482) ด้านความรับผิดชอบ 

(β =.254) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (β =.222) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (β =.190) 
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และด้านความก้าวหน้า  (β =.176) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร โดยปัจจัย

จูงใจสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ได้ร้อยละ 49.90 ปัจจัยค้ำจุนด้าน

นโยบายและการบรหิาร  (β =.297 ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน (β =.292) และด้าน

การปกครองบงัคับบัญชา (β =.165) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร โดยปัจจัย

คำ้จุนสามารถร่วมกนัทำนายความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 53.00  

  3) แนวทางในการพัฒนาปัจจัยจูงใจกับความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร ได้แก่ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร ควรมีกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการปฏิบัตงิานที่

ชัดเจน ผู้บรหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชน

ร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ  

คำสำคัญ:  ปัจจัยแรงจงูใจ  หลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) To study the level of motivational 

factors and the level of success in implementing good governance administration of the 

personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization, 2) To investigate 

the influences of motivational factors on the success in implementing good governance 

administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization, 

3) To explore and gain guidelines on developing the motivational factors that affected 

the success in implementing good governance administration of personnel of Sakon 

Nakhon Provincial Administrative Organization. Obtained through stratified random 

sampling technique, the sample group of this study consisted of 225 personnel of 

Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. The instruments used for data 

collection were the questionnaire and interview form to gain the development 

guidelines. The statistics employed to analyze the data were composed of frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis, and content 

analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The motivational factors of the personnel of Sakon Nakhon Provincial 

Administrative Organization was at a high level (x ̅= 4.12) and the success in  
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implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon 

Provincial Administrative Organization was at a high level (x ̅= 4.35) . 

 2. These motivational factors influenced on the success in implementing 

good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon Provincial 

Administrative Organization: success in performing one’s job (β =.482), responsibility 

(β =.254), recognition/acceptance (β =.222), work characteristics (β =.190) and 

occupational progress (β =.176). Altogether, these motivational factors could be    

used to predict the success in implementing good governance administration of the 

personnel of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization 49.90%. In the 

same vein, these maintenance/hygiene factors also influenced on the success in 

implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon 

Provincial Administrative Organization: policy and administration (β =.297), 

interpersonal relation (β =.292) and the commanding and governing (β =.165).  

These maintenance/hygiene factors could be used jointly to predict the success in 

implementing good governance administration of the personnel of Sakon Nakhon 

Provincial Administrative Organization 53.00%.  

  3. Several guidelines were given for developing motivational factors and 

the success in implementing good governance administration of the personnel of Sakon 

Nakhon Provincial Administrative Organization. Goals and duration should be clearly 

defined and established by Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization. The 

administrators of Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization should allow 

their personnel as well as the public to share their opinions on and participate in 

setting up the organizational administration guidelines and policies.  

 

Keywords:  Motivational factors, good governance administration, Provincial 

Administrative Organization 
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บทที่  1 

บทนำ 

ภูมิหลัง  

 การบรหิารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี เปน็แนวคิดที่เกิดขึน้ในสงัคมไทย 

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงเช่ือว่าสาเหตสุำคัญมาจากความบกพร่อง อ่อนแอ 

หย่อนประสิทธภิาพของกลไกด้านการบรหิารจดัการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องการ

วางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการของภาคเอกชน และยังมกีารกล่าวถงึคำว่า Good.Governance.ในความหมาย   

แบบเดียวกันด้วย ทัง้นี้ได้มีการนิยาม คำว่า Good.Governance กันไปหลากหลาย เช่น         

การบรหิารการปกครองทีด่ี ธรรมาภิบาล ธรรมรฐัแหง่ชาติ เป็นตน้ ดังนัน้เพื่อให้ทาง

ราชการได้ใช้คำว่า Good.Governance ไปในแนวทางเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานได้

กำหนดให้แปลว่า “การปกครองที่ดี” ซ่ึงสรุปความหมายในทางรฐัศาสตร์ หมายถึง      

การบรหิารงานโดยประชารฐัที่มีการส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงเป็นพหุภาคี และประสาน

การสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดสรร

และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มี 

ต่อประชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โปรง่ใส เสมอภาค และเปน็ธรรม ตอ่มามีการใช้ 

คำว่า “การบริหารกจิการบ้านเมืองและสงัคมทีด่ี” เนือ่งจากคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 กับวาระแหง่ชาตสิำหรับการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ด ีและไดก้ำหนดให้มีระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวี่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกจิการ

บ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคบัใช้ตัง้แต ่วันที ่11 สิงหาคม 2542 ทกุสว่น

ราชการต้องถือปฏิบัต ิสำหรับองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 6 ประการ 

ประการแรก หลกันิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กตกิาในสังคมทีท่กุคนมีส่วนเกี่ยวขอ้ง ดงันัน้

การตรากฎหมายทีถู่กต้องเป็นธรรม การบงัคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของบุคลากร ระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมทีด่ีมีความเป็นธรรมและมี 

ความชัดเจน ประการทีส่อง หลกัคุณธรรม เปน็การพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยดึม่ันใน 
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ความถกูตอ้ง ดงีาม การส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อให้เปน็ผู้ที่มีความ

ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิัย ประกอบอาชีพสุจรติ ประการทีส่าม หลกัความ

โปรง่ใส การทำงานที่เปดิเผยและสามารถตรวจสอบได ้จะส่งผลใหก้ารทจุรติคอรัปช่ันและ

ความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของขา้ราชการลดลง ประการทีส่ี่ หลกัการมีส่วนรว่ม 

เป็นการเปดิโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มรับรู้ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการดำเนินการของโครงการ รวมถงึได้รบัการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการเขา้มา

มีส่วนร่วม ประการทีห่้า หลกัความคุม้ค่า การพัฒนาที่ย่ังยนืจะต้องบรหิารจดัการและใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกดัให้เกิดประโยชนส์ุขแกส่่วนรวม คำนงึถึงความประหยดั ความ

คุม้ค่า โดยยดึถือประชาชนเป็นเป้าหมายสงูสดุในการทำงาน และประการสุดท้าย หลกัความ

สำนกึรบัผิดชอบ เป็นกระบวนการทำงานที่จะช่วยเสริมสรา้งประสิทธิภาพการทำงานให้ดีข้ึน 

(สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555) 
ในระยะหลงัภาครฐัและในระบบราชการใช้คำว่า “การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี” 

เนื่องจากมีการออกพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ซ่ึงกำหนดว่า ในการปฏิบัตหิน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

และมีพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

เพื่อขยายความวธิีการปฏิบัติการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี และบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน 

โดยประกอบด้วย 9 หมวด ซ่ึงหมวดที่ 1 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ได้แก่ 

การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปนี ้1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน        

2) เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกดิความคุม้ค่าในเชิงภารกจิของรฐั   

4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้

ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง  

ความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และตามมาตรา 52 

ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลกัเกณฑ์ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 โดยกระทรวงมหาดไทยดูแล

และให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลกัเกณฑก์ารบรหิาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี จงึเป็นที่มาของ “การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี” ที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทกุแห่งต้องถือปฏิบตัิ (กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555)     
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จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศกึษางานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติมีหลายปัจจัย เช่น 

ปัจจัยด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ ปจัจัยด้านกระบวนทศัน ์วัฒนธรรม และ

ค่านิยมในการทำงาน ปจัจัยด้านสมรรถนะ ปัจจัยด้านการนำนโยบายไปปฏิบตัิ และปัจจยั

แรงจงูใจ ดังงานวจิัยของ ปิยวรรณ พลศรี (2556, บทคดัย่อ) ที่ได้ทำการศกึษาปัจจยัที่มี

ผลต่อความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

อำเภอกันทรวชัิย จังหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน

การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 มีจำนวน 5 ปัจจัย 

คอื ปัจจัยด้านการบรหิารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ ปจัจัยดา้นกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ

ค่านิยมในการทำงาน ปัจจัยด้านสมรรถนะ ปัจจัยด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ และด้าน 

การจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.933 และงานวจิัยของ กฤษณา 

ช่างสากล (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวจิัยพบว่า  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดแ้ก่ 

การจูงใจ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การนำนโยบายไปปฏิบัติ และสมรรถนะ 

ตามลำดับ โดยค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยในรูปคะแนนดิบ คอื 0.966, 1.004, 0.824, และ 1.036 

ตามลำดับ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร เปน็รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มี    

การบรหิารจดัการตามหลกัการกระจายอำนาจ โดยรฐับาลมอบอำนาจให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นไปดำเนนิการปกครองและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นด้วยตนเอง ในการที่จะพัฒนาท้องถิน่ให้

เจริญก้าวหน้า ในฐานะเปน็องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนและเป็นหน่วยงานดำเนนิการ

ซ่ึงทำหน้าที่แทนรัฐในการจัดบรกิารสาธารณะ การบริหารจัดการภารกจิต่าง ๆ ในพื้นที่

รับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำไปใช้เปน็แนวทางปฏิบัติ     

ในการบริหารจัดการภารกจิในความรับผิดชอบต่อไป (เยาวรักษ์ ฉัตรวไิล, 2560) 
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จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนำไปสู่ประเด็นต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา

ปัจจัยแรงจงูใจกับความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ โดยยดึ

หลักการใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้บริการ เพือ่ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการวางแผนบริหารงาน รวมทั้งเป็นเป็นสารสนเทศใหก้ับองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยกุต ์ ใช้ในการวางแผนพัฒนาบรหิารจดัการให้องคก์าร     

เกิดประสทิธิผล และประสิทธิภาพต่อไป 

คำถามของการวิจัย 

 การวจิัยเรื่อง ปจัจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ผู้วิจัยได้

กำหนดคำถามของการวจิัย ไวด้ังนี ้

  1. ปัจจัยแรงจูงใจ และความสำเร็จในการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อยูใ่นระดับใด   

  2. ปัจจัยแรงจงูใจส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือไม่ 

  3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเร็จในการนำหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ควรเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนี ้ผู้วิจัยไดก้ำหนดความมุ่งหมายของการวจิัย ไว้ดงันี ้

1. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจัยแรงจูงใจและระดับความสำเรจ็ในการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

3. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการวจิัยครั้งนี ้ผู้วิจัยไดก้ำหนดสมมตฐิานของการวจิยั ไว้ดังนี ้ 

  1. ปัจจัยจูงใจสง่ผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  2. ปัจจัยคำ้จุนส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

ความสำคัญของการวิจัย  

1. ทำให้ทราบถึงระดับปัจจัยแรงจูงใจและระดับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร  

2. ทำให้ทราบถงึอิทธพิลของปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร  

3. ทำใหท้ราบถงึแนวทางการพฒันาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร เพื่อ

เป็นสารสนเทศใหก้ับองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาบริหารจดัการให้องคก์าร เกดิประสทิธิผล และ

ประสิทธภิาพต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวจิัยเรื่อง ปจัจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ผู้วิจัยได้

กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไวด้งันี ้

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวจิัย ไดแ้ก ่เจ้าหนา้ที่สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวัดสกลนคร จำนวนทัง้สิน้ 512 คน ไดแ้ก ่ขา้ราชการ จำนวน 195 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน 



 

6 
 

พนักงานจ้าง 309 คน (ขอ้มูลจากกองการเจ้าหน้าที ่องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 2564) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

   กลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนี ้ไดแ้ก ่เจ้าหน้าทีส่ังกัดองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดสกลนครจำนวน 225 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธกีารคำนวณจากสูตร

ของยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 127 อ้างถงึใน สมเกียรติ เกียรติเจริญ, 2552) โดย

กำหนดค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไดร้้อยละ 5 และจะทำ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่ปัจจยัแรงจงูใจ ตามทฤษฎี

สองปัจจัยของของเฟรดเดอริค เฮริซ์เบริก์ (1959, pp. 133-155) 

    2.1.1 ปัจจัยจูงใจ 

    2.1.2 ปัจจัยคำ้จุน 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร (ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมือง 

และสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542) 

    2.2.1 หลักนติิธรรม 

    2.2.2 หลักคุณธรรม 

    2.2.3 หลักความโปร่งใส 

    2.2.4 หลักการมีส่วนร่วม 

    2.2.5 หลักความรบัผิดชอบ 

    2.2.6 หลักความคุม้ค่า 

 3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ีในการศึกษา 

  การศกึษาวจิัยในครั้งนีผู้้วิจัยทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวจิัย ในหน่วยงาน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้ คอืระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจยัได้ทำการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้นำปัจจัยแรงจูงใจเปน็ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ปจัจัยจงูใจ ปจัจัยคำ้จนุ ตาม

ทฤษฎีสองปจัจัยของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิรก์ ตัวแปรตาม คอื ความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 มาประยกุต์ และบรูณาการกำหนดเปน็กรอบแนวคิดของการ

วจิัย เพื่อตอบคำถามของการวจิัย และกำหนดเปน็ความมุ่งหมายของการวจิัยไดด้ัง

ภาพประกอบ 1 

           ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 

      (Independent Variable)                                       (Dependent Variable) 

          ปัจจัยแรงจูงใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กจิการบ้านเมืองท่ีดไีปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

สกลนคร  

1. หลกันติิธรรม 

2. หลักคณุธรรม 

3. หลักความโปรง่ใส 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ 

6. หลกัความคุ้มค่า 
 

 
 

ปัจจัยค้ำจุน 

 1. ค่าตอบแทน 

 2. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

 3. นโยบายและการบริหาร 

 4. สภาพการปฏิบัตงิาน 

 5. ความเป็นอยูส่ว่นตัว 

 6. ความม่ันคงในงาน 

 7. การปกครองบงัคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกบั

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 
 

ปัจจัยจูงใจ 

 1. ความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน 

 2. การไดร้ับการยอมรับนบัถือ 

 3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

 4. ความรับผิดชอบ 

 5. ความก้าวหน้า 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การศกึษาเรื่อง ปัจจยัแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผู้วิจัยได้ให้นยิาม

ศัพท์เฉพาะในการศกึษาดงัต่อไปนี ้

 1. ปัจจัยแรงจูงใจ หมายถงึ สิง่ที่เปน็แรงผลักดันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน 

กระตุน้พฤติกรรมเพื่อให้บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ ความเต็มใจในการปฏิบัตงิาน 

เพื่อให้งานนัน้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลต่อความสำเรจ็ในการนำหลักการบรหิารกิจการ

บา้นเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ประกอบด้วย 2 ปจัจัยดงันี ้

  1.1 ปัจจัยจูงใจ หมายถงึ องค์ประกอบทีก่่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน เปน็

แรงผลกัดนักระตุ้นการทำงานในตัวบุคคล และสร้างทัศนคติทางบวกใหแ้ก่บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนครให้ความร่วมมือ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลใหอ้งคก์รประสบความสำเรจ็ต่อไป ปัจจัยจงูใจ ประกอบด้วย 

   1.1.1 ความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน หมายถึง การที่บคุคลกำหนด

เป้าหมายในการปฏิบตังิานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัตงิานบรรลตุามเป้าหมายได ้และสามารถ

ปฏิบัตงิานเสร็จสิน้ตามเวลาทีก่ำหนด เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ 

พยายามเรียนรู้วธิกีารพัฒนาการเพิ่มพูนประการณก์ารทำงานอยู่เสมอ และพึ่งพอใจใน

ความสำเร็จในงานที่ปฏิบัต ิ

   1.1.2 การไดร้ับการยอมรับนับถือ หมายถึง การทีบุ่คคลได้รับการยกย่อง      

การชมเชย การแสดงความยนิด ีจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเม่ือปฏิบตัิงานสำเร็จ 

และไดร้ับความเคารพ รกัใคร ่เอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน การไดร้ับการยอมรับในความรู้

ความสามารถเม่ืองานบรรลุผลสำเร็จ และการได้รับความไวว้างใจได้รับการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานทีส่ำคัญ การที่บุคคลมีเกียรติและศักดิ์ศรีในตำแหน่งหน้าที ่    

   1.1.3 ลกัษณะของงานทีป่ฏิบัต ิหมายถงึ การที่บุคคลไดร้ับมอบหมาย

งานที่เหมาะสมตรงกบัความรู้ความสามารถตามตำแหนง่หน้าที่ และไดใ้ช้ความรู้

ความสามารถทางวชิาการในการปฏิบตัิงาน ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความท้าทาย 

มีอิสระในงานที่ไดร้ับมอบหมายให้ทำอย่างเต็มที่   
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   1.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถงึ การที่บุคคลได้ใช้ความรู้ ความสามารถ

อย่างเต็มศักยภาพ ปฏบิตัิงานได้อย่างถูกต้องเสร็จสิน้ในระยะเวลาที่กำหนด บุคคลเต็มใจ

ทำงานที่ไดร้ับมอบหมาย และมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถปฏิบตัิ

หน้าที่นอกเวลาราชการได้ เมื่อมีงานเร่งด่วน 

   1.1.5 ความกาวหนาในหน้าทีก่ารงาน หมายถงึ การที่บคุคลมีโอกาสเขา้

รับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละความสามารถ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน 

เพื่อเรียนรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู ่ไดร้ับการ

เลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่งทีสู่งขึ้นในสายงานที่ปฏิบัต ิมีโอกาสได้รับคำแนะนำจาก

ผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถ 
  1.2 ปัจจัยค้ำจุน หมายถงึ เปน็ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ หรอืปัจจัยข้อกำหนด

เบื้องต้นที่ช่วยป้องกนัหรือช่วยรักษาไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พงึพอใจในการทำงาน ปัจจยั

คำ้จุนประกอบด้วย 

   1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง บุคคลได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่ ๆ 

ที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และได้รบัเงินค่าเบีย้เลีย้งในการประชุม สัมมนา

ต่าง ๆ มีความเหมาะสม ไดร้ับเงนิสวสัดกิารต่าง ๆ ตามสิทธทิี่ควรได้รับ สามารถเบิกได้

อย่างรวดเร็ว ไดร้ับความเป็นธรรมในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน หน่วยงานมีการจ่าย

ค่าตอบแทน จ่ายตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลเป็นหลัก 

   1.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน หมายถงึ การที่บุคคลปฏิบัติงานกับ

เพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุขและเป็นกันเอง ใหเ้กียรตแิละเคารพซ่ึงกันและกัน บุคลากร

ในหน่วยงานมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากร

ให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันเปน็อย่างด ีและผู้บังคับบัญชาปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชาดว้ยความมีเหตุผลและยตุิธรรม 

   1.2.3 นโยบายและการบริหาร หมายถงึ การดำเนนิงานของหน่วยงานมี

นโยบายควบคุมและมีหลักเกณฑ์การดำเนนิงานที่ชัดเจน นโยบาย วสิัยทศัน์ และพันธกิจ

ของหน่วยงาน มีความเหมาะสม การมอบหมายงานใหบ้คุลากรปฏิบัติเหมาะสมกบัความรู้

และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรมีความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะ

ปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นเพื่อเปน็แนวทางการดำเนินงานด้านการบรหิาร 
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   1.2.4 สภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ทำงานเอือ้อำนวยต่อการทำงาน หน่วยงานมีการแบ่งหนา้ที่งานรับผิดชอบให้เท่าเทียมกัน 

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจำนวนเพยีงพอและสะดวกในการนำมาปฏิบัติงาน มีความสะดวก

ด้านการคมนาคมและการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว มกีารกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในด้าน

ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตัิเหตุที่ชัดเจน ซ่ึงสิ่งเหล่านีมี้ผลกระทบต่อผู้ทำงานและ

สิ่งที่ทำให้เกิดความพงึพอใจต่อการทำงาน 

   1.2.5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดระบบการ

บริหารงานภายใน มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคดิในการทำงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ มีอิสระใน

การหาแนวทางพัฒนาการทำงานใหม่ ๆ ให้บรรลตุามเกณฑ์ชีว้ัด และบุคคลพยายามทำงานให้

ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง รวมถึงครอบครัวมีความพงึพอใจในสภาพความเป็นอยู่ของ

บุคคลทีไ่ด้ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี ้ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความรูสึกที่ดีหรือไมดีเป็นผลที่ไดรับ

จากการทำงานในหนาที่ 

   1.2.6 ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สกึของบุคคลที่มีตอ่       

ความม่ันคงในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจกับงานที่ปฏิบัต ิตำแหน่งหน้าที่

การงานในปัจจุบันมีคุณค่าและความสำคัญต่ออนาคตของบุคคล งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มี

เกียรติและเปน็ที่ยอมรับนับถือ และมีความเช่ือม่ันในหนว่ยงานและงานที่ปฏิบัติอยู ่

   1.2.7 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่

ผู้บรหิาร จนถงึหัวหน้าส่วนต่าง ๆ มีความสามารถในการบังคับบัญชาปกครองด้วยความมี

เหตุผลและยุติธรรม ให้โอกาสปรกึษาหารืออย่างเป็นกนัเองกับผู้ใตบ้ังคับบัญชา เอาใจใส่

ต่อการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศให้เกดิความกระตือรือร้นในการ

ทำงาน และให้ความยุติธรรมในการปฏิบัตงิานตามความสามารถของผู้ใต้บงัคับบัญชา 

 2. ความสำเร็จในการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี หมายถึง ผลสัมฤทธิข์อง

แนวทางในการจดัระเบียบสังคม ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้สามารถอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความโปรง่ใส ความยุติธรรม ความเสมอภาค มคีุณภาพ สามารถ

ตรวจสอบได ้และการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

และเกดิการปกครองที่เปนธรรม หรือการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสทิธผิลและประสิทธภิาพ ประกอบด้วย 

6 หลกั ดังนี ้
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  2.1 หลักนิติธรรม หมายถึง การทีบุ่คลากรไดร้ับความรูแ้ละเขา้ใจในระเบียบ 

กฎหมาย ขอ้บังคับของทางราชการเป็นอย่างดี และปฏิบตัิงานภายใตก้รอบกฎหมายตาม

แนวทางการปฏิบัติอย่างถกูต้อง โดยคำนงึถงึสิทธเิสรีภาพของผู้อ่ืนอยู่เสมอ ปฏิบัตงิาน

ด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม หน่วยงานมีการปรับปรงุคำสั่ง กฎระเบียบ และ

ภารกิจใหท้ันต่อสถานการณ์และเปน็ที่ยอมรับ 

  2.2 หลักคุณธรรม หมายถงึ การยดึม่ันในความถกูต้องและดีงาม การ

ให้บรกิารประชาชนอย่างทั่วถงึ เท่าเทียม และเปน็ธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ยดึม่ันใน

ศีลธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดี สุขภาพอ่อนโยน และมีไมตรจีิตพร้อมให้บรกิาร 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่บุคลากรในหน่วยงาน  

  2.3 หลกัความโปร่งใส หมายถึง บุคคลมีการดำเนินงานและประเมินผลงาน

ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไวอ้ย่างโปร่งใส มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน

ทราบอย่างทั่วถงึ เปดิเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ และ 

มีการประชาคมให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร และโครงการต่างๆ จนถึงการ

ตรวจสอบได ้   

  2.4 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในการกำหนดขอ้ตกลงที่ชัดเจนรวมถึงแนวปฏิบัติที่ถกูต้อง มีส่วนร่วมในการวาง

แผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ยอมรับฟังความคดิเห็นของเพื่อนร่วมงาน เปดิโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะ โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน

การตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  

  2.5 หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรเกิดการตระหนักในสิทธแิละ

หน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น  

เพื่อการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  

มีความกระตือรือรน้ ทีจ่ะแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึ้น ออกตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

สม่ำเสมอ ยอมรับในความผิดพลาดที่เกดิจากการปฏิบตัิงานของตนเอง และนำมาปรับปรุง

พัฒนาในการปฏิบตัิงานครั้งต่อไป   
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  2.6 หลกัความคุม้ค่า หมายถึง บุคลากรมีการใช้ทรัพยากรอย่างจำกดั       

ใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอย่างเหมาะสม ใช้งบประมาณการดำเนินงานภายในระยะเวลา

ที่กำหนดและคุม้ค่า เพื่อให้เกดิประโยชนส์ูงสุดแกส่่วนรวมและหน่วยงาน สามารถสร้าง

ความเช่ือม่ันและความไวว้างใจต่อผู้รับบริการ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเปน็ระบบ 

 3. องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร หมายถงึ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งในระบบการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่และภารกจิในการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สงัคม ซ่ึงมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม

ทั้งจังหวดัสกลนคร 

 4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร หมายถึง ขา้ราชการ 

ลกูจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และปฏิบัตหิน้าที่

ประจำอยู่ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

 5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร หมายถึง 

ขอ้เสนอแนะการระดมความคดิเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน ที่ร่วมกันพจิารณาหา

แนวทางในการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจกับความสำเรจ็ในการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวจิัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเรจ็ในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ผู้วจิัยได้นำ

เสนอแนะแนวคิดทฤษฎี ขอ้มูลเอกสาร และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับความสำเรจ็ในการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตั ิ

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจงูใจ    

  3. บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  4. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกบัความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ 

 ความเป็นมาของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี

  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

เป็นหลกัการสากลที่ได้รับการยอมรบัจากสถาบนันานาชาติว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้

องค์การประสบความสำเรจ็ โดยมีการนําคําว่า Good Governance มาใช้ครั้งแรกเม่ือปี 

ค.ศ. 1989 โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง “Sub-Sahara 

Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึงความสำคัญของการมี Governance 

และการฟืน้ฟูเศรษฐกิจ รวมถงึได้อธบิายเกี่ยวกับการกำกับดแูลทีด่ีหรือธรรมาภิบาล ว่า

เป็นลกัษณะ และวถิทีางของการใช้อำนาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการสงัคม

ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื ซ่ึงครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ       

การบรหิารจดัการภาครฐั ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา   

ความโปร่งใส และขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกองทุนการเงนิระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund) ที่ได้ทำการศึกษาและวเิคราะห์การให้ประเทศต่าง ๆ  

กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นําไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟู

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ คอื การทีป่ระเทศนั้นม ีGood Governance ต่อจากนั้นก็มี

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Good Governance เป็นอย่างมาก เช่น 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแหง่สหประชาชาติ  
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หรือ UNESCAP สำนกังานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และองคก์รเพื่อความ

ร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา หรือ OECD เปน็ตน้ (เทพศักดิ์ บณุยรตัพันธุ์, 2536) 

  ในส่วนของประเทศไทยสำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติไดต้ระหนกัถึงความสำคัญของการสร้างระบบบริหารจดัการที่ดีให้เกดิขึ้น  

ในสังคมไทย โดยไดก้ำหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการทีด่ีในยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประชารัฐ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้าง  

ความเขม้แข็ง แก่ภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเขา้ใจอันดีระหวา่งภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิด

การประสานร่วมมือกนัในการพัฒนาประเทศ ต่อมาได้ขยายกรอบการดำเนนิงานให้

ครอบคลุมทกุภาคส่วนของสังคม ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจดัการที่ดีในภาคธุรกจิ

เอกชน การสง่เสริมสนับสนนุการดำเนนิงานของกลไกตรวจสอบทัง้ที่จดัตั้งขึน้ตามรฐั 

ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาค

ประชาชน รวมทั้งการปลกุจติสำนกึของประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี 

เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบรหิารจดัการทีด่ใีนสงัคมไทย (ถวลิวด ีบุรกีุล, 2546) 

 ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมือง

และสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 ให้ความหมายธรรมาภิบาล ไวว้่า หมายถึง การบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ด ีเป็นแนวทางสำคัญในการจดัระเบียบให้สงัคมรัฐ ภาคธุรกจิเอกชน 

และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถงึฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกจิ 

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รกัสามัคคีและร่วมกันเปน็พลงั ก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกนัแกป่ระเทศ เพื่อ

บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยยีวยาภาวะ วกิฤต ิภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะ

สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญ

ของศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นพระประมุข สอดคล้องกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนญู และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

  ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 รฐับาลได้กำหนดใหหน่วยงานของรัฐดําเนินงานตามภาระหนาที่ 

ที่ยึดหลกัการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปรงใส 

หลักความมีสวนรรม หลกัความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 



15 
 

  พระสกล ฐานธมุโม (2556, หน้า 10) ให้ความหมายของการบริหารจดัการ

ที่ดี หรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ

การพัฒนาประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบ 3 สว่นของสังคมเขา้ด้วยกนั คอื 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อย่างสร้างสรรค์ 

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซ่ึงจะส่งผลให้

สังคมดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสนัต ิตลอดจนมีการใช้อำนาจในการบรหิารราชการแผ่นดนิ  

ให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธภิาพ มคีณุภาพ มคีวามโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะสง่ผลใหก้ารพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างม่ันคง ยัง่ยนื และเสถียรภาพ 

  อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า (2560, หน้า 3) ให้ความหมายของคำว่าธรรมาภิบาล 

มาจากคำว่าธรรมะ แปลว่าความถูกต้องดีงาม อภิบาล แปลว่าการปกครองหรือการปกปัก

รักษา ธรรมาภิบาล จึงแปลว่าการปกครองทีย่ดึถือความถูกต้องดงีามเป็นหลักหรือการ

ปกครองโดยธรรม ส่วนคำว่าธรรมรัฐ แปลว่ารัฐหรือองค์กรที่มีรปูแบบและการดำเนนิงาน

อย่างถูกต้องดงีาม 

  ขจรศกัดิ์ ว่องไว (2562, หน้า 23) ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม ทั้งภาครฐั ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนที่ดี ให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล ใช้หลักประชาธิปไตย และเคารพ 

ในสิทธมินุษยชน มุ่งใช้กฎระเบียบด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัตงิาน สามารถ

ตรวจสอบได ้มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารส่งผลให้สงัคมดำรงอยู่อย่างสันต ิตลอดจนมี 

การใช้อำนาจในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างม่ันคง  

  ถวลิวดี บุรกีลุ และคณะ (2545) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคำว่า 

“ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” เป็นวธิกีารทีด่ีในการใช้อำนาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร

ขององค์กร อันทีจ่ริงธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว 

แต่มิได้เรียกอย่างที่เรียกกนัในปจัจุบนันี ้ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือ

การบรหิารจดัการทีด่ีกนัมาตัง้แต่พุทธกาลแลว้ โดยหากเราพจิารณาคำสอนของพระพุทธเจ้า 

จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการนำมาใช้

ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในศาสนาอื่น ๆ ก็คดิว่ามิไดแ้ตกต่างกันมากนัก    

มีคำสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถงึหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการทีด่ี อาทิ      

การเป็นคนสมบรูณ์แบบ นัน้จะนำหมู่ชนและสงัคมไปสูส่นัติสุขและสวสัดี 
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  ปาริชาติ เทพอารักษ และคณะ (2546) กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดีหรือ     

ธรรมาภิบาลหรือประชารัฐ หรือธรรมรัฐ หรือ Good Governance ลวนแลวแต่มีความหมาย

เดียวกันที่ฟง ๆ ดแูลวเหมือนกับเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของรัฐ เป็นเรื่องของการเมืองที่

ประชาชนไมพงึเกี่ยวของ แต่โดยขอเทจ็จรงิแลวเปน็เรื่องที่ใกลตัวพวกเราทกุคน เพราะ      

ถาพจิารณาจากรากศพัท “ธรรมาภิบาล” จะแยกไดเ้ปน็ 2 คํา คอื ธรรมะ กับ การอภิบาล   

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การอภิบาล หมายถึง การปกครองหรือการบำรุงรักษา 

หรอืการใชอำนาจในการบรหิารจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อการพัฒนา

ของประเทศหนึง่ ๆ ซ่ึงเม่ือรวมกนัเขา ธรรมาภิบาล ก็นาจะหมายถึง การปกครองทีเ่ป็นธรรม 

หรอืการกระจายผลประโยชนจากการพฒันาอย่างเป็นธรรม หรือ เป็นการบรหิารอำนาจ 

เพื่อใหมีการใชทรัพยากรทางเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการอยรู่วมกัน 

อย่างสนัตสิุขของทกุภาคสวนในสงัคม 

  แก้วกาญจน์ กิมานุวัฒน (2564, หน้า 14) ความสำเรจ็ในการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหลักการบริหารจัดการที่ยึดหลกัความ

รับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจหลกัการมีส่วนร่วม หลักประสิทธภิาพ หลกัความ

โปร่งใส หลักประสิทธผิล หลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค หลกัคุณธรรม และ

หลักนิติธรรม อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยังยนืได้ในอนาคต 

  Shalendra D. Sharma (2007, P. 29-62 อ้างถึงใน ไพศาล เดชกัลยา, 2560) 

นักวชิาการชาวต่างประเทศ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Good Governance ไวใ้นบทความช่ือ 

“Democracy, Good Governance and Economic Development” ว่า หากจะกล่าวอย่างกวา้ง ๆ 

แล้ว คําว่าการบริหารการปกครอง (Governance) จะครอบคลุมทุกวธิีทางในการปกครอง

ประเทศทั้งหมด ดังนั้นธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงมีลักษณะที่หลากหลาย  

ซ่ึงประกอบด้วยการมีสว่นร่วม ฉนัทามติ ความรบัผิดชอบ ความโปรง่ใส การตอบสนอง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และการปฏิบตัติามหลกันิตธิรรม โดยหลกัการ

พื้นฐานแล้ว ธรรมาภิบาล จะต้องมีกรอบกฎหมายที่เป็นธรรม มีการบังคบัใช้โดยตลุาการ 

ที่เป็นอิสระอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั รวมทัง้จะต้องมีการตดัสนิใจ และการบงัคับใช้ที่มี

ความโปร่งใส หรือดำเนินการตามกฎเกณฑ์ และขอ้บังคับที่จัดตั้งขึ้น เนื่องจากความรับผิดชอบ

ไม่สามารถบังคบัใช้ได้หากปราศจากความโปรง่ใสและหลกันติิธรรม ความรับผิดชอบเปน็

ขอ้กำหนดสำคญัของธรรมาภิบาลในสถาบนัต่าง ๆ ของรฐั รวมทั้งองคก์รภาคเอกชน 
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  จากการที่มีผู้ใหค้วามหมายขา้งตน้ ผู้วจิยัสรุปได้ว่า ความสำเร็จในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของแนวทางในการจดัระเบียบสังคม ภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข มีความโปร่งใส ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค มคีุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ก่อใหเ้กดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดการปกครองที่เปน็ธรรม หรือการ

กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธผิลและประสิทธภิาพ 

 องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  จากวกิฤตเศรษฐกจิที่เกิดขึน้เม่ือป ีพ.ศ. 2540 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกภาค

ส่วนของสังคม สาเหตสุำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการบรหิารจัดการในระดับชาติ และระดับ

องคก์ร ทัง้ในภาครฐัและเอกชนมีความบกพร่องและขาดประสทิธิภาพสงู รวมถงึการกระทำผิด 

ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร ประกอบกบัในปจัจุบันทีส่ถานการณ์ด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม และการบริหารงานของราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเปน็ไป

อย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างการบริหารจดการภาครัฐยงัขาดความยดืหยุ่น และขา้ราชการ

ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมและวธิีการปฏิบตัิงานใหส้อดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว สง่ผลให้เกดิปัญหาท้ังในระดับโครงสร้าง ระดับนโยบาย และ

ระดับการปฏิบัติ เช่น ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่มี

ประสิทธภิาพและคล่องตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และ

การเมือง ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจและเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

บ้านเมือง รวมถึงไม่รูร้ะบบการปฏิบัตงิานของราชการเพยีงพอ ทำให้ไม่สามารถเขา้ร่วมใน

กระบวนการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของภาครฐัได ้เป็นต้น 

จากปัญหาสำคัญดังกล่าวข้างตน้ทำให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้และปรับแกก้ฎหมายต่าง 

ๆ เพื่อก่อให้เกิดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐและทกุภาคส่วน

ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล 

โดยมีหลกัการที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารประเทศ การตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับ

ตั้งแตร่่วมรับรู้ไปจนถงึร่วมทำและร่วมรับผล 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กำหนดว่า    

การบรหิารจดัการประเทศต้องเสริมสร้างหลกัธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดระบบ

บริหารจดัการที่ดหีรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่

จะปอ้งกันและแก้ไขปัญหาท่ีสะสมจนถงึขัน้วกิฤตทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

นอกจากจะต้องส่งเสริมค่านิยมและวถิีปฏิบัติที่ซ่ือสตัย์ รบัผิดชอบ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอันเปน็องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

ซ่ึงจำเปน็อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสร้างให้เกดิขึ้นทัง้ในวงการภาครฐัและภาคเอกชน อันเปน็เงื่อนไข

สำคัญของการขจดัปัญหาการทจุรติประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชัน ในการนีจ้ะต้องมี

กฎระเบียบทีเ่ปน็กตกิากำหนดบงัคับไว ้และจะต้องปลกูฝังลงไปในระบบการสร้างคนรุ่นใหม่

ตั้งแตเ่ยาว์วัย  

  ในสมัยรฐับาล นายชวน หลกีภัย เปน็นายกรัฐมนตร ีไดมี้การนำแนวคิดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดีมาใช้ โดยคณะรฐัมนตรีได้มีมติเหน็ชอบวาระแห่งชาติ

ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เม่ือวันที ่11 พฤษภาคม 2542 

และนายกรัฐมนตรไีด้ลงนามในประกาศใช้ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้าง

ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสง่เสริม

และผลักดันให้ภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่    

ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมร่วมกัน เพื่อใหเ้กิดความสุข ความปลอดภัยแก่

ประชาชน และทำใหก้ารเมือง เศรษฐกิจ สังคมมีเสถียรภาพ เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ    

ที่ย่ังยืน และเม่ือเกดิวกิฤตทางเศรษฐกิจในประเทศ เม่ือปี 2544 ทุกฝ่ายได้มีความเห็น

ตรงกันว่าควรนำหลกัธรรมาภิบาลมาใช้โดยเร่งด่วน ซ่ึงกค็อืหลักการสร้างระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี เพื่อให้สามารถกอบกู้วิกฤตทางเศรษฐกิจได้ ภายในเวลาที่

รวดเร็ว และที่สำคัญคอืจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยนืสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ให้เป็นกลไกการบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําความเช่ือถือ

และความศรัทธาของประชาชนคนไทยและสังคมโลกกลับคนืมาสู่ภาครัฐและประเทศชาติ   

ในที่สุด 

  ตามระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้ทกุหน่วยงานของรฐัดำเนนิการบริหาร

จัดการโดยยดึหลัก 6 ประการ ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส  
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หลักความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ค่า หลักการทั้ง 6 หลัก  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. 2542 ถือเปน็หลักการบรหิารที่มุ่งเน้นหลกัการโดยมิใช่รูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน 

แต่เป็นหลกัการทำงานที่หากได้มีการนำมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐแล้ว จะเกิดการนำมา 

ซ่ึงผลลัพธ์ที่ดทีี่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ 8 และฉบับที ่9 และจากระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีฯ ดังกล่าวได้มีการพัฒนามา 

สู่การปฏิรูประบบราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัตริะเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และได้วางกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน

ดังมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัตฉิบับดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ว่า “การบรหิารราชการ

จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนและเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรฐั ความมี

ประสิทธภิาพ ความคุม้ค่าเชิงภารกิจรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน การลดภารกจิและ

ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแ้ก่ท้องถิน่ กระจาย

อำนาจการตดัสนิใจการอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน  

  ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมือง

และสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 ซ่ึงมหีลกัพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ด ี  

6 ประการ คอื  

   1. หลกันติิธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเปน็การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ 

หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทัง้มี

ความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย หลกันิติธรรม ประกอบด้วย 7 หลกัการคอื หลักการแบ่งแยก

อำนาจ หลกัการคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตลุาการ

และฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้หา หลักความเป็นอิสระของผู้พพิากษา 

หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทย โดยไม่มีกฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมายสงูสดุของ

รัฐธรรมนูญ 

   2. หลักคณุธรรม (Morality) หมายถึง การยดึม่ันในความถูกต้องดงีาม       

การสง่เสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ วนิัย ประกอบอาชีพสุจรติเป็นนิสยัประจำชาติ หลกัคุณธรรม 

ประกอบด้วยหลกัการสำคญั 3 หลกัการคอื หนว่ยงานปลอดการทจุรติ หนว่ยงานปลอด

จากการทำผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและ
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จรรยาบรรณ องคป์ระกอบของคณุธรรมหรือพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ทีป่ลอดจากคอร์รปัชัน 

หรอืมีคอร์รปัชันนอ้ยลง คอร์รปัชันการฉ้อราษฎร์บงัหลวง โดยรวมหมายถงึการทำให้

เสียหาย การทำลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สำหรบัพษิภัยของ

คอรร์ัปชันไดส้ร้างความเสยีหายและความเดือดร้อน และเปน็พฤตกิรรมที่สง่ผลในทางลบ

ต่อคณุธรรมของการบรหิารจัดการอย่างร้ายแรง 

   3. หลักความโปรง่ใส (Accountability) หมายถึง การสร้างความไวว้างใจ

ซ่ึงกันและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององคก์รทกุวงการให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน ์ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถกูต้องอย่าง

ชัดเจนในการนี ้มีความหมายตรงขา้มกับการทุจริตคอรร์ัปชัน โดยที่เรื่องทุจรติคอรร์ัปชัน

ให้มีความหมายในเชิงลบ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก หลกัความโปร่งใส 

ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลกัการคอื หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 

หน่วยงานมีความโปรง่ใสคา้นการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสคา้นการให้โทษ 

หน่วยงานมีความโปรง่ใสคา้นการเปิดเผยข้อมูล 

   4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากร

หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขา้มามีสว่นร่วมทางการบรหิารจดัการเกีย่วกับการตัดสนิใจในเรือ่ง

ต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานโดยให้ขอ้มูล ความคดิเห็น 

แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตัิ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ

ซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ  

ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำความคดิเห็นดังกล่าวไป

ประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย และการตดัสนิใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่าง

เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ ซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกันระหว่างผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมระดับการให้ขอ้มูล เปน็ระดบั

ต่ำสุดและเป็นวธิกีารทีง่่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับ

ประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกีย่วกับการตดัสนิใจของผู้วางแผนโครงการ และยัง

เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็หรือเขา้มาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว 

การแสดงนิทรรศการ และการทำหนังสือพมิพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
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   5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หมายถึง เกดิการตระหนกัใน

สิทธแิละหน้าที่ เกิดสำนกึในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  

การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคดิเห็นทีแ่ตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่

จะยอมรับผลดแีละผลเสยีจากการกระทำของตนเอง ยงัรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน 

หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ เปน็เรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ 

โดยในแง่มุมของการปฏิบัตถิือว่า สำนกึรบัผิดชอบเป็นคณุสมบัตหิรือทกัษะที่บุคคลพงึ

แสดงออกเพื่อเปน็เครื่องช้ีว่าได้ยอมรับในภาระกิจที่ได้รบัมอบหมายและนำไปปฏิบตัิด้วย

ความรับผิดชอบประกอบด้วยหลักการย่อยดงันี ้การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน การปฏิบัตกิารอย่างมีประสทิธิภาพ การจัดการพฤตกิรรมทีไ่ม่เอือ้ต่อการทำงาน

อย่างไม่หยุดยัง้ การมีแผนสำรอง การตดิตามและประเมินผลการทำงาน 

   6. หลกัความคุม้ค่า (Value for money) หมายถึง การบริหารจดัการและ

ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ

ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า และรักษทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยั่งยนื หลัก

ความคุม้ค่าประกอบด้วย การประหยัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความสามารถในการแข่งขนั 

  ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 ซ่ึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบราชการใหแ้กห่น่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สว่นราชการได้มีการนำแนวทาง 

การปฏิบตัิงานในภาครฐัที่มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และจะช่วยแก้ปญัหาที่สะสมในระบบ

ราชการ รวมทั้งปญัหาการคอร์รปัชันในภาครฐัทีส่ั่งสมมาเปน็เวลานาน พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ได้ขยายความวธิกีาร

ปฏิบัตติามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 

3/1 ให้สว่นราชการและขา้ราชการทีจ่ะดำเนินการไปสู่เปา้หมายหลกั โดยกำหนดหลกัเกณฑ์ 

และวธิีการในการปฏิบัตริาชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและขา้ราชการปฏิบัติให้

ชัดเจนเปน็แนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินจิในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วน

ราชการและสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน ซ่ึงมผีล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตลุาคม 2546 แบ่งเปน็ 9 หมวด มีสาระสำคัญในแต่ละหมวดและ
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มาตราต่าง ๆ ได้แก ่หมวด 1 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบรหิารราชการ

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี ้(มาตรา 6) 

   1. เกิดประโยชนส์ุขของประชาชน ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนนิการโดยถือ ว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางที่จะไดร้ับ

การบรกิารจากรฐั และจะต้องมีแนวทางการบรหิารราชการ ให้เป็นหน้าที่ของขา้ราชการที่

จะต้องคอยรับฟงัความคดิเหน็ และความพงึพอใจของสงัคมโดยรวมและประชาชน

ผู้รับบริการ เพื่อปรบัปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรงุวธิีปฏิบัติ

ราชการให้เหมาะสม 

   2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ การกำหนดแผนปฏิบตัิราชการของส่วน

ราชการ ต้องมีรายละเอียดของขัน้ตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนนิการ

ของแต่ละขัน้ตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

ภารกิจ เม่ือมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัตริาชการไป

ดำเนินการอย่างอื่น ซ่ึงมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่

มิได้กำหนดในแผนปฏิบตัิราชการ จะกระทำได้ต่อเม่ือได้รบัอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับ

แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว 

   3. มีประสทิธิภาพและเกดิความคุม้ค่าในเชิงภารกจิของรัฐ ให้ส่วน

ราชการจัดทำบัญชีต้นทนุในงานบรกิารสาธารณะแตล่ะประเภทขึน้ตามหลกัเกณฑ ์และ

วธิีการทีก่รมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบรกิาร

สาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด และรายงานให้สำนกังบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการทราบ 

   4. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัตงิานเกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการ

กระจายอำนาจการตดัสนิใจ จึงกำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการหรือแนวทางในการกระจาย

อำนาจการตดัสนิใจ ความรบัผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และ    

การลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้  

   5. มีการปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ ให้ส่วน

ราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรทีจ่ะได้

ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนงึถงึแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบายของ
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คณะรฐัมนตร ีกำลงัเงนิงบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น 

ในกรณีทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือ

ประกาศ ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ

สถานการณใ์นปัจจุบัน ไม่เอือ้อำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ

กิจการหรือการดารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกดิภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชน

เกินสมควร ให้สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนัน้เพื่อดาเนนิ

การแก้ไข ปรับปรงุ หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป 

   6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนอง

ความต้องการ ในการปฏิบัตริาชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือตดิต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งานแตล่ะงาน และประกาศให้ประชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทั่วไป 

   7. มีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม่ำเสมอ ให้ส่วนราชการ

จัดให้มีคณะผู้ประเมินอสิระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คณุภาพการให้บรกิาร ความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ ความคุม้ค่าในภารกจิ ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาที่กำหนด 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการ

ปรับปรงุระบบบริหารราชการ เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแนวทางใน

การบรหิารและกำกับการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการต่าง ๆ 

  ทั้งนี ้พระราชกฤษฎีกาดงักล่าวยังไดก้ำหนดในมาตรา 52 ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จดัทำหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีตามแนวพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 และให้เป็นหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทยดูแลและ

ให้ความช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
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  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยดำเนินการซ่ึงทำหน้าที่

แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจดัการภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบแก่

ประชาชน เพื่อให้เกดิประโยชนส์ุขแก่ประชาชนเป็นประการสำคัญ กระทรวงมหาดไทย       

จึงไดจ้ัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไดน้ำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ภารกิจในความรบัผิดชอบต่อไป 

  พระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ได้กำหนดให้การ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปน็ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   

โดยวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีดงันี้ 

  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 

45/1 กำหนดว่าการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทำงบประมาณ 

การจดัซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และ

วธิีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนด  

  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้มีการบรหิารงานโดยกำหนดกลไกอำนาจของ

ภาครัฐในการบรหิารจดัการทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกลุ่มคนเพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนืในทุก ๆ ด้านอันจะนำไปสูก่ารพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดโดยการบรหิารของขา้ราชการการเมืองกับข้าราชการประจำทุกคนใน

สังกดั ได้นำแนวคิดการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมาใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธภิาพสงูสดุ ความสำเรจ็ในการบริหารงานทีด่ี มศีกัยภาพ 

ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างคุม้ค่าเป็นพลังขับเคลือ่นที่ดีและเป็นเครื่องยนืยนัได้ว่า

การบรหิารงานทีด่ีมีประสทิธิภาพสูงสุด สามารถพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในเขต

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยอาศัยหลกัการบริหารงานตาม

พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

ดังนี ้(อาทิตย์ แสนมะฮงุ, 2558) 
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   1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นการปฏิบัติ

ราชการที่มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบสุข

และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัมีวิธดีำเนินการ เช่น    

การกำหนดภารกิจแตล่ะเรื่องต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสดุของประชาชนและสังคมส่วนรวม 

โดยก่อนการดำเนินภารกิจใดต้องมีการศึกษาวเิคราะห์ถึงผลดีและผลเสียและมีการวางระบบ

กลไกการทำงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ มีการรับฟงั

ความคดิเห็นและมีการสำรวจความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการทกุโครงการ โดยมี  

การจดัเวทปีระชาคมและจดัโครงการเครือข่ายประชาสงัคมเพื่อรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ ทุกอำเภอ 

   2. การบรหิารราชการเพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิต์่อภารกจิของรัฐเปน็การ

มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดยีวกนักับภารกิจและ

วัตถุประสงค์ของแตล่ะงาน โดยผลลัพธ์นั้นจะต้องคุม้ค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธภิาพและสามารถกำหนดตัวช้ีวัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจนซ่ึงในทางปฏิบตัิ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดได้จดัทำแผนปฏิบตัิงานที่มีรายละเอียดแสดงขัน้ตอน ระยะเวลา

และงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานมีการกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจและมี

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนงานที่กำหนดไว ้โดยแผนปฏิบัตงิาน

แบบบูรณาการ เพื่อให้ภารกจิที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานได้มีการปฏิบัติงาน 

ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดยังได้วางระบบการปฏิบัตแินวใหม่ที่สร้างความรบัผิดชอบให้ผู้บริหารงาน โดยมี 

การจดัทำขอ้ตกลงในการปฏิบัติงานหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างปลดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดกับนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดและระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 

กับปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรัฐเปน็การกำหนดวธิกีารทำงานของส่วนราชการใหมี้ประสิทธภิาพและสามารถวัด

ความคุม้ค่าในการปฏิบัติภารกิจได้ องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดไดถ้ือปฏิบัตติามแนวทาง

ดังนี ้
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    3.1 การปฏิบัติราชการได้มีการกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการรวมทั้งงบประมาณที่จะต้องใช้ในแตล่ะโครงการ 

โดยมีการประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกนั 

    3.2 การดำเนินการจดัซ้ือ/จดัจ้าง มีการดำเนินการอย่างเปิดเผย

โปรง่ใส โดยการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกนั ทัง้ทางอินเทอรเ์นต็และโดยวธิกีารอืน่ ๆ 

    3.3 การสั่งราชการกระทำเป็นลายลักษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อกัษรไดก้็จะสั่งการด้วยวาจา โดย

ผู้รับคำสั่งได้มีการบันทกึคำสั่งวาจานั้นไวเ้ป็นลายลักษณอั์กษรเม่ือได้ปฏิบัติงานเสร็จสิน้แล้ว 

    3.4 การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ไดก้ำหนดหน้าที่ให้สว่นราชการ

ปฏิบัติ เพื่อลดระยะเวลาในการพจิารณา การสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบตัิราชการที่มี

ผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มีการดำเนนิการในเรื่องนีโ้ดยได้มีการมอบอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการจดทะเบียน

พาณิชย์โดยไม่ต้องรอใหถ้ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเป็นผู้อนุญาต แต่ได้มีการมอบ

อำนาจให้หัวหน้าสำนกัปลดัและหัวหน้าฝ่ายนิตกิารและการพาณิชย์เป็นนายทะเบียนจด

ทะเบียนพาณิชย์แทนรวมทั้งได้มีการปรับปรุงและปรับลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ

ให้บรกิารใหร้วดเร็วข้ึนกว่าเดิม  

  ในการวจิัย ปัจจัยแรงจงูใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร ผู้วจิัยได้นำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 9 มาตรา 52 หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9) 

และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. 2542 มาประยุกต์เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคดิในการวจิัย สามารถสรุปเป็นกรอบ

แนวคดิเพื่อตอบปัญหาการวจิัย โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้าน

หลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ 

และด้านหลักความคุม้ค่า ซ่ึงแต่ละด้านมีความสำคัญและจำเป็นต่อระบบการบริหารงาน 

และขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใดถึงจะมี

เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลมากที่สุด  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ 

 ความหมายของแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการตอบสนอง

ต่อความต้องการทำงานของผู้ใต้บงัคับบัญชา แรงจงูใจเป็นการกระตุน้ปลกุเร้าให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาในองคก์ร มีกำลงัใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็ม

ความสามารถ ถ้าปราศจากซ่ึงแรงจูงใจแล้ว ลกูจ้างก็จะทำงานในองคก์รอย่างไม่มี

ความสุข ในองคก์ารธุรกิจ แรงจงูใจนัน้มีความจำเป็นตอ่กระบวนการเพิ่มผลผลติทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคณุภาพ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกดิความกระตือรือรน้ แรงจงูใจที่เกิดกบัผู้ใต้บังคับบัญชากจ็ะเป็นผลให้

ผลผลิตของงานดีข้ึน และงานของผู้นำก็คอื การหาหนทางจูงใจให้ผู้ตามบรรลุผลสำเร็จใน

วสิัยทัศนแ์ละจดุมุ่งหมายขององค์การ (Steers & Porter, 1983 อ้างถึงใน วเิชียร วทิยอุดม, 

2554, หน้า 101) ในหัวขอนีจ้ะเปน็การกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ผู้วจิัยได้

รวบรวมมา ดงันี ้

  ศิริวรรณ ศิริเดชานน (2557, หนา 6) ได้ใหความหมายของ แรงจูงใจ ไววา 

พฤติกรรมของบุคคลซ่ึงถูกกระตนุโดยสิ่งเร้าหรือสิง่จูงใจ ใหแสดงออกซ่ึงความตองการ     

ในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึง่ที่จะเป็นพลังผลกัดันใหบุคคลกระทำ เพื่อใหบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว

และเม่ือประสบความสำเร็จก็จะรสูึกภาคภูมิใจ ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลใหองคกรประสบ

ความสำเร็จ  

  ศิริพร โอฬารธรรมรัตน์ (2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า 

แรงจงูใจหมายถึง ความพยายามใด ๆ ที่เป็นแรงผลักดัน กระตุน้หรือโน้มน้าว เพื่อให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมหรือการกระทำ ตามทิศทางทีก่ำหนดไวด้้วยความร่วมมือ อย่างยนิดีและ

เต็มใจ ทัง้นี ้เพื่อจะนำมาซ่ึงการทำงานที่มีประสิทธภิาพให้กับองคก์รเพิ่มมากขึ้น 

  อธิวัฒน์ ปาคาถา (2555, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของแรงจงูใจไวว้่า 

การที่บุคคลไดร้ับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทำให้เกดิพลังที่แสดงออกทางพฤตกิรรม 

เพื่อจะนำไปสู่จดุประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่างๆ ที่เป็นพลังและเปน็ตัวกำหนด 

พฤตกิรรมของบุคคล แรงจูงใจนีอ้าจเกิดจากสิง่เร้าภายในหรือภายนอกเพยีงอย่างเดียว 

หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได ้

  ภารดี อนนัต์นาว ี(2557, หน้า 113) ให้ความหมายของ แรงจงูใจ หมายถงึ 

สภาพการณ์ทีก่ระตุน้ให้มนุษย์แสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในทิศทางที่ตน 
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ต้องการ ทั้งนีเ้พื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางทีก่ำหนด หรือหมายถึง กระบวนการทีท่ำให้ 

มนุษย์กระทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีจดุมุ่งหมาย มทีิศทางและช่วยให้กจิการ 

งานนั้นคงสภาพอยู่ต่อไป โดยที่มนุษย์ต้องมีเจตคติ ทกัษะและความเขา้ใจในกจิการนั้น 

อย่างแท้จรงิ 

  เย็นฤดี สอนสรุาษฎร์ (2557, หน้า 19) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า

แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปจัจัยที่มีผลกระตุน้ให้บุคคลเกิดพฤตกิรรมที่ต้องการ

ไปยังจุดหมายปลายทางทีต่้องการแรงจูงใจในการทำงาน จึงเป็นความพยายามของบุคคล

ในการทำงานให้เจริญก้าวหน้ามีทศิทางทีเ่ด่นชัดและไม่ย่อท้อ เม่ือเผชิญกับอุปสรรคหรือ

ปัญหาเป็นแรงผลกัดนัให้คนแสดงพฤตกิรรมออกมาอยา่งตั้งใจเต็มใจ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการของแต่ละคนและเป็นสิง่ที่ช่วยสนับสนนุให้รกัษาพฤติกรรมนั้น ๆ 

ให้คงอยู่ และมีวิธปีฏิบัติที่เป็นแบบแผนคงทีแ่น่นอน ไวเ้พือ่ให้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

  เปรมทิพย์ คำทะเนตร (2564, หน้า 22) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะของ

ความเต็มใจในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ตอบสนองความพงึพอใจ

ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและผู้ที่ถกูจูงใจนัน้จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ 

พฤตกิรรมในตัวของบุคคลซ่ึงถูกกระตุน้ และดำเนนิไปสูเ่ป้าหมายที่ต้องการ แรงจงูใจ 

อาจจะเกิดจากสิง่เร้าหรือพลังภายในของแต่ละบุคคล ได้แก ่ความสนใจ ความต้องการ 

แรงขับ เจตคติหรือเกดิขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น โดยบุคคลหรือสภาพแวดล้อมให้

แสดงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งออกมา เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการ  

  Haimann, Scott & Connor (1985, P. 388 อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ ์เขยีวย่ิง, 

2550, หน้า 314) ได้ให้ความหมาย การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลทีถ่กู

กระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง ความต้องการแรงจูงใจในการทำงานจงึ

เป็นความพยายามของบุคคลในการทำงาน ให้เจริญก้าวหน้าการจูงใจที่เป็นลักษณะ

นามธรรมกล่าวคือ เปน็วธิีการที่ชักนำพฤตกิรรมผู้อื่นใหป้ระพฤติปฏิบตัิตามวัตถุประสงค์ 

พฤตกิรรมของคนเกิดขึน้ได้ต้องมีแรงจูงใจ (Motive) เหตนุีก้ารจงูใจเป็นเรื่องที่เกีย่วโยงกับ

สิ่งเร้าหรือแรงจูงใจ 

  Robbins (2003, p. 87, อ้างถงึใน บุศราคัม รักท้วม, 2562, หน้า 11) 

ได้ให้ความหมายไวว้่า แรงจงูใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนการที่มีความพยายามของ

บุคคลที่ไดร้ับการกระตุ้น (Energized) ช้ีนำ (Directed) และรักษาให้คงอยู่ (Sustained) 

จนกระทั่งงานขององคก์รบรรลุเป้าหมาย 
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  จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ ผู้วจิัยสรุปได้วา แรงจูงใจ หมายถงึ ปัจจัย

หรือสิ่งต่าง ๆ ทีม่ากระตนุชักนําเปน็แรงผลกัดันเกีย่วขอ้งกับการปฏิบัตงิาน กระตุน้พฤตกิรรม

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค หรือเพื่อตอบสนองความต้องการที่ตนเองมีอยู่ แรงจูงใจจะมีทัง้

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกบุคคลที่มีแรงจงูใจภายในจะมีความสุขในการกระทำสิ่ง

ต่าง ๆ เพราะมีความพงึพอใจโดยตัวเองไม่ได้หวังรางวัลหรือคําชม สวนบุคคลที่มีแรงจูงใจ

ภายนอกจะทำอะไรตองได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หวังรางวัลหรือผลตอบแทน  

 ความสำคัญของแรงจูงใจ 

  แรงจงูใจมีอิทธิพลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณ 

มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ับการจงูใจในการทำงาน ดงันัน้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน         

จึงจำเป็นต้องเขา้ใจว่าอะไร คอืแรงจูงใจที่จะทำให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่

เรื่องง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะพนักงานตอบสนองต่องานและวธิีทำงานขององคก์ร

แตกต่างกนั การจงูใจพนกังานจึงมีความสำคัญ สามารถสรปุความสำคัญของการจูงใจ  

ในการทำงานไดด้ังนี ้

   1. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนทีส่ำคัญต่อการกระทำ หรือ 

พฤตกิรรมของมนุษย์ในการทำงานใด ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานสงู ย่อมทำให้

ขยัน กระตือรือร้น กระทำใหส้ำเร็จ ซ่ึงตรงกันขา้มกับบคุคลที่ทำงานประเภท "เช้าชาม  

เย็นชาม" ทีท่ำงานเพยีงเพื่อให้ผ่านไปวนั ๆ 

   2. ความพยายาม (Persistence) ทำให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น 

คดิหาวิธกีารนำความรู้ความสามารถ และประสบการณข์องตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

งานให้มากทีสุ่ด ไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และ

เม่ืองานได้รบัผลสำเรจ็ด้วยดีก็มักคดิหาวธิีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

   3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทำงานหรือวธิีทำงานใน

บางครั้งก่อให้เกดิการคน้พบช่องทางดำเนินงานที่ดกีว่าหรือประสบผลสำเร็จมากกว่า 

นักจิตวทิยาบางคนเช่ือว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าของ

บุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลกำลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิตบุคคลที่มีแรงจูงใจ    

ในการทำงานสูง เม่ือดิน้รนเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่สำเร็จบุคคล ก็มักพยายาม

คน้หาสิ่งผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีข้ึนในทุกวถิีทาง ซ่ึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง    

การทำงานจนในทีสุ่ดทำให้คน้พบแนวทางที่เหมาะสมซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 
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   4. บุคคลที่มีแรงจงูใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งม่ันทำงานให้เกิด

ความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งม่ันทำงานที่ตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคล   

ผู้นั้นมจีรรยาบรรณในการทำงาน (Work ethics) ผู้มีจรรยาบรรณในการทำงาน จะเป็น

บุคคลที่มีความรับผิดชอบม่ันคงในหน้าที่ มวีนิัยในการทำงาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้

เหน็ถงึความสมบูรณ ์ผู้มีลกัษณะดังกล่าวนี ้มักไม่มีเวลาเหลือพอทีจ่ะคิดและทำในสิง่ทีไ่ม่ดี 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544) อธิบายว่า แรงจูงใจเปน็เรื่องที่

สำคัญต่อบุคลากรและองค์กร โดยมีผลโดยตรงต่องานขององค์กร นอกจากนีก้ารจูงใจยัง

มีความสำคัญต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี ้

   1. ความสำคัญต่อองค์การ แรงจงูใจมีความสำคัญต่อองค์การในอันที่จะ

ตอบสนองความต้องการด้านพฤตกิรรมของพนกังานใหแ้ก่องคก์รพฤตกิรรมที่พนกังาน

แสดงออกจะนำไปสู่ผลสำเร็จของงานหรือเป้าหมายขององค์การ ดังต่อไปนี้ 

    1.1 ช่วยหลกัประกนัว่าบุคลากรในองค์การจะปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธภิาพโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทัง้หมด 

    1.2 ช่วยเกือ้หนนุให้บุคลากรเกดิความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์

ขององค์การ 

     1.3 ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความจงรกัภักดตี่อองค์การ เกิด

ศรัทธาและความเช่ือม่ันในองค์การ 

   2. ความสำคัญต่อผู้บริหาร นอกเหนือจากองค์การแล้ว ผู้บริหารจะ

ได้รับประโยชน์จากการจูงใจบุคลากรโดยตรงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

    2.1 ช่วยให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดี แรงจงูใจเปน็เครื่องมือสนับสนุน 

ให้การนำของผู้บริการเกดิประสิทธผิล 

    2.2 ช่วยลดปัญหาความคัดแยง้ระหว่างผู้บรหิารและพนกังาน 

แรงจงูใจเปน็ความเต็มใจที่ผลักดันให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมตามที่ผู้บริหารต้องการทำ

ให้ผู้บริหารมีอิทธผิลต่อพนกังานหรือพนกังานเกดิการยอมรับในงานของตน 

    2.3 ทำให้การควบคุมดำเนนิไปด้วยความราบรื่น อยูใ่นกรอบของ

องค์การและมีศีลธรรม 

   3. ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัตงิาน นอกจากองคก์ารและผู้บริหารแล้ว 

แรงจงูใจยงัก็ให้เกดิประโยชนต์่อผู้ปฏิบัติงานในองคก์ารในหลายด้าน ดังนี ้
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    3.1 ช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานมีขวัญและกำลงัใจในการปฏิบัตงิาน โดยมีการให้

รางวลัตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ ซ่ึงผู้ปฏิบตัิงานย่อมเกดิความพงึพอใจในการทำงานมากขึน้ 

    3.2 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองวัตถุประสงคข์ององค์การ 

และตอบสนองวตัถุประสงค์ของตนเองไปพร้อม เกดิความกระจ่างในเรื่องของวตัถุประสงค์

ขององค์การทำให้สามารถพจิารณาปรับปรงุวัตถุประสงค์ของตนให้สอดคล้องกับองคก์าร

ได้ง่ายขึน้ 

    3.3 ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เปน็การสร้างพลงัของ

กลุ่มหรือทีมงาน 

    3.4 ช่วยให้พนกังานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

  มัทนา วังถนอมศกัดิ์ (2550, หน้า 29) ได้ให้ความสำคญัของแรงจูงใจไว ้3 

ประการ ดังนี ้ 

   1. ความสำคัญต่อองค์กรโดยเฉพาะด้านการบรหิารงานบุคคล คอื ช่วย

ให้องค์กรได้คนด ีมีความสามารถมาร่วมงาน และสามารถรกัษาบุคลากรที่ทำงานดีให้อยู่

กับองคก์รต่อไป  

   2. ความสำคัญต่อผู้บริหาร ช่วยให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของ

ผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาความขัดแยง้ในการบรหิารงาน 

ช่วยให้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเปน็ที่ยอมรับของผู้ใต้บงัคับบัญชา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

การสัง่งาน   

   3. ความสำคัญต่อบุคลากร คอื สามารถตอบสนองความต้องการของ

บุคลากรและเปน็ธรรมกับทกุฝ่าย ทำให้พนกังานมีขวัญและกำลงัใจไม่เบื่อหน่ายงาน และ

ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่ให้องคก์ร ทำให้องคก์รประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค ์

  ยงยุทธ เกษสาคร (2554, หน้า 143) กล่าวว่าการจูงใจเป็นการกระทำทกุ

วถิีทางที่จะกระตุน้ให้พนกังานในองคก์ารประพฤตปิฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมาย  

ขององค์การ หากมีสิ่งจงูใจที่เหมาะสม บุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระทำหรือแสดง

พฤติกรรมทกุอย่างใหไ้ด้มาซ่ึงความสำเร็จอันเปน็เป้าหมายสูงสดุ แรงจงูใจเปน็กระบวนการ

กระตุน้ให้ผู้ปฏิบัตงิานปรับปรุงผลงานให้ดีข้ึน ซ่ึงทำให้ได้รับสิง่ตอบแทนทางใจจากผล   

การปฏิบัตงิานของตนทำให้ปฏิบตัิงานอย่างทุ่มเท มีความอุตสาหะ พยายาม หากพจิารณา

ความสำคัญของแรงจงูใจ แยกได ้3 ประการ ดงันี้ 
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   1. ความสำคัญต่อองค์การ แรงจงูใจมีประโยชน์ต่อองคก์าร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านการบริหารงานบุคคล ดงันี้ 

    1.1 ช่วยให้องค์การได้คนที่มีความสามารถมาร่วมการทำงานและ

รักษาคนดีเหล่านั้น ให้อยู่ในองค์การต่อไปได้นาน ๆ 

    1.2 ทำให้องค์การม่ันใจว่าบุคลากรขององค์การทำงานตามที่ถูกจ้าง

ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

    1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์  

ขององค์การ 

   2. ความสำคัญต่อผู้บริหาร แรงจูงใจมีประโยชน์ต่อผู้บรหิาร ดงันี ้

    2.1 ช่วยให้การมอบอำนาจหน้าที่ของผู้บรหิารเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธภิาพ ในการมอบอำนาจหน้าที่จะพบอุปสรรคหลายอย่าง วธิีการจูงใจจะช่วยให้ 

ทั้งผู้บริหารและผู้ใต้บงัคับบัญชายนิดีในการมอบอำนาจหน้าที่นั้น ๆ 

    2.2 ขจัดปัญหาข้อขัดแยง้ในการบรหิารงาน แรงจูงใจจะช่วยให้

อำนาจหน้าที่ของผู้บรหิารเป็นทีย่อมรับของผู้ใตบ้ังคับบญัชา ทำให้ผู้บริหารมีอิทธพิลเหลือ

พฤตกิรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแยง้ระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาลงได ้

    2.3 เอือ้อำนวยต่อการสั่งการ แรงจูงใจเป็นส่วนสนับสนนุให้ผู้บริหาร

มีภาวะผู้นำที่ดี ซ่ึงจะเอือ้อำนวยให้การสั่งการเปน็ไปอย่างมีประสิทธผิล 

   3. ความสำคัญต่อบุคลากร แรงจูงใจมีประโยชนต์่อบุคลากรของ

องค์การดงันี ้

    3.1 ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองวตัถปุระสงค์ขององคก์ารและการ

สนองความต้องการของตนได้พร้อม ๆ กัน ทำให้สามารถปรับตัวเองให้เขา้กับองคก์ารได้

สะดวกขึน้ 

    3.2 ได้รบัความยุติธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของค่าตอบแทน 

    3.3 มีขวัญในการทำงาน ทำใหไ้ม่เกดิความเบื่อหน่ายหรอือยาก

หลีกเลี่ยงงาน 

  ทับทิม วงศ์ประยรู และพรทิพย์ คำพอ (2554, หน้า 90) กลา่วว่า การปฏิบตัิงาน

ให้มีประสิทธิภาพได้ผลผลิตผลงานที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจจะเป็นสิ่งเร้า
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กระตุน้ให้บุคคลทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป้าหมายที่วางไวต้ามแรงจูงใจที่

เกิดขึน้ในตัวเอง แรงจูงใจมีความสำคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพราะแรงจูงใจจะเป็น

พลังสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน แรงจงูใจ  

มีความสำคัญต่อองค์การ เพราะเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานทางบวก มีแนวคิดที่ดี

ต่อองค์การ ย่อมเป็นแรงกระตุน้เสริมพลังในการทำงานทำให้ได้ผลผลติที่มีคุณภาพและ

ประสิทธผิล สร้างความก้าวหน้าใหแ้ก่องค์การและตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย 

  เย็นฤดี สอนสรุาษฏร์ (2557, หน้า 21) กล่าวว่า แรงจูงใจมคีวามสำคัญและ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากรในองคก์รให้เกดิความสามารถมาร่วมทำงานตาม

หน้าที่ที่ไดร้ับผิดชอบในทางริเริ่มสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรการบริหารงาน

องค์การดีข้ึน บุคคลในองค์การทำงานตามหน้าที่ทีไ่ดร้ับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ   

มีปฏิสัมพันธ์ที่ด ีมีขวัญและกำลังใจที่ด ีเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศกัยภาพและ

ความสามารถอย่างเต็มที ่

 ประเภทของแรงจูงใจ 

  ถนอมรฐั ชะลอเลิศ (2549, หน้า 18) กล่าวว่า มีนักจิตวทิยาได้แบ่ง 

ประเภทของแรงจูงใจออกเปน็ 2 ประเภท คอืแรงจูงใจ ภายใน และแรงจงูใจภายนอก  

แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้

   1. แรงจูงใจภายใน เปน็แรงจูงใจที่เกิดขึน้ในตัวบุคคล เม่ือบุคคลมีสภาพ

ที่ไม่สมดุล แรงจงูใจดงักล่าวจะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ออกมาแรงที่มา

กระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมนี ้มิใช่เพยีงเพื่อสนองตอบความต้องการของร่างกาย

เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการสนองความต้องการทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะความพงึพอใจ

ของบุคคลด้วย ตัวอย่างของพฤตกิรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในที่พบเหน็อยู่เสมอ ได้แก่ 

พฤตกิรรมการดูดปากหรือร้องไห้ของเดก็ทารกที่หิวนม พฤตกิรรมการแบ่งปันดินสอและ

ยางลบของนกัเรยีนใหแ้ก่เพื่อนที่ไม่มีไดใ้ช้พฤตกิรรมของบุคคลที่ ช่วยเหลือเดก็ขา้มถนน 

จนตนเองต้องประสบอุบัติเหตุ เปน็ตน้ 

   2. แรงจงูใจภายนอก เปน็แรงซ่ึงเกดิจากสิ่งเร้าหรือสิ่งจงูใจต่าง ๆ ที่ถกู

นำมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาทำให้บุคคลเกิดความพงึพอใจ การให้ 

สิ่งเร้าที่ทำให้บุคคลเกิดความพงึพอใจนีใ้นทางจิตวทิยาเรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) 

พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามถ้าได้รับการเสริมแรงสม่ำเสมอแลว้ พฤติกรรมดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่

จะเกดิขึ้นอีก ในทางตรงกนัขา้มถ้าไม่มีการเสริมแรง พฤติกรรมดงักล่าวจะค่อย  ๆหายไปในที่สดุ 
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ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจงูใจ ภายนอกที่พบเหน็อยู่เสมอ ได้แก่ พฤตกิรรมของเดก็

นักเรยีนที่หางานพเิศษทำ เพราะต้องการเงนิทุน สำหรบัเรียนหนังสือ พฤติกรรมของเด็ก

นักเรยีนที่ขยันเรียนมากกว่าปกติเพ่ือต้องการคำชมเชยจากพ่อแม่ พฤตกิรรมการบริจาค

เงินช่วยเหลือการกุศลทางวทิยุโทรทัศน์เพื่อต้องการให้มีการประกาศชื่อของ ตนในสื่อ

ดังกล่าว เปน็ต้น 

  วรรณา อาวรณ์ (2557, หน้า 6-7) ได้สรุปประเภทของการจูงใจออกเป็น   

2 ประเภท คอื  

   1. แบ่งตามที่มาของแรงจงู สามารถแบง่เป็น 2 ประการ คอื 

    1.1 แรงจูงใจทางกาย คือ แรงจงูใจที่เกิดขึน้ตามความตอ้งการทาง

ร่างกาย ถือเป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ซ่ึงเกดิจากร่างกาย

ต้องการสร้างความสมดุล ให้เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น เม่ือร่างกายขาดน้ำก็เกดิแรงจงูใจ 

คอื กระหายทีจ่ะดื่มน้ำ และแสวงหาน้ำดื่ม เป็นต้น 

    1.2 แรงจงูใจทางสังคม คอื แรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลหรือสังคม เช่น การต้องการความรัก การยกยอ่ง การมีช่ือเสยีง ความก้าวหน้า

ในชีวิตความภาคภูมิใจ 

   2. แบง่ตามลกัษณะพฤติกรรมทีแ่สดงออก สามารถแบ่งเปน็ 2 ประการ คอื 

    2.1 แรงจงูใจภายใน คอื แรงจงูใจที่เกิดขึน้จากภายในตัวของบุคคล  

ที่มองเห็นคณุค่าของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์และมุ่งม่ัน ตัง้ใจ เพื่อมุ่งหวัง

ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้ความสำเร็จในการทำกิจกรรมหรือทำงานจะก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจ เช่น ความอยากรู้ อยากเห็น ความสุข อุดมการณ ์ซ่ึงเป็นแรงจูงใจที่สร้าง

ขึ้น หรือกระทำได้ยากมาก แต่มีความคงทนถาวร 

    2.2 แรงจูงใจภายนอก คอื แรงจงูใจที่เกดิจากการคาดหวังสิ่งต่าง ๆ 

ที่อยู่รอบข้างตัวบุคคล เช่น รางวลั เกียรติยศชื่อเสียง คำชมเชย หรือสิ่งล้อใจอื่น ๆ โดย

ไม่ได้กระทำเพื่อความสำเร็จในสิ่งนั้นเลย แรงจงูใจนีไ้ม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤตกิรรม 

เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

  1. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory)  

(อ้างถึงใน กมลพร กัลยาณมติร, 2559)  
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   ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิรก์ ได้มีการพัฒนาโดยเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 

ในปี ค.ศ. 1950 ถึงช่วงต้นปี ค.ศ. 1960 เฮอร์ซเบิร์ก ไดท้ำการศกึษาคนควาวจิัยเกี่ยวกับ

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของบุคคล เขาได้ศกึษาวา “คนเราตองการอะไรจากงาน” 

คําตอบที่พบคอื บุคคลตองการความสุขจากการปฏิบตังิาน 

   เฮอร์ซเบิร์ก ทำวจิัยเพื่อศึกษาว่า ทัศนคติมีผลต่อแรงจูงใจอย่างไร โดย

ขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นพนักงานในสถานประกอบการ อธิบายว่าสถานการณห์รือ

ปัจจัยใดที่ทำให้พวกเขารู้สกึดแีละไม่ดีในงานทีท่ำ คำตอบที่ได้ สร้างความแปลกใจแก่  

เฮอร์ซเบิร์ก เป็นอย่างมาก คอื แทนที่ปจัจัยที่ให้ความรู้สกึที่ดีและปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดี 

จะเป็นปัจจัยตัวเดียวกนั ต่างกันที่ปริมาณ เช่น มากหรือน้อย, มีหรือไม่มี แตก่ลับพบว่า  

ปัจจัยที่สร้างความรู้สกึทัง้สองนี ้เปน็คนละตัวกนั และได้แนวคิดวาควรจะแยกองค

ประกอบที่เปน็แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานออกเป็น 2 องคประกอบ คอื ปัจจัยจูงใจและ     

ปัจจัยคำ้จุน หรือกล่าวได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory) ประกอบด้วย  

    1.1 ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เปน็ตัวกระตุน้ในการทำงาน (Motivation 

Factors or Motivators) องค์ประกอบทีก่่อให้เกิดความพงึพอใจในงาน เปน็แรงผลกัดัน

กระตุน้การทำงานในตัวบุคคล และสร้างทศันคติทางบวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัตงิาน 

สร้างแรงจงูใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนครให้ความ

ร่วมมือ ความเต็มใจในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธภิาพและประสิทธิผลให้

องค์กรประสบความสำเรจ็ต่อไป ปัจจัยจูงใจ ประกอบดว้ย 5 ด้าน ได้แก ่

     1.1.1 ความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน (Achievement) หมายถึง การที่

บุคคลกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน สามารถปฏิบตังิานบรรลตุามเป้าหมายได ้

และสามารถปฏิบัตงิานเสร็จสิน้ตามเวลาที่กำหนด เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงาน

อย่างเต็มที่ พยายามเรียนรู้วิธกีารพัฒนาการเพิ่มพนูประการณ์การทำงานอยู่เสมอ และพึง่

พอใจในความสำเรจ็ในงานที่ปฏิบัต ิ

     1.1.2 การไดร้ับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถงึ การที่

บุคคลไดร้ับการยกย่อง การชมเชย การแสดงความยนิด ีจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงานเม่ือปฏิบัตงิานสำเรจ็ และไดร้ับความเคารพ รกัใคร่ เอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน 

การไดร้ับการยอมรับในความรู้ความสามารถเม่ืองานบรรลุผลสำเร็จ และการไดร้ับความ

ไวว้างใจไดร้ับการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานทีส่ำคัญ การที่บุคคลมีเกียรตแิละศกัดิ์ศรีใน

ตำแหนง่หน้าที ่
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     1.1.3 ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิ(The Work Itself) หมายถึง การที่

บุคคลไดร้ับมอบหมายงานที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ 

และได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวชิาการในการปฏิบตังิาน ใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์

และความท้าทาย มีอิสระในงานที่ได้รับมอบหมายใหท้ำอย่างเต็มที่      

     1.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่บคุคลได้ใช้

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ปฏบิตัิงานไดอ้ย่างถูกต้องเสร็จสิน้ในระยะเวลาที่

กำหนด บุคคลเต็มใจทำงานที่ไดร้ับมอบหมาย และมีโอกาสไดร้ับมอบหมายงานใหม่ ๆ อยู่

เสมอ สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ เม่ือมีงานเร่งด่วน 

     1.1.5 ความกา้วหนา (Advancement) หมายถงึ การที่บุคคลมี

โอกาสเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ มีโอกาสได้ไป

ศึกษาดงูาน เพื่อเรียนรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานที่ปฏิบัติ

อยู่ ได้รับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่งทีสู่งขึน้ในสายงานที่ปฏิบัติ มีโอกาสไดร้ับคำแนะนำ

จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถ 
    1.2 ปัจจัยคำ้จุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Maintenance Factors or 

Hygiene Factors) ปจัจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เปน็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในการทำงานต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกนัหรือช่วยรักษาไม่ให้บคุลากรเกิดความไม่พงึพอใจในการ

ทำงาน แตไ่ม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้ได้ หรือถ้าให้ปัจจัยเหล่านีแ้ล้ว จะทำให้

บุคลากรเกดิความพงึพอใจในการทำงาน ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจัย 7 ด้าน ได้แก ่

     1.2.1 ค่าตอบแทน (Compensations) หมายถงึ รายได้ประจำ 

รายได้พิเศษ รวมทั้งผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่พนกังานพงึได้รบัอย่างเหมาะสมกับ

งานที่ทำ รวมถึงในรูปแบบสวสัดกิารต่าง ๆ ที่อยู่ในระดบัเพยีงพอ และเป็นที่พอใจของ

พนักงาน 

     1.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Inter Personal Relations with 

Peers) หมายถึง การประสานสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบัผู้บังคับบัญชา หรือบุคลากรกับ

เพื่อนร่วมงานที่แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน มีความสามัคคกีัน 

และมีความเขาใจซ่ึงกันและกนัอย่างด ี
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     1.2.3 นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) 

หมายถึง การดำเนินงานของหน่วยงาน มีนโยบายการควบคุมดูแล มีการวางแผนในการทำงาน 

มีวัตถุประสงค์อย่างแน่ชัด มีระบบขัน้ตอนของหน่วยงาน ขอ้บังคับ วธิีการทำงาน การติดต่อ 

สื่อสารภายในองค์กร และดูแลปฏิบัติต่อบคุลากรอย่างเป็นธรรม 

     1.2.4 สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพ

แวดลอมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง อากาศ ซ่ึงรวมถึงอุปกรณห์รือ

เครื่องมือต่าง ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านีมี้ผลกระทบต่อผู้ทำงานและสิ่งที่ทำให้เกิดความพงึพอใจต่อ

การทำงาน 

     1.2.5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรูสึกทีด่ี

หรือไม่ดีอันเป็นผลทีไ่ด้รับจากการงานในหนาที่ของเขา เชน การที่บุคคลตองยา้ยไปปฏิบัติงาน 

ในที่แหงใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัวทำใหเขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับงานในที่ใหม ่

     1.2.6 ความม่ันคงในงาน (Security) หมายถึง ความรสูึกของบุคคล

ที่มีต่อความม่ันคงในการปฏิบัตงิาน ความยั่งยนืของอาชีพหรือความม่ันคงขององคก์ร 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเกษียณอายุมีมาตรการประกนั การช่วยเหลือบรกิารด้าน

สุขภาพ การมีสวสัดกิาร การพจิารณาให้บำเหน็จบำนาญ 

     1.2.7 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ผู้บรหิาร จนถงึหัวหน้าส่วนต่าง ๆ มีความสามารถในการ

บังคับบัญชา มีความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการแนะนำการ

ทำงาน เทคนิคในการควบคุม การนิเทศงาน การให้ความยุติธรรมในการทำงาน การ

ตัดสนิใจในการแกไ้ขปัญหาของบังคบับัญชา การสร้างบรรยากาศให้เกดิความ

กระตือรือร้นในการทำงาน    

   องคประกอบทัง้ 2 ปัจจัยนี ้เป็นสิ่งที่คนตองการเพราะเป็นแรงจูงใจ     

ในการปฏิบตัิงาน องคประกอบปัจจัยจูงใจเป็นองคประกอบที่สำคัญ ทำใหเกิดความสุข   

ในการปฏิบตัิงานเม่ือคนไดร้ับการตอบสนองด้วย ปจัจัยชนิดนีจ้ะช่วยเพิ่มแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงาน ผลที่ตามมา คอื คนจะเกดิความพงึพอใจในงาน สวนปัจจัยคำ้จนุจะทำหนาที่

เป็นตัวปองกันมิใหคนเกิดความไม่เป็นสุข หรือไม่พงึพอใจในงานขึน้ช่วยทำใหคนเปลี่ยน

ทัศนคต ิจากการไม่อยากปฏิบัติงานมาสู่ความพรอมที่จะปฏิบัติงาน และจากผลการศึกษา

ของ เฮอร์ซเบิร์ก พบวา องคประกอบ 5 ชนดิแรก ทีเ่ป็นปัจจัยจงูใจนัน้มีความสำคัญอย่าง

มากที่จูงใจใหเกิดความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานโดยตรง จากการที ่เฮอร์ซเบิร์ก ได้
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สอบถามความเห็นจากกลมุตัวอย่างปรากฏวา องคประกอบเหลานี ้เปน็ที่ตองการของ

กลุ่มตัวอย่างอยใูนระดบัสูง ตั้งแตร่อ้ยละ 20 ถึง 41 สวนปัจจัยคำ้จนุนัน้ ปรากฏวา         

มีความสำคัญน้อยตอการที่จะจูงใจใหคนเกิดความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน แต่จะเป็นเพยีง

ตัวปองกัน มิใหเกิดความไม่พงึพอใจในงานเทานั้น และบางองคประกอบมีความสำคัญน้อยมาก 

  2. ทฤษฎีลำดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Abraham Maslow Hierarchy 

of Needs Theory) (อ้างถึงใน สิรกิร กุมภักดี, 2560)  

   ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการขัน้พื้นฐานของมนุษย์ มาสโลว์มองว่า

มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพเพยีงพอสำหรับที่จะช้ีนำตัวเอง มนุษย์ไม่อยู่นิ่งแต่จะเปลี่ยนแปลง 

ไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่ิ่งแวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเขา้ใจตนเอง ยอมรับ

ทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อน และความสามารถของตนเอง มาสโลว์ยังเช่ือว่า

พฤติกรรมของมนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขัน้ของ

ความพงึพอใจอย่างสมบรูณ์ มาสโลวไ์ด้อธบิายว่า เม่ือบุคคลปรารถนาที่จะได้รับ ความพงึพอใจ 

และเม่ือบุคคลได้รับความพงึพอใจในสิ่งหนึ่งสิง่ใดแล้วก็ยงัคงเรียกร้อง ความพงึพอใจสิ่งอื่น ๆ 

ต่อไป ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของมนุษย์ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ มาสโลว ์

กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตัวมาแต่กำเนิด และความปรารถนาเหล่านี้      

จะเรียงลำดับขัน้ของความปรารถนาตั้งแต่ขัน้แรกไปสู่ความปรารถนาขัน้สูงขึ้นเป็นลำดับ  

   Maslow ได้ตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกับ        

ความต้องการไว ้3 ขอ้ดังนี ้

    1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีทีส่ิน้สดุ 

    2. ความต้องการเม่ือไดร้ับการตอบสนองแล้วจะไม่ทำใหเ้กิด 

พฤตกิรรมหรือเรยีกว่าลดแรงขับต่อพฤตกิรรม (Drive Reduction) 

    3. ความต้องการของมนุษยจ์ะเรียงลำดับตามความสำคัญ 

   Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งลำดับความต้องการของ

มนุษย์ไวด้ังนี ้

    ขัน้ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)     

ความต้องการ ในขัน้นีเ้ป็นความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ (ฺBasic needs) ซ่ึงมพีลงัมาก

ที่สุดเพราะเปน็ความต้องการทีจ่ำเปน็ต่อการดำรงชีวิต ไดแ้ก ่ปจัจัยสี่ คอื อาหาร เครื่องนุง่ห่ม 

ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ความต้องการเหล่านีถ้ือว่ามีความจำเป็น หากมนุษย์ไม่ไดร้ับความ
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ต้องการอย่างเพยีงพอก็จะส่งผลต่อคุณภาพทางร่างกายตลอดจนประสิทธภิาพการทำงาน

ให้ประสบความสำเร็จ 

    ขัน้ที่ 2 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and security 

needs) ความต้องการในขัน้นีจ้ะเกิดเมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทาง

ร่างกายแล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึน้ คอืต้องการความม่ันคง

ปลอดภัยทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยด้านหน้าที่การงาน เพื่อนำไปสู่ความม่ันคงของฐานะ

การเงนิ การมีรายได้ที่ม่ันคง มีเจ้านาย หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานทีด่ี ล้วนจดัอยู่ใน

ความต้องการนี ้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จทัง้ในเรื่องส่วนตวัและการงานอย่างแน่นอน     

หากเขาได้รบัความรู้สกึว่าม่ันคงและปลอดภัย 

    ขัน้ที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belonging and 

love needs) ความต้องการนีจ้ะเกดิขึน้เม่ือความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการ

ความปลอดภัยไดร้ับการตอบสนองแล้ว มนษุย์ย่อมต้องการไดร้ับความรกัและความเป็น

เจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ต้องการได้รับการยอมรับ ไดร้ับความช่ืนชม 

จากผู้อื่น เปน็ตน้ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็นสตัว์สงัคม กล่าวคือ มนุษย์ชอบการคบหา

สมาคมกับผู้อื่น ไม่ชอบอยู่ลำพงั ต้องการความรกั มิตรภาพ ความใกล้ชิดผู้กพนั การมี

โอกาสเขา้สมาคมสังสรรค์กับผู้อืน่ ไดร้ับการยอมรับจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม  

    ขัน้ที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนบัถือ (Esteem needs)  

เม่ือความต้องการทางสังคมไดร้ับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพ

ของตัวเองใหสู้งเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสำเร็จของงาน

ที่ทำ ความรู้สึกม่ันใจในตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านีไ้ดแ้ก ่ยศ ตำแหน่ง 

ระดับเงินเดือนทีสู่ง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในงาน 

โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เปน็ตน้ 

    ขัน้ที่ 5 ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self actualization needs) 

เป็นความต้องการระดับสูงสุด คอืต้องการจะเติมเต็มศกัยภาพของตนเอง ต้องการ

ความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจรญิก้าวหน้า การพัฒนาทกัษะ

ความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคดิสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 

การก้าวสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น 
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   มาสโลว์แบง่ความต้องการเหล่านีอ้อกเปน็สองกลุ่ม คอื ความต้องการที่

เกิดจากความขาดแคลน (Deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ำ ได้แก่ ความต้องการ

ทางกาย ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง อีกกลุม่หนึ่งเปน็ความต้องการระดับสูง 

ความต้องการก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง (Growth needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม 

เกียรติยศช่ือเสียง และ ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต และอธิบายว่า ความต้องการ

ระดับต่ำจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสงู 

จะไดร้ับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง (ปณุฑรารัตน์ นาชัยโชติ, 2561) 

  3. ทฤษฎีอีอาร์จี ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existence Relatedness 

Growth theory) (อ้างถึงใน กฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2560 หน้า 172) อัลเคอรเ์ฟอร์ แห่ง

มหาวทิยาลัยเยล เป็นลูกศิษย์ของมาสโลว์ เขาได้ศึกษาและนำทฤษฎีลำดับขัน้ความต้องการ 

มาพัฒนาในปี ค.ศ. 1969 โดยจัดลำดับข้ันความต้องการของมนุษย์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็น  

3 กลุ่มไดแ้ก ่

   3.1 กลุ่มที่ต้องการอยูร่อด (E-Existence Need) คอื ความต้องการขัน้

พื้นฐานของมนุษย์เพ่ือต้องการทีจ่ะใช้ชีวิตอยู่เป็นความตอ้งการด้านปัจจยัสี ่ประกอบด้วย 

น้ำอาหาร เครื่องนุ่งห่ม อากาศรวมถึงการพกัผ่อนและสภาพการทำงานที่ด ีซ่ึงจะมีความ

คล้ายกับทฤษฎีลำดบัข้ันความต้องการของมาสโลว์ ในขัน้ที่ 1 และขัน้ที ่2 

   3.2 กลุ่มที่ต้องการด้านความสัมพันธก์ับผู้อื่น (R-Relatedness Needs) 

คอื ความต้องการทีจ่ะมีความสัมพันธ์ทีด่ีกับเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว และกับคนใน

สังคม ในด้านนี ้อัลเดอร์เฟอร์ไดร้วมบางส่วนในขัน้ที่ 2 ของมาสโลว์เข้าไวด้้วย คอื ความ

ต้องการในส่วนของความปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่ดกีบัผู้อื่น และขัน้ที่ 4 ในส่วนของการ

ได้รับการนับถือจากผู้อื่น 

   3.3 กลุ่มทีต่้องการคา้นความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) คอื   

ความต้องการที่อยากจะมีความก้าวหน้าในงาน โดยบุคคลจะใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญ 

ความสามารถของตน เพื่อทำงานให้เต็มความสามารถที่ตนเองมี รวมทั้งต้องการมีโอกาส

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 3 กลุ่ม (ERG)  

ที่มา สถาพร ปิ่นเจริญ (2554, หน้า 48) 

  ทฤษฎี อ ีอาร ์จี (ERG) ของอัลเดอร์เฟอร์ มีความเช่ือเบื้องต้นเช่นเดียว    

กับแนวคิดของมาสโลว์ คอื เม่ือความต้องการขัน้ตน้ไดร้บัการตอบสนอง บุคคลจะ    

เคลื่อนสู่ความต้องการในขัน้สูงต่อไป อย่างไรกต็ามอัลเดอร์เฟอร ์เห็นว่า เม่ือบุคคลเกิด

ความขัดแยง้โดยไม่สามารถทำพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในขัน้ที่ต่ำกว่าได้

เช่นกัน และทีส่ำคัญ อีกประการหนึ่งที่ทำให้ทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอรแ์ตกต่างจาก

ทฤษฎีลำดบัข้ันความต้องการของมาสโลว์ คอือัลเดอรเ์ฟอร์ เช่ือว่า แรงผลักดันให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมอาจเกิดจากความต้องการรวมกันหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกนั (เมธา 

หริมเทพาธิป, 2561) 

  4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y)   

ได้ทำการศึกษาวจิัยพฤตกิรรมการทำงานของมนุษย์ และเสนอความคดิเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของคนในองคกรเป็น 2 ทฤษฎี คอื ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

   4.1 ทฤษฎี X กลาวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะเชิงลบไวดังนี ้

    4.1.1 โดยปกตินสิัยคนไม่ชอบปฏิบัติงาน ถามีโอกาสหลีกเลี่ยงไดก้็จะ

พยายามหลบหลีกการปฏิบตัิงานทันท ี

    4.1.2 เพราะเหตุที่คนมีนิสัยไม่ชอบปฏิบัติงาน วธิีที่จะให้คนทำงาน 

จะต้องบังคับสั่งการและมีบทลงโทษอันเป็นการจูงใจทางลบไว เพื่อให้พวกเขามีความ

พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุเป้าหมายขององคกร 

    4.1.3 คนโดยทั่ว ๆ ไปชอบใหมีผู้แนะนํา ไม่อยากมีความรับผิดชอบ ไม่มี

ความพยายามที่จะพัฒนาตนเองหรือไม่มีความทะเยอทะยาน ใฝรูใฝเรียน คนส่วนใหญ่ชอบ

เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำ แต่ตองการความปลอดภัย ความม่ันคงในอาชีพการงานชอบ

ปฏิบัติงานเบา ๆ แต่ได้รับคาตอบแทนที่สูง 

   จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เช่ือตามแนวคดิของทฤษฎีนี้ หากจะมอบหมายให้ใคร

ทำงานอะไร จึงต้องมีหัวหน้างานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็นว่าถ้าไม่มีหัวหน้าบังคับ

บัญชาหรือไม่มีใครมาสั่งการ งานก็ไม่ดำเนิน 
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   4.2 ทฤษฎี Y กลาวถึงธรรมชาติของคนในลักษณะเชิงบวกไวดังนี ้

    4.2.1 โดยปกติแลวคนมีความมานะ พยายามทั้งทางจิตใจและร่างกาย 

รักที่จะปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 

    4.2.2 คนชอบปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบ จึงควบคุมตนเองให

สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จการควบคุมภายนอก และการคาดโทษไม่ใชวธิีเดียวที่จะทำใหเกิด

ความพยายามเพื่อใหบรรลุเป้าหมายขององคกร 

    4.2.3 ภายใตสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม คนจะเกิดการ

เรียนรกูารยอมรับและอยากมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

    4.2.4 คนจะมีความทะเยอทะยานและสนใจในการเรียนรเูพื่อพัฒนา

ความคดิทักษะ เทคนิควธิีการปฏิบัติงานตลอดจนความคดิริเริ่มสร้างสรรคในการปฏิบัติงาน

ใหดีย่ิงขึ้นเป็นลำดับ 

    4.2.5 มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความนึกคดิ ความรอบคอบ และ

ความคดิสร้างสรรค์ในการแกปญหาองคกร 

    4.2.6 ภายใตสภาพเงื่อนไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่นี ้

ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X         

ผู้บริหารจะพยายามกำหนดมาตรฐานในการควบคุมผู้ใตบังคับบัญชาอย่างใกลชิด มีการสั่ง

การโดยตรงการจูงใจจะเนนคาตอบแทนด้านเงินและผลประโยชนอื่น ๆ การใชระเบียบและ

หน้าทีแ่ละคุกคามด้านการลงโทษ ผู้บริหารจะเห็นวาจุดสำคัญของการจูงใจ คือ การตอบสนอง

ความตองการของคนด้วยความตองการขัน้พื้นฐานเทานั้น 

   ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี Y เช่ือวา การมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

และการใชแนวทางที่เหมาะสมแลวคนจะควบคุมและสั่งงานด้วยตนเอง แรงจูงใจ คอื  

ความรับผิดชอบซ่ึงมีอยูทุ่กคน ผู้บังคับบัญชาเพยีงจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะ และวธิีการ

ปฏิบัติงานทีช่่วยใหบุคคลเหลานีส้ามารถประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายของเขาเองควบคู

กันไปกับความสำเร็จในเป้าหมายขององคกร 

  5. ทฤษฎีแรงจงูใจของ McClelland (1973, pp. 100-110) ได้เสนอแนวคดิวา 

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย ู3 ประการ คอื 

   5.1 ความตองการสัมฤทธิ์ผล (Need for Achievement) เป็นแรงขับเพื่อจะ

ทำใหงานที่กระทำอยูป่ระสบผลสำเร็จดีที่สุด เม่ือเปรียบเทียบมาตรฐาน เป็นแรงขับเพื่อให
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ได้มาซ่ึงความสำเร็จ หรือเป็นแรงจูงใจที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีกวา มีประสิทธิภาพสูงกว่า

และประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย 

   5.2 ความตองการความรักและความผู้กพัน (Need for Affiliation) เป็น

ความปรารถนาที่จะสงเสริมและรักษาสัมพันธภาพอันอบอุ่นเพื่อความเป็นมิตรกับผู้อื่น คล้าย

กับความตองการทางสังคมของมาสโลว์ 

   5.3 ความตองการมีอำนาจ (Need for Power) เป็นความตองการที่จะทำให

คนอื่นมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมตามที่ต้องการหรอืตองการที่จะมีอำนาจในการบังคับ

บัญชาและอิทธิพลเหนือผู้อื่น 

  นอกจากนี ้McClelland (1961) กลาวถึงลักษณะของพฤติกรรมของผผู้ ที่มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง ดังนี ้

   1. กลาเสี่ยงพอสมควร ผู้ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงูจะมีการติดสิน 

ใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่พอใจทำสิ่งที่ง่าย ๆ ซ่ึงไม่ตองใชความสามารถ หากแต่เลือกทำสิง่ที่ยาก 

เหมาะสมกับความสามารถของตน และทำในสิ่งที่ยากได้สำเร็จทำใหตนพอใจ 

   2. ความกระตือรือรน ผู้ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานสูงไม่ได้ขยันไปทุก

กรณี แต่จะเอาใจใสมานะพากเพยีรต่อสิ่งทีท่าทายยั่วยุความสามารถของตน เป็นงานที่ต

องใชสมองคดิและจะทำใหตนเองเกิดความรูสึกได้วาปฏิบัติงานสำเร็จลลุ่วงไปได ้

   3. ความรับผิดชอบตอตนเอง ผู้ที่มีแรงจงูใจในการปฏิบตัิสูง จะพยายาม

ปฏิบัติงานใหสำเร็จเพื่อความพงึพอใจของตนเอง มิใชจะหวังใหคนอื่นยกยองตน ตองการ

ปรับปรงุตนเองใหดีข้ึน ไม่ชอบใหผู้อื่นมาบงการวาตนเองควรจะทำอย่างนัน้อย่างนี ้

   4. ตองการทราบใหแ้น่ชัดในผลการตดัสนิในผู้ที่มีแรงจูงใจใน           

การปฏิบัตงิานสงูจะตดิตามผลการกระทำของตนวามีผลอย่างไร และเม่ือทราบผลการ

ตัดสนิใจแลวยังพยายามทำใหดีกวาเดิมอีก 

   5. คาดการณลวงหนา ผู้ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงูจะเป็นผู้ที่มีการ

วางแผนระยะยาวเพราะเล็งเห็นการณไกลกวาผู้ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่ำ ทฤษฎี

แรงจงูใจของเฮอรแมน (Herman, 1970, pp. 354-355) ไดก้ลาวถึงลกัษณะของผู้ที่มี

แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน ดงันี ้

    5.1 มีระดับความทะเยอทะยานสูง (Aspiration Level) 

    5.2 มีความหวังอย่างมากวาตนจะประสบผลสำเร็จ ถงึการกระทำนั้น

จะข้ึนอยูก่ับโอกาส (Risk Taking Behavior) 
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    5.3 มีความพยายามไปสู่ สถานะทีสู่งขึน้ไป (Upward Mobility) 

    5.4 อดทนปฏิบัติงานที่ยากได้เป็นเวลานาน (Persistence) 

    5.5 เม่ืองานที่กําลังทำถกูขัดจังหวะหรือถกูรบกวนจะพยายามทำ

ต่อไปใหสำเร็จ (Take tension) 

    5.6 ตองการใหเปน็ที่รจูักแกผู้อื่น โดยพยายามปฏิบัตงิานของตนใหดีข้ึน 

    5.7 พยายามปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ของตนใหดีเสมอ (Achievement Behavior) 

  จากการที่ผู้วจิัยได้ทำการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยจงูใจ

ขา้งต้นนัน้ ผู้วจิัยมคีวามสนแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg) เปน็การศกึษาเพื่อที่จะทำ

ให้ทราบถงึปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจในการทำงาน สิง่ที่เป็นแรงผลกัดนัเกี่ยวข้องกบั

การปฏิบัตงิาน กระตุน้พฤติกรรมเพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รให้ความร่วมมือ ความเต็มใจ  

ในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะสง่ผลต่อความสำเรจ็ในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

องคป์ระกอบ ปัจจัยจูงใจ เป็นองคประกอบทีส่ำคัญ ทำใหเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน  

เม่ือคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนีจ้ะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ผลที่

ตามมา คอื คนจะเกิดความพงึพอใจในงาน ทำงานโดยตัง้ใจไม่เหนด็เหนื่อย เพื่อความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การสวน  ปัจจัยคำ้จุนจะทำหนาที่เป็นตัวปองกันมิใหคนเกิด

ความไม่เป็นสุขช่วยทำใหคนเปลี่ยนทัศนคติ เป็นปจัจัยแวดล้อมต่าง ๆ หรือปัจจัยขอ้กำหนด

เบื้องต้นที่ช่วยป้องกนัหรือช่วยรักษาไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พงึพอใจในการทำงาน ผู้วจิัย

จึงพจิารณาว่า ปัจจัยแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg) มีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็น

กรอบแนวคิดในการศกึษา โดยปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน 

การไดร้ับการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิความรับผิดชอบ และปจัจัยค้ำจุน 

ประกอบด้วยความก้าวหน้า ค่าตอบแทน ความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน นโยบายและการ

บริหาร สภาพการปฏิบตัิงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความม่ันคงในงาน และการปกครอง

บังคับบัญชา  

บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  องค์การบริหารส่วนจังหวดั คอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเวน้กรุงเทพมหานครซ่ึงเปน็การปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ องค์การบริหารส่วนจังหวดั มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทัง้
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จังหวัด จดัตั้งขึน้เพื่อบรกิารสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางาน

ของเทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนตำบล รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อ

ไม่ให้งานซ้ำซ้อน 

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัตัง้ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการสว่นจังหวดั 

พ.ศ. 2498 ซ่ึงกำหนดให้องคก์ารบริหารสว่นจังหวดัมีฐานะเป็นนิติบุคคลและประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 218 ไดก้ำหนดให้องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั เปน็หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นรูปหนึง่ ดังนั้นองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจึงเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิน่ที่มี

ฐานะเปน็นิติบคุคล และในพระราชบญัญัติฯ ดงักล่าว ไดก้ำหนดอำนาจหน้าทีข่ององคก์าร

บริหารสว่นจังหวดัไว ้เช่น การรกัษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 

การศกึษา การทำนุบำรงุศาสนาและการสง่เสริมวัฒนธรรม การสาธารณปูการ การป้องกนัโรค 

การบำบดัโรคและการจดัตัง้และบำรงุสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนีอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวดัยังอาจทำกจิการซ่ึงอยู่นอกเขต เม่ือกจิการนั้นจำเปน็ต้องทำและเปน็การเกี่ยวเนือ่ง

กับกิจกรรมที่ดำเนนิตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน โดยได้รับความยนิยอมจากสภา

เทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวดั หรอื สภาตำบลที่เกี่ยวขอ้งนั้น และได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ผ่านการพจิารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 114 ตอนที่ 62 ก ลงวันที ่31 ตลุาคม 2540 โดยใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 

2540 เป็นตน้มา พระราชบัญญัตดิังกล่าว เปน็กฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวธิีการ

บริหารงานขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด ซ่ึงเป็นหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่

แทนที่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 

 สำหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับนีอ้าจพจิารณาได้จากบทบัญญัติ 

ของพระราชบัญญัติซ่ึงระบุว่า "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รบัผิดชอบใน

พื้นที่ทั้งจงัหวดัที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาล และเทศบาล เม่ือได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการนีส้มควรปรับปรงุบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดให้สอดคล้องกนัและปรับปรงุโครงสร้างขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึน้" นอกจากจะพิจารณาในเหตุผลของพระราชบัญญัติแล้ว 

จากบันทกึการประชุมคณะกรรมาธกิารวสิามัญ สภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงพจิารณาร่าง
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดครัง้ที่ 2 วนัที่ 13 มีนาคม 2540 ที่ประชุมได้

อภิปรายประเด็นวตัถุประสงค์ของการออกกฎหมายสรปุว่า 

            1. เพื่อจัดระบบบริหารให้มีประสิทธภิาพซ่ึงปัจจุบนัมีปญัหาด้านการบริหาร

การจดัการด้านพื้นที ่และรายได้ช้ำซ้อน 

            2. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการขยายความเจรญิเติบโตของแตล่ะท้องถิน่ 

            3. เพื่อเป็นการถ่ายโอนอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่น โดยให้

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดทำหน้าที่ในการประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น การประสาน

กับรัฐบาล และตัวแทนหน่วยงานของรฐั การถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยู่ใน

ภูมิภาคไปอยู่ในองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  

            4. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากยิง่ขึ้น โดยจะเพิ่มอิสระใหก้ับ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมากขึ้นด้วย โดยการลดการกำกับดูแลจากส่วนกลางลง 

 บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552) หมวด 4 อำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดั มาตรา 45 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมีอำนาจหน้าทีด่ำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ดงัต่อไปนี ้

1. ตราขอ้บัญญัติโดยไม่ขัดหรือแยง้ต่อกฎหมาย 

2. จัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัทำ

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรฐัมนตรีกำหนด 

3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ในการพัฒนาท้องถิน่ 

4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของสภาตำบลและ

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

5. แบง่สรรเงนิซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบง่ใหแ้กส่ภาตำบลและราชการ

ส่วนท้องถิ่นอืน่ 

6. อำนาจหน้าที่ของจังหวดัตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ

ส่วนจงัหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 

6/1. ให้ความช่วยเหลือ สง่เสริม และสนับสนนุในการดแูลการจราจร

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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7. คุม้ครอง ดแูล และบำรงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 ทว.ิ บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ 

7 ตรี. จัดการ ส่งเสริม และสนบัสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ

จัดการหรือสนับสนนุการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

8. จัดทำกจิการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการสว่นท้องถิน่อื่น   

ที่อยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนัน้เปน็การสมควรใหร้าชการส่วน

ท้องถิ่นอืน่ร่วมกันดำเนินการหรือให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนีต้ามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง 

9. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไวใ้นพระราชบัญญัตนิีห้รือกฎหมาย

อื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรอืราชการส่วน

ภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจงัหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัตงิานตามอำนาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน โดยใช้วิธกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

และให้คำนงึถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจดัซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทัง้นี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับว่า

ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวธิีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนด     

มาตรา ๔๖ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็น

อำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอืน่ที่อยู่นอกเขต

จังหวัดได้ เม่ือได้รับความยนิยอมจากราชการส่วนท้องถิน่อื่นหรือองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดอืน่ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

การบรกิารสารณะ มาตรา 17 ภาย ใต้บงัคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัมี

อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่

ของตนเอง ดงันี ้
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1. การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิน่ของตนเองและประสานการจดัทำ

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรฐัมนตรีกำหนด 

2. การสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น 

3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่อื่น 

4. การแบง่สรรเงนิซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งใหแ้ก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอืน่ 

5. การคุม้ครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6. การจดัการศกึษา 

7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

8. การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

9. การสง่เสริมการพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

10. การจดัตั้งและดแูลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

11. การกำจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูรวม 

12. การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่าง ๆ 

13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทัง้ทางบกและทางนำ้ 

14. การสง่เสริมการท่องเที่ยว 

15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกจิการไม่ว่าจะ

ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

16. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เช่ือมตอ่ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่อื่น 

17. การจดัตั้งและดแูลตลาดกลาง 

18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

19. การจดัให้มีโรงพยาบาลจังหวดั การรกัษาพยาบาล การป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑแ์ละหอจดหมายเหต ุ

21. การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 

22. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
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23. การจดัให้มีระบบรกัษาความสงบเรียบร้อยในจังหวดั 

24. จัดทำกิจการใดอันเปน็อำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอืน่ ที่อยู่ในเขต และกิจการนัน้เป็นการสมควรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ร่วมกันดำเนินการ หรือให้องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจดัทำ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 

25. สนับสนนุหรือช่วยเหลือสว่นราชการหรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ

หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อื่น 

27. การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 

28. จดัทำกจิการอืน่ใดตามที่กำหนดไวใ้นพระราชบัญญัตนิีห้รอืกฎหมายอื่น 

กำหนดให้เปน็อำนาจและหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา 21 บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ดำเนนิการแทนได้  

ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และ

มาตรา 19 องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อาจร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รฐัหรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแตก่รณีดำเนนิการแทนได ้

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด พ.ศ. 2540 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2541 

ให้กิจการดังต่อไปนีเ้ปน็กจิการทีร่าชการส่วนท้องถิ่นอืน่สมควรให้องค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดร่วมดำเนนิการ หรือให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัจดัทำ 

1. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. บำบัดน้ำเสีย 

4. บำรุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. วางผังเมือง 
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6. จัดให้มีและบำรงุรกัษาทางบก ซ่ึงอย่างน้อยต้องเปน็ทางหลวงชนบท

ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 

7. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ 

8. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม ที่จอดรถ และตลาด 

9. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

10. รักษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 

11. จัดการศกึษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรกัษาศลิปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ 

12. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพกัผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรบัราษฎร 

13. จดัให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 

14. ป้องกนัและบำบดัรกัษาโรค  

15. จดัตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 

16. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

17. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 

18. กิจการที่ได้มีการกำหนดไวใ้นแผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

 ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร เปน็องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ขนาด

ใหญ่ มีฐานะเปน็นติิบุคคล มีเขตพื้นทีร่ับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีพืน้ที่รวมทั้งสิน้

ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร จำนวน 18 อำเภอ ซ่ึงประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร 

อำเภอสว่างแดนดนิ อำเภอวานรนวิาส อำเภอส่องดาว อำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอกดุบาก อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน  

อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพรรณานิคม อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน อำเภอนิคมน้ำอูน 

อำเภอเจริญศิลป ์และอำเภอกสุุมาลย์  

  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที ่1919 ถนนศูนยร์าชการ 

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-

2565 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร, 2561, หน้า 105-117) 
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   1. วสิัยทัศน ์

    “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวตักรรม รองรับประคมอาเซียน  

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

   2. พันธกิจ 

    2.1 จดัให้มีและบำรุงรกัษาโครงสร้างพืน้ฐานทางบก ทางนำ้ และไฟฟา้ 

    2.2 สง่เสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต และพัฒนาการศกึษาของประชาชน 

    2.3 ส่งเสริมและเสริมสร้างการจดัระเบียบชุมชน สังคมและความ

สงบเรียบร้อย 

    2.4 ส่งเสริมและเสริมสร้างการคา้ การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

    2.5 ส่งเสริมและสนบัสนนุการท่องเที่ยว ประเพณ ีศลิปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

    2.6 ส่งเสริมและเสริมสร้างการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    2.7 พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และหน่วยงานอืน่ 

    2.8 เสริมสร้างความรู้รกัสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 3. ยุทธศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการคา้ การลงทนุและการทอ่งเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ

พลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีตามหลกัธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง 

 4. เป้าประสงค ์

  4.1 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและ

บริโภคอย่างทั่วถงึ 
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  4.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4.3 ชุมชนและสงัคมมีความสงบเรียบร้อย 

  4.4 การคา้ การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม ได้รับการสง่เสริม

อย่างเป็นระบบ 

  4.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณแีละอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรม

อย่างทั่วถึง 

  4.6 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไดร้ับการอนุรกัษ์และฟื้นฟูอย่าง

ยั่งยืน ครอบคลุมทกุพื้นที ่

  4.7 ประชาชนไดร้ับบรกิารสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

  4.8 ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง 

5. จำนวนบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

  5.1 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร จำนวน 187 คน 

  5.2 ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน 

  5.3 พนักงานจ้าง จำนวน 378 คน 

     รวมทั้งหมด จำนวน 574 คน  

(ขอ้มูลจากกองการเจ้าหน้าที่  ณ วนัที่ 1 เมษายน 2564) 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร กำหนดโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ

ออกเป็น 2 สำนกั 8 กอง และ 1 หน่วย ไดแ้ก่ 

 1. สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสกลนคร งานกิจการขนส่ง งานสง่เสริมการทอ่งเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  

งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

งานวเิทศสัมพนัธ ์งานประชาสัมพนัธ ์งานสง่เสรมิและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ งานนิตกิาร 

งานการเลือกตั้ง งานคุม้ครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และงานราชการที่

มิได้กำหนดให้เปน็หน้าที่ของกอง สำนกั หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนครเปน็การเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนครให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร งานบรกิารขอ้มูล สถติิ ช่วยเหลือให้
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คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ไดร้ับมอบหมาย มีส่วนราชการภายใน

สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั ดังนี ้

  1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  1.2 ฝ่ายนิติการ 

2. สำนักงานเลขานกุารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานกุารของคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร งานเลขานกุารของสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร การประชุมกรรมการต่าง ๆ 

ของคณะผู้บริหารหรือสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร การจดัทำระเบียบวาระ

การประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหาร 

หรือสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม        

การตั้งกระทูถ้าม ขอ้ซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร งานระเบียบการ

ทะเบียนประวัต ิงานสิทธสิวสัดกิารของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร งานบริการขอ้มูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

และที่ไดร้ับมอบหมาย มสี่วนราชการภายในสำนกังานเลขานุการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ดงันี ้

 2.1 ฝ่ายการประชุม 

 2.2 ฝ่ายกิจการสภา 

 2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. กองคลัง 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงนิ การรบัเงิน  

งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิตกิารจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบ

ใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับ

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหนจ็ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานการจัดทำหรือช่วย

จัดทำงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงนิการคลัง  

งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงนิรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุม     

การเบกิจ่ายเงนิ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำป ีงานเกี่ยวกบัเงินประกนัสัญญา
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ทุกประเภท งานบรกิารขอ้มูล สถิต ิช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวชิาการด้านการเงนิ      

การคลัง การบัญชี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองคลัง 

ดังนี ้

 3.1 ฝ่ายการเงนิ 

 3.2 ฝ่ายการบัญชี 

 3.3 ฝ่ายพัฒนารายได ้

4. สำนักช่าง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและงานเขยีนแบบ 

งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำขอ้มูลทางด้านวศิวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บ

และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจดัทำทะเบียนประวัตโิครงสร้างพืน้ฐาน อาคาร สะพาน คลอง 

แหล่งน้ำ ปรับปรงุภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคมุ

อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจดัทำแผนปฏิบัตงิานการกอ่สร้าง

และซ่อมบำรงุประจำป ีงานควบคุมการกอ่สร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวตัิ ตดิตาม 

ควบคุมการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกล งานจดัทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจกัรกลและ

ยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจกัรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา 

งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนนุเครื่องจกัรกล งานช่วยเหลือ

สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลอืสนบัสนุนด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เกบ็รักษา การเบกิจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ 

อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลิง งานบรกิารขอ้มูล สถิติ ช่วยเหลอืให้คำแนะนำทางวชิาการด้าน

วศิวกรรมต่าง ๆ งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในสำนกัช่าง 

ดังนี ้

 4.1 ส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง 

  4.1.1 ฝ่ายออกแบบ 

  4.1.2 ฝ่ายสำรวจ 

 4.2 ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  4.2.1 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

  4.2.2 ฝ่ายสาธารณูปโภค 

  4.2.3 ฝ่ายเครื่องจักรกล 

 4.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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5. กองสาธารณสุข 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศกึษา คน้คว้า วจิัย 

วเิคราะห์และจดัทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสรมิสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาล

ชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุม้ครองผู้บริโภค งานให้บรกิารด้านสาธารณสุข  

งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวชิาการทางการแพทย์ งานวเิคราะห์

ทางวทิยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉกุเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม

ป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและ

คุณภาพหน่วยบรกิาร งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์

แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนนุการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟืน้ฟู

สมรรถภาพและจติใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด  

งานบรกิารและพัฒนาระบบจดัการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกัน

และบำบัดการตดิสารเสพตดิ งานสัตวแพทย์ งานศกึษา คน้คว้า วเิคราะห์ วจิัย วเิคราะห์

กำหนดมาตรการและแผนดำเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม การประเมินผลกระทบ ด้าน

สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน

สิ่งแวดล้อม งานจดัทำและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการจัดการสิง่แวดล้อม งานรณรงค์

และการฝึกอบรมสร้างจติสำนกึด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนนิงาน

ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพษิทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบ

คุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบรกิารขอ้มูล สถติิ ช่วยเหลือให้

คำแนะนำทางวชิาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มสี่วนราชการภายใน

กองสาธารณสุข ดังนี ้

 5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

 5.2 ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวเิคราะหน์โยบายและแผน  

งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร  

ส่วนจงัหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสาน 
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การจดัทำแผนพัฒนาจงัหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด  

งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั งานงบประมาณ  

งานเสนอแนะขอรับการจดัสรรเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ งานจัดทำ

ขอ้บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปแีละฉบับเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) งานตรวจตดิตามและ

ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ ์งานบรกิารและเผยแพร่วชิาการ  

งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจดัทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัด งานบริการขอ้มูล สถติิ ช่วยเหลือใหค้ำแนะนำทางวชิาการ งานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย มสี่วนราชการภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ดังนี ้

 6.1 ฝ่ายวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 6.2 ฝ่ายงบประมาณ 

 6.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

7. สำนักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบรหิารการศึกษา งานพัฒนา

การศกึษา ทั้งการศกึษาในระบบการศกึษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศกึษา

ตามอัธยาศัย เช่น การจดัการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศกึษา ปฐมศกึษา มัธยมศกึษา และ

อาชีวศึกษา งานบริหารวชิาการด้านการศกึษา งานโรงเรียน งานกจิการนักเรียน  

งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศกึษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  

งานห้องสมุด งานพพิธิภัณฑ ์งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานสง่เสริม

คุณภาพและมาตรฐานหลกัสตูร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษา  

งานการศาสนา งานประเพณ ีศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและ

นันทนาการ งานกจิกรรมเดก็เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศกึษา งานบรหิารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา งานการประเมินเพื่อเลื่อนวทิยฐานะ

ขา้ราชการครู งานบรกิารขอ้มูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวชิาการ งานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย มสี่วนราชการภายในสำนักการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ดังนี ้
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 7.1 กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

 7.2 ส่วนบรหิารการศึกษา 

  7.2.1 ฝ่ายบริหารการศกึษา 

  7.2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 7.3 ส่วนส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  7.3.1 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

7.3.2 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  7.3.3 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

 7.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 7.5 สถานศกึษาในสังกัด  

  7.5.1 โรงเรียนร่มไทรวทิยา 

  7.5.2 โรงเรียนสกลทวาป ี

  7.5.3 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย ์

  7.5.4 โรงเรียนธาตทุองอำนวยวิทย์ 

  7.5.5 โรงเรียนภูดินแดงวทิยา 

  7.5.6 โรงเรียนคำยางพทิยาคม 

8. กองสวัสดิการสังคม 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนา

สังคม ด้านสวัสดิการสงัคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและ

วธิีการพัฒนาสังคม การจัดสวสัดกิารสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจดัตั้งคณะกรรมการ

ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคมแก่เด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตร ีผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ทพุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง 

ผู้ประสบภัยพบิัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เดก็และเยาวชน ผู้พกิารทางร่างกายและสมอง  

งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิง้ เรร่่อน ไร้ทีพ่ึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริม

สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วยั งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้าน

จิตวทิยา งานจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ฯลฯ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
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ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับ

มอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

 

 8.1 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

 8.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

9. กองพสัดุและทรัพย์สิน 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจดัทำแผนการจดัซ้ือ จัดจ้าง 

จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วสัด ุที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิประจำปขีององคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมพัสด ุครุภัณฑ์ วัสดุทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิทุก

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพสัดุ 

ครุภัณฑ์ใหแ้กส่่วนราชการต่าง ๆ งานปรับปรงุ ซ่อมแซมและบำรุงรกัษาพัสดุ ครุภัณฑ ์

งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ ์งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลเกี่ยวกับพัสดุ 

ครุภัณฑ์ วสัด ุและทรัพย์สนิขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสาร

สัญญาซ้ือขาย สัญญาจ้าง งานขออนุมัติเบกิต่อปี ขอขยายเวลาเบิกต่อป ีงานจัดทำหนังสือ

รับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย

ประจำป ีงานจัดทำงบทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำป ีงานการจำหน่ายพัสดุ 

งานจัดทำบนัทึกการยมืทรัพย์สนิและทะเบียนคุมการยมื งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ งานอนุญาตและจัดทำบนัทึกขอ้ตกลงการให้หน่วยงานอืน่ใช้

พัสดุประเภททีด่ินและสิง่ก่อสร้างงานการคำนวณค่าเสือ่มราคาของทรัพย์สินทุกประเภท 

งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนตส์่วนกลาง งานเกีย่วกับการจัดทำหรือช่วยจดัทำ

งบประมาณ งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงนินอก

งบประมาณ งานประชาสัมพันธก์ารดำเนินการเกีย่วกับพัสดุ ครุภัณฑ ์วัสดุ ที่ดนิ 

สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตอบข้อซักถาม 

ขอ้เสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวชิาการ งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และที่ไดร้ับมอบหมาย มสี่วนราชการภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้ 

 9.1 ฝ่ายจัดหาพัสด ุ

 9.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  
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10. กองการเจ้าหน้าที่ 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ลูกจ้างประจำ  

และพนกังานจ้างขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด งานวเิคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง  

งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรบัปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่ง

และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 

การคัดเลือก การยา้ย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง 

งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บนัทกึขอ้มูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศ 

ขอ้มูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบตัิราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน 

ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ งานการลาทกุประเภท งานสทิธิ

สวัสดกิารทกุประเภท งานสง่เสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบตัิงาน งาน

ฝึกอบรม งานแผนพัฒนาบุคลากร งานการรกัษาวนิัย การดำเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์

และการร้องทกุข์ งานสนับสนนุเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้

พน้จากราชการ งานเลขานกุารของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล งานบรกิารขอ้มูล สถิต ิช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวชิาการ งานอื่น ๆ    

ที่เกี่ยวขอ้งและที่ไดร้ับมอบหมาย มสี่วนราชการภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดงันี้ 

 10.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแตง่ตัง้ 

 10.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 10.3 ฝ่ายวนิัยและส่งเสริมคุณธรรม 

11. หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำป ีงานตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงนิการบัญชี เอกสาร

การรับ การจ่ายเงินทกุประเภท ตรวจสอบการเก็บรกัษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  

งานตรวจสอบการสรรหาพัสดแุละทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สนิ งาน

ตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. งานตรวจสอบ ตดิตามและการ

ประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงานโครงการให้เปน็ไปตามนโยบายวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวเิคราะห์และ

ประเมินความมีประสิทธภิาพ ประหยัดคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ 
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งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายในงาน

บริการขอ้มูล สถิต ิช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรงุการปฏิบตัิงานแกห่น่วย

รับตรวจและผู้เกีย่วข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 

  อาทิตย์ แสนมะฮุง (2558, บทคดัย่อ) ได้ทำการศกึษาการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร การวจิัยครัง้นีมี้จดุมุ่งหมาย    

1) เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวจิัยครั้งนี ้คอื ขา้ราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 

193 คน โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ สำหรับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิัย คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิ t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(Oneway – ANOVA) ด้วยค่า F – test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิจะใช้การเปรียบรายคู่ด้วย วธิกีารทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

ผลการวจิัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร โดยรวมอยู่ระดับมาก (�̅� = 3.66) โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก ่

ด้านหลักนิติธรรม (�̅� = 3.66) ด้านหลักคุณธรรมและด้านหลักความรับผิดชอบ (�̅� = 3.58) 

ด้านหลักความคุม้ค่า (�̅� = 3.53) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (�̅� = 3.52) และด้านหลกัความ

โปร่งใส (�̅� = 3.51) 2) การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุป

ผลได้ดงันี้ บุคลากรที่มีเพศต่างกนั มีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใน

ภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 เม่ือพจิารณารายด้าน 

พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .00 และ .05 จำนวน 2 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านหลกัการมีส่วนร่วม และ 2) ด้านหลกัความรับผิดชอบ โดยเพศหญิงมีการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าเพศชายทุกดา้น ส่วนบคุลากรที่มีอายุ       

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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  ชำนาญ คงรอด (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความสำเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑ

สถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับความสำเร็จของการนำ

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 2) เปรียบเทียบระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาล 

ไปปฏิบัติ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และ    

4) ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ประชากรที่

ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้คอื ขา้ราชการสังกัดเรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์ 14 

หน่วยงาน จำนวน 664 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 250 ราย โดยสุ่มแบบช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็น

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก ่1) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด 2) วเิคราะห์ระดับความสำเร็จของการนำหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ใช้การทดสอบค่าที่ 3) วเิคราะห์ความแตกต่างใช้การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และ 4) วเิคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ตอน  

  ผลการวจิัย พบว่า 1) ความสำเรจ็ของการนําหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิใน

เรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  2) การเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างความสำเร็จของการนำหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในภาพรวม พบว่า 

ความสำเร็จในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของขา้ราชการระดับตำแหน่งที่ 1 ถงึ 6    

ไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อความสำเร็จของการนำหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ทุกด้าน พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ 8 ตัวแปร มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ได้แก่ มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ        

มีศีลธรรม คุณธรรม มุ่งเน้นผลงาน  วัตถุประสงค์และมาตรฐาน นโยบาย การได้รับการ

ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า และความสำเรจ็ในการทำงานของบุคคล 4) กลุ่มตัวอย่างได้ 

เสนอแนะให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ สนับสนุนให้

บุคลากรยดึหลักความมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทกุขัน้ตอน และส่งเสริมการทำงานเป็น

ทีมตลอดจนฝึกอบรมขา้ราชการให ้มีความเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาล 

  นาวรีัตน ์จำจด (2551, บทคดัย่อ) ได้ทำการศึกษาปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จของการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัต ิ: ศกึษาเฉพาะกรณี

กรมการพัฒนาชุมชนในสงักดัส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษา 1) ศกึษาระดบั

ความสำเร็จของการหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติในกรมการพัฒนาชุมชน 

2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความสำเร็จของการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ไปปฏิบัติในกรมการพัฒนาชุมชน 3) ศกึษาจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในกรมการพฒันาชุมชน 4) เสนอแนะแนวทาง

การบรหิารงานของกรมการพัฒนาชุมชนตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีให้มี

ประสิทธภิาพต่อไป รูปแบบการวจิัย ใช้การวจิัยเชิงสำรวจ เนน้การวจิัยเชิงปริมาณ และ

การวจิัยเชิงคณุภาพ ประชากรประกอบด้วย 23 หน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทน

ของประชากรในสังกัดส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 255 คน เครื่องมือทีใ่ช้

ในการวจิัย ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ ์สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทอดสอบค่าที การทอดสอบค่าเอฟ และ

การวเิคราะหถ์ดถอยเชิงพหแุบบข้ันตอน ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กรอบการ

วเิคราะห์ SWOT  

  ผลการวจิัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จของการนำหลกัการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานอยูใ่นระดับต่ำกว่าร้อยละ 70 ระดับความสำเรจ็

ของการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปฏิบตัิของแตล่ะหน่วยงานในสังกัด

ส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างกัน 2) ปัจจัยที่มีมีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จของการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตใินหน่วยงานสังกัด

ส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ปจัจัยด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

ค่านิยมใหม่ของขา้ราชการ “I AM READY” และตัวแปรที่อยู่ในตัวแบบด้านการพัฒนา

องค์การของ วรเดช จันทรศร โดยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดร้้อยละ 

76.2 3) จุดแขง็ ที่เสริมใหก้ารนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติประสบ

ความสำเร็จ คอื หน่วยงานมีการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปรับใช้ในการ

ทำงานพัฒนาชุมชน จุดอ่อน คือ บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี โอกาส คอื หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ประชาชน และ

เครือข่ายเข้ามาร่วมสนับสนุนการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ และ

อุปสรรค คอื บทบาทภารกิจของหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 4) จากผลการวจิยันี้  

มีข้อเสนอแนะดังนี ้1) ควรมีการผลกัดันการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมทั้งในส่วนของการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล  

2) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อจะนำมาซ่ึงความสำเร็จในการบรหิารงาน

ตามหลักหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
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  พรรณรายณ์ เวณุผล (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธพิล

ต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิ ศกึษาเฉพาะกรณี

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา      

1) ระดับความสำเร็จของการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในองค์การ

บริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ 2) ปัจจัยที่มีอิทธพิลตอ่ความสำเร็จของการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ และ 3) เสนอแนะแนวทางการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดีให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึน้ 

ประชากรคอื บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ จังหวดักระบี่ จำนวน 

126 คน โดยศกึษาประชากรทัง้หมด เครื่องมือที่ใช้เปน็แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

คอื สถติิเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบว่า 1) ระดับความสำเรจ็ของการนำหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของ 

แต่ละองคก์ารบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 70 ส่วนระดับ

ความสำเร็จของการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของแตล่ะองค์การ

บริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกัน 2) ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความสำเร็จของการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิในองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอลำทับ 

คอื กลุ่มตัวแปรด้านบุคคล ได้แก่ ปัจจัยจงูใจและปัจจัยด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

ค่านิยมใหม่ของขา้ราชการ “I AM READY” โดยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร

ตามได้ ร้อยละ 81 และ 3) ขอ้เสนอแนะพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เหน็ควรให้ผลักดัน 

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน  

การนำไปสู่การปฏิบัติ และตดิตามประเมินผล โดยมีการนำมาปรับปรุงแกไขให้มีความ

เหมาะสมแก่องคก์ร และควรมุ่งสร้างทัศนคติทีด่ีให้แก่บคุลากรในการปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ในการทำงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การใช้หลักประชาธิปไตย การสร้าง

ภาวะผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนจดักจิกรรมจงูใจเพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีใหแ้ก่

บุคลากร อันจะนำมาซ่ึงความสำเร็จในการบรหิารงานตามหลักการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีของหน่วยงาน 

  ปิยวรรณ พลศรี (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ีขององคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ

กันทรวชัิย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบตัิเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านองค์การและบุคคล ระดับความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ปจัจัย  
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ที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและขอ้เสนอแนะในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีขององคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย จังหวัด

มหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แหลง่ขอ้มูลเชิงปริมาณ คอื บุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย จำนวน 222 คน โดยวธิีการคำนวณ 

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน ่และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 

แหล่งขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิัยไดก้ำหนดผู้ให้สัมภาษณ์ 5 คน ไดแ้ก่ ขา้ราชการฝ่าย

การเมือง และฝ่ายประจำขององคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวจิัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 70 ขอ้  

มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .98 และแบบสัมภาษณ์ใช้วิธกีารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติ

ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการพรรณนาความ และใช้สถติิทดสอบสมมตฐิาน ได้แก ่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพยีรส์ัน ในการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง แบบกำหนดตัวแปรอิสระ 5 ตัว 

ตัวแปรตาม 1 ตัว  ตัวเขา้ในสมการทั้งหมด โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ผลการวจิัยพบว่า 1) บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกนัทรวชัิย มกีาร

ปฏิบัติเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คอืด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ 

ดังนี ้ด้านสมรรถนะ ด้านกระบวนทศัน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน ด้านการนำ

นโยบายไปปฏิบัต ิและด้านการจูงใจ ตามลำดับ 2) ระดบัความสำเร็จในการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง อยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านหลกัความมีส่วนร่วม และอยู่ใน

ระดับปานกลาง จำนวน 5 ด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได ้

ดังนี ้ด้านหลกัความคุม้ค่า  ด้านหลกัคุณธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลักความ

รับผิดชอบ และด้านหลักนิติธรรม ตามลำดับ 3) ปจัจัยทีมี่ผลต่อความสำเร็จในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีขององคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   มีจำนวน 5 ปจัจัย คอื ด้านการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน ด้านสมรรถนะ ด้าน

การนำนโยบายไปปฏิบัต ิและด้านการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 

0.933 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ไดร้้อยละ  87.10 
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และ 4) ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการนำหลักการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป

ปฏิบัติในองคก์ารบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวชัิย พบว่า จุดแข็ง คอื ผู้บริหารให้

ความสำคัญในการทำงานเป็นการให้โอกาสแก่บุคลากรในการทำงาน จดุอ่อน คอื 

ผู้บริหารไม่มีความเด็ดขาดในการบรหิารงาน ส่งผลให้มีความเขม้แข็งในการดำเนินงาน  

และอุปสรรคคือนโยบายในแต่ละส่วนมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดปัญหาการเมือง 

  สุจิตรา บุญม่ัง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาปัจจัยแรงจงูใจที่มีผลต่อ

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของพนกังานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวดัชลบรุี การวจิัย

ครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพื่อวเิคราะห์หาอิทธพิลปจัจัยจงูใจในการทำงานกับความเปน็ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของพนกังานเทศบาลเมืองแสนสุขจงัหวัดชลบุร ีและเพื่อนํา

ผลการศกึษาไปปรับปรงุและพัฒนาปจัจัยจงูใจในการทำงานและความเป็นธรรมาภิบาล  

ในการบริหารงานของพนกังานเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น          

กลมุตัวอย่างที่ใชในการวจิัยครัง้นี ้คอื พนกังาน(เฉพาะพนักงานเทศบาล) ทุกหน่วยงาน

ของเทศบาลเมืองแสนสุข ทัง้หมด 82 คน การวเิคราะหข์อ้มูล ใชประมวลผลด้วยโปรแกรม

สำเร็จรปูทางสถิต ิสถิติที่ใช ได้แก จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ใชคสถิติการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis: MRA) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย (Coefficient of determination: R2) กำหนด

ระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  ผลการวจิัยปัจจัยจูงใจในการทำงาน พบวา ปัจจัยจูงใจในการทำงานของ

พนักงานเทศบาล เมืองแสนสุขจังหวัดชลบรุีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้าน พบวา ความม่ันคง ปลอดภัยในการทำงาน เป็นปัจจัยจงูใจในการทำงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวดัชลบุรีมากที่สดุ รองลงมาคอืคาจ้างหรือรายไดก้ับ

ลักษณะท่ีแท้จริงของงาน ลักษณะทางสังคม และการตดิตอสื่อสาร ทัง้หมดมีคาเฉลี่ย    

อยูใ่นระดับมาก สวนการควบคุมดูแลหรือบงัคับบัญชา โอกาสก้าวหนาในการทำงาน และ

สถานที่ทำงานและการจดัการมีคาเฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ในสวนของการศกึษาความ

เป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พบว่า พนกังานใหญมี่ความคดิเห็นต่อความเป็น 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีโดยภาพรวม  

อยใูนระดับสูง สามารถเรียงลำดับไดด้ังนี ้หลักความคมุคา หลักความโปรงใส หลักสํานึก

รับผิดชอบ หลกัการมีสวนรว่ม มีคาเฉลีย่อยูใ่นระดับสูง สวนหลกันติิธรรม และหลกัคณุธรรม 

มีคาเฉลี่ยอยูใ่นระดับปานกลาง และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวามีปัจจัยจูงใจใน
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การทำงานทัง้หมด 5 ด้านมีอิทธพิลต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวดัชลบุร ีโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คอื 

โอกาสก้าวหนาในการทำงานอันดับ 1 รองลงมา คอื ลกัษณะทางสังคม ค่าจ้างหรือรายได ้

การควบคุมดแูลหรือบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร ตามลำดับ 

  นวรัตน์ อายุยนื (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจทีส่่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลของครูสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับแรงจงูใจของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 2) ระดับการปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  

3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู และ  

4) สมการพยากรณ์แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

จำนวน 325 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธกีารสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัยเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson) และการ

ถดถอยอย่างง่าย ผลการวจิัยพบว่า 1) แรงจูงใจของครสูังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3) แรงจูงใจกับการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก   

ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากขอ้คน้พบของการวจิัยที่พบว่า แรงจูงใจของครู    

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และแรงจูงใจของครสู่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ระยอง เขต 1 นั้น ถ้าต้องการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลนั้น 
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด   

โดยให้การยอมรับและปฏิบัติตาม ทำให้สถานศกึษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ      

ซ่ึงผลการวจิัยดังกล่าวสามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการเสริมสร้างแรงจงูใจต่อการ

ปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของครูซ่ึงจะนำไปสู่คุณภาพของสถานศกึษาในระยะยาว 

  วจิิตรา แป้นจนัทร ์(2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อ

ความสำเร็จในการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน

จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวจิัย พบว่า 1) ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวดักำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง           

เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า โดยด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คอื ด้านการปรับปรุง

ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก และนอกนั้นอยู่ใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2) ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน ตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

จังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ปัจจัยด้านผู้บรหิาร 

พนักงานส่วนตำบลงบประมาณ และการวางแผน มีความสัมพันธ์กบัความสำเร็จใน     

การปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวดั

กำแพงเพชร 4) เม่ือใช้การถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร 4 ตัว    

ที่มีนัยสำคัญ ของการพยากรณ์ความสำเร็จในการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคก์ารบริหารส่วนตำบล ในเขตจงัหวัดกำแพงเพชร คอื การวางแผน ผู้บรหิาร 

งบประมาณ  พนักงานส่วนตำบล โดยกลุ่มตัวแปรเหล่านีมี้อำนาจในการพยากรณ์ได้ 

ร้อยละ 97.10 

  ดาวริกา อักษรถึง (2556, บทคดัย่อ) ได้ทำการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับปัจจัยความสำเร็จกับระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณศีึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่ งานวจิัยนี ้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยความสำเร็จของการนำหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ระดับความสำเรจ็ของการนำหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

และความสมัพันธร์ะหว่างระดบัปัจจัยความสำเรจ็กบัระดบัความสำเรจ็ของการนำหลกั     

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวบรวมขอ้มูลจากบคุลากร ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่

เป็นพนกังานระดับปฏิบัติของเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน 140 คน สุ่มโดยคัดเลือกแบบ
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เฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้นจากตัวแบบและแนวความคดิของ    

วรเดช จนัทรศร ผลการวจิัยพบว่า ระดับปัจจัยความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาล 

ไปปฏิบัติขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศกึษา เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ในระดับ

มากในภาพรวม และรายด้าน คือ ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านผู้บริหาร และบุคลากรผู้ปฏิบัติ 

ปัจจัยด้านการกำหนดภารกจิและการมอบหมายงาน ปจัจัยด้านการจดัหาสง่เสริม ควบคุม 

ประเมินผล และการให้คุณให้โทษและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน

ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 3.79 3.73 3.64 และ 3.64 ตามลำดับส่วนในด้านสมรรถนะ

และลกัษณะองคก์ารอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย่ 3.37 ระดับความสำเรจ็ของ 

การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณศีึกษาเทศบาลนคร

อยู่ในระดบัมาก ในภาพรวม  (x̅  = 3.56, S.D.=0.91) และรายด้าน คอื หลกันติิธรรม หลกั

ความคุม้ค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  

มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 3.76 3.60 3.54 และ 3.54 ตามลำดับ ส่วนหลักคณุธรรมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.15 และระดบัปัจจัยความสำเร็จของการนำหลกัธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดบัความสำเร็จของ

การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิของเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกด้าน  

  ถนัดชัย ธนะสตูร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงจงูใจกับการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของเจา้หน้าที่สถานีอนามัยในจงัหวดัเลย 

การวจิัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ระดับแรงจูงใจของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยใน

จังหวัดเลย 2. ระดับการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใน

จังหวัดเลย 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจกับการปฏิบัตงิานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยในจงัหวัดเลย 4. แรงจงูใจที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยในจังหวดัเลยและ 5. ปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย การวจิัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาประชากรทัง้หมด 

ซ่ึงได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ปฏิบตัิงานในสถานีอนามัยในจังหวดัเลย จำนวน 326 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิง

พรรณนาซ่ึงได้แกก่ารแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิ

เชิงอนุมาน ซ่ึงไดแ้กส่ัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ของเพยีรส์ันและการถดถอยเชิงพหุ 
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  ผลการวจิัยพบว่า 1. แรงจงูใจของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยในจังหวัดเลย  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. การปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานี

อนามัยในจังหวัดเลย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 3. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และประสบการณ์ทีป่ฏิบัติงานในสถานีอนามัย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย 

สว่นแรงจงูใจทัง้ปัจจัยจูงใจและปจัจัยค้ำจนุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตัิงาน  

ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยในจงัหวัดเลยอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 โดยปจัจัยจงูใจด้านความสำเร็จในการทำงานมีความสัมพันธ์สงูที่สดุ  

4. แรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจนุมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย อย่างมีนัยสำคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดย

ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานคอืตัวแปรที่มีค่าพยากรณ์มากที่สุดและ 5. ปัญหาอุปสรรค 

ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกั

คุณธรรม ขอ้เสนอแนะที่สำคัญคอื รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรสง่เสริมให้มี

กฎหมายรองรับความเป็นวชิาชีพของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในระดับสถานี

อนามัยที่ยังไม่มีสภาวชิาชีพรองรับการปฏิบัตงิาน เพื่อจะได้มีบทบาท มีความเสมอภาค

หรือโอกาสเท่าเทียมกับวชิาชีพอื่น ๆ นอกจากนัน้ ในการพจิารณาความดีความชอบและ

ความก้าวหน้าในวชิาชีพ ผู้บังคับบัญชาควรยดึหลกัคุณธรรมควบคูก่ับผลสัมฤทธิ์ของ   

การปฏิบัตงิาน 

  สุณิวิจกัษณ ์พลจีันทร ์(2556, บทคดัย่อ) ไดท้ำการศกึษาพฤติกรรม 

การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิารและแรงจงูใจ ในการปฏิบัติงานของครูในเขต

อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การวจิัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤตกิรรม 

การบรหิารของผู้บรหิารโรงเรียน ตามความคดิเหน็ของครู ในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัด

นครพนม 2) ศกึษาแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน ของครใูนโรงเรียน ตามความคดิเห็นของครู 

ในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 3) เปรียบเทียบ พฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหาร

โรงเรียน ตามความคดิเห็นของครู จำแนกตามวุฒิการศกึษาและ ประสบการณก์ารทำงาน 

4) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียน ตามความคดิเห็นของครู 

จำแนกตามวุฒิการศกึษาและประสบการณ์ทำงาน 5) ศกึษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติ

กรรมการบริหารของผู้บริหารกับแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู ตามความคดิเห็นของ

ครูในเขตอำเภอบ้านแพง จงัหวดันครพนม และ (6) สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจ  



70 
 

ในการปฏิบตัิงานโดยใช้พฤติกรรมการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวพยากรณ์  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 194 คน 

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตาราง Krejcieand Morgan การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธกีารสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบ

รวบข้อมูล เปน็แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 1 ฉบบั จำนวน 2 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

มีค่าอำนาจำแนก ระหว่าง 0.23 ถึง 0.78 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.97 ตอนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจงูใจ ในการปฏิบัตงิานของคร ูมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.29 

ถึง 0.80 มีค่าความเช่ือมันเท่ากับ 0.96 สถติิที่ ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก ่ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวเิคราะห์ Two-way ANOVA 

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพยีรส์ัน (Pearson’s Product- Moment Coefficient of 

Correlation) และสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณูแบบหลายข้ันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ผลการวจิัย พบว่า 1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนตาม

ความคดิเห็นของครู ในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวดันครพนมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง 2. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ตามความคดิเห็นของครู ในเขตอำเภอบ้าน

แพง จงัหวดันครพนมโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับปานกลาง 3. พฤติกรรมการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคดิเหน็ของครู จำแนกตามวุฒิการศกึษาและประสบการณก์าร

ทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แตร่ายด้านหลักความมีสว่นร่วม ประสบการณก์ารทำงาน

ของครูผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมการบรหิาร ตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4. แรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคดิเห็นของครู จำแนก ตามวุฒิการศกึษาและ

ประสบการณ์ทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 5. พฤติกรรมการบริหารของ

ผู้บริหารกบั แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคดิเห็นของครูในเขตอำเภอบ้าน

แพง จงัหวดันครพนม โดยรวมมีความสัมพันธก์ัน ในเชิงบวกทุกด้านอย่างมีนยัสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 6. พฤตกิรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านทีส่ามารถพยากรณ์ 

แรงจงูใจในการปฏิบัตงิานของคร ูในเขตอำเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 คอืหลักนติิธรรม หลักคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลักความคุม้ค่า 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) อยู่ระหว่าง 0.63 ถึง 0.78 พฤติกรรมการบริหาร
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ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถพยากรณแ์รงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดร้้อยละ 61.00 

และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.15 

  เปรมทิพย์ คำทะเนตร (2564, บทคดัย่อ) ได้ทำการศกึษาปัจจัยแรงจูงใจ   

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร การวจิัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 

เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์หาอำนาจพยากรณแ์ละหาแนวทางพัฒนาปัจจัยแรงจงูใจ    

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย คอื ผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 183 คน และครู จำนวน 183 คน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ประจำปกีารศึกษา 2563 จำนวน 366 คน  

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการวจิัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มี 2 ด้าน คอื ด้านที่ 1 ปัจจยัแรงจูงใจ  

มีค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง 0.632–0.938 และความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.979 ด้านที่ 2 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.629–0.917 

และความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.964 สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การวเิคราะห์ t-test, One-way ANOVA 

ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพยีรส์ัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูทีละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

   ผลการวจิยั พบว่า 1. ปจัจยัแรงจงูใจ และภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2. ปัจจัยแรงจงูใจ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บรหิารโรงเรียนจำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3. ปัจจัย

แรงจงูใจ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ์

ในการทำงาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4. ปจัจัยแรงจงูใจของผู้บรหิารโรงเรียน 

จำแนกตามโรงเรียนที่มีลักษณะ การเปิดสอนโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ส่วนการมีภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 5. ปัจจัยแรงจงูใจ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวม มีความสัมพนัธก์ันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 สว่นปจัจยัแรงจูงใจ 

ทั้ง 10 ด้าน มีความสัมพันธก์ันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 6. ปัจจัยแรงจูงใจ 

ด้านการได้รบัความสำเร็จในงาน ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ ความสัมพันธ์กับบุคลากร คุณภาพ
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การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและค่าจ้าง มีอำนาจพยากรณ์ภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

ได้ร้อยละ 86.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ ์ เท่ากับ ±.18728 

7. ปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ควรได้รบั

การพัฒนา มีจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การได้รับความสำเร็จในงาน ควรมีแผนการทำงาน

ของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจนเหมาะสม 2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารต้องมีพืน้ฐาน

การบรหิาร มีความรู้ความสามารถในการบรหิารการศึกษา 3) ความสัมพันธก์ับบุคลากร 

ควรได้รบัการส่งเสริมการทำงานเปน็ทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น 4) คุณภาพ

การบังคับบัญชา การกำกับติดตาม การนิเทศ ความเสียสละทุ่มเท มีคุณธรรมและความ

โปร่งใส  5) นโยบายและการบรหิาร ควรกำหนดนโยบายการบรหิารให้ชัดเจน เกดิ

ประโยชน์ต่อสถานศึกษา และ 6) เงินเดือนและค่าจ้าง ควรมมีาตรฐานชัดเจน โปรง่ใส 

สามารถวัดประสิทธภิาพงานของแตล่ะบุคคลได้จรงิ 

  พรเพชร บตุรด ี(2563, บทคดัย่อ) ไดท้ำการศกึษาอิทธพิลของแรงจูงใจ   

ในการทำงานที่มีต่อพฤตกิรรมการเปน็สมาชิกทีด่ีขององค์การของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอท่าอุเทน จงัหวัดนครพนม การวจิัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทำงานและพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  

3) เพื่อศึกษาอิทธพิลของแรงจูงใจในการทำงานทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก ่บุคลกรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอำเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม จำนวน 288 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

ได้แก ่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุูณ 

  ผลการวจิัยพบว่า 1. แรงจงูใจในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิน่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.05) และพฤตกิรรมการเปน็สมาชิกที่ด ี    

ขององคก์ารของบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.89)    

2. ผลการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเปน็สมาชิกทีด่ีขององค์การของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทำงาน และสงักดั พบว่าพฤติกรรม  การเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

3. แรงจูงใจในการทำงาน ด้านการปกครองบังคับบญัชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

และด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์มีอิทธพิลต่อพฤตกิรรมการเปน็สมาชิกทีด่ีของ

องค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอำเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม 

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตัวแปรทัง้หมดสามารถร่วมกนัทำนายพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดี ไดร้้อยละ 63.80 ยกเวน้ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความม่ันคงในงาน  

  ปฏิมากร ทิพเลิศ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาแรงจูงใจในการทำงาน

ที่มีอิทธพิลต่อความผูกพันต่อองคก์รของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพบ้านกดุนาขาม 

อำเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร การวจิัยครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ

แรงจงูใจในการทำงาน และความผู้กพันต่อองค์กรของสมาชิกศูนย์สง่เสริมศิลปาชีพบ้าน

กุดนาขาม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผู้กพันต่อองคก์รของสมาชิกศูนยส์่งเสริมศลิปา

ชีพบ้านกุดนาขาม เม่ือจำแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธพิลของ

แรงจงูใจในการทำงานที่สง่ผลต่อความผู้กพนัต่อองคก์รของสมาชิกศูนยส์่งเสริมศลิปาชีพ

บ้านกุดนาขาม 4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความผู้กพันต่อองคก์รของสมาชิกศูนย์

ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก ่สมาชิกศูนย์สง่เสริมศิลปาชีพบ้านกุด

นาขาม อำเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร จำนวน 197 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาใช้

วธิีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือ ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก ่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ 

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ผลการวจิัยพบว่า 1. แรงจูงใจในการทำงานของสมาชิกศูนย์

ส่งเสริมศลิปาชีพบ้านกุดนาขามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98) และความผู้พัน   

ต่อองค์กรของสมาชิกศูนยส์่งเสริมศลิปาชีพบ้านกุดนาขาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        

(X̅ = 4.19) 2. ผลเปรียบเทียบระดับความผู้กพนัต่อองคก์รของสมาชิกศนูย์สง่เสริมศิลปา

ชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร เม่ือจำแนกตามคุณลกัษณะส่วน

บุคคลด้านระยะเวลาในการเป็นสมาชิก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 แต่เม่ือจำแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศกึษา 

และสถานภาพสมรส พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 3. แรงจงูใจในการทำงาน ด้านความสมัพันธ์
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ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิาน  (β = .373) ด้านการยอมรับนับถือ (β = .314) ด้าน

สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน (β = .277) ด้านความรับผิดชอบต่องานทีป่ฏิบัติ       

(β = .190) และด้านค่าตอบแทนและรายได ้(β = .129) มีอิทธพิลต่อความผู้กพนัต่อ

องค์กรของสมาชิกศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ ์=.620 โดยสามารถร่วมกันทำนายความผู้กพันต่อ

องค์กรของสมาชิกศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ได้ร้อยละ 62.00 4. แนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพบ้านกุดนาขาม ได้แก่ ศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 

ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และความผู้กพันต่อองค์การ ให้แกส่มาชิก ให้มีความ

ม่ันใจในอนาคตการทำงานที่องค์การแห่งนี ้โดยการสร้างแรงจูงใจทัง้ในด้านค่าตอบแทน และ

โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งจัดสภาพแวดลอ้มของสถานที่ทำงาน จดัหาสิง่

อำนวยความสะดวกทัง้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และปริมาณ ใหเ้หมาะสมเพยีงพอกับการทำงาน 

  แก้วกาญจน์ กิมานุวัฒน ์(บทคัดย่อ, 2564) ได้ทำการศกึษาปัจจัยการ

บริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สงักดั

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ การวจิัยในครั้งนีมี้วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ศกึษาความสัมพันธ์ ศึกษาอำนาจพยากรณ ์และหาแนวทางการ

พัฒนา ปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวจิัย คอื ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศกึษา 2563 จำนวน 376 คน ได้มาโดยใช้ตารางกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและ มอรแ์กน (Krejcie & Morgan) ใช้วิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธกีารสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) 

ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอน จำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ปจัจัย

การบรหิารของผู้บรหิารโรงเรียน มีค่าความเช่ือม่ัน 0.893 ความสำเร็จในการบรหิารตาม

หลักธรรมาภิบาล มีค่าความเช่ือม่ัน 0.980 และแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนา สถติิที่ใช้  

ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)       

ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
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ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson product – moment correlation 

coefficient) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแตล่ะขัน้ตอน (Stepwise multiple 

regression analysis) 

  ผลการวจิัยพบว่า 1. ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความสำเร็จในการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยการบริหารของผู้บรหิาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่งและจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน พบว่า 

โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิจำแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า 

โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสำคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 4. ความสำเรจ็ในการ

บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาอำนาจเจริญ จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหนง่ และจำแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทาง

สถติ ิจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสำคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .01 5. ปัจจัยการบรหิารของผู้บรหิารโรงเรียน และความสำเรจ็ในการบรหิารตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อำนาจเจริญ มีความสัมพนัธก์ันทางบวกอย่างมีนยัสำคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 6. ปจัจัยการ

บริหารจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารโรงเรียนได้คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้าน

การบรหิารจดัการ และ ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยการ

บริหารที่มีอำนาจพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร

โรงเรียน เสนอแนะไวจ้ำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจยัด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านการ

บริหารจดัการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 

งานวิจัยต่างประเทศ 

  Wang (2005) ได้ศึกษาวจิัยเรื่อง แรงจูงในในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 

เอกชนและโรงเรียนรฐับาลในประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่า จากการเปรียบงานวจิัยของ

ประเทศจีนที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศตะวันตกกับระบบการใช้สิ่งจูงใจภายนอกและภายใน   

ในการปฏิบัติงานของครูของประเทศจีน ร้อยละ 60.00 ของครูในประเทศจีนค่อนขา้งไม่พอใจ



76 
 

กับงานของตนเองและแสวงหาโอกาสเปลี่ยนอาชีพ ซ่ึงเป็นจำนวนที่สูงกว่าครูในอเมรกิา      

ที่ไม่พอใจกับงานของตน นอกจากนี ้ครูในโรงเรียนเอกชนยังมคีวามไม่พอใจกับอาชีพของ

ตนมากกว่าครูของโรงเรียนรฐับาล 

  Kimmet (2005, อ้างถึงในกฤษณา ช่างสากล, 2558) ได้ศึกษาวจิัยเรื่อง  

การใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบการเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบว่า    

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หลักธรรมาภิบาลได้ถูกนำไปใช้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่า

การนำเนือ้หาสาระไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวจิัยนีเ้กี่ยวกับการนำ

หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี ้ได้แก่ ฟลิิปปนิส์ ไทย 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพจิารณาเป็นประเทศไปและเปรียบเทียบกับกรณศีึกษาว่า

ประเทศเหล่านีมี้การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของหลัก

ธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้งในป ี2004 ซ่ึงพบว่า หลักธรรมาภิบาลได้ถูกนำไปใช้อย่าง

กวา้งขวาง และเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูป รูปแบบการปกครอง นอกจากนัน้ประเทศ  

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี ้ยังได้เรียนรู้ในการนำหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา

การเมือง การปกครอง โดยเนน้การนำหลกัธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสภาวะที่บา้นเมืองมีความแน่นอนและเศรษฐกจิคับขัน เพื่อเป็นรูปแบบและเป็น

หนทางในการบริหารประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลช่วยสนับสนุนการเมือง  

การปกครอง แนวคดิของหลักธรรมาภิบาลที่มาจากชาติตะวันตกก่อให้เกิดรูปแบบการ

บริหารใหม่ ๆ และก่อให้เกดิรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาทาง

ประชาธิปไตย 

  Ogomaka (1986, อ้างถึงใน สริิกร กุมภักดี) ได้ทำการวจิัยเรื่ององค

ประกอบของแรงจูงใจของครูในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบวา ปัจจัยทีเ่ป็น

แรงจงูใจ คอื การไดร้ับความเจริญก้าวหนาในงาน รองลงมา ไดแ้ก การได้รับการยอมรบั

นับถือ ผลสัมฤทธิ์ในงานขอตกลงทางศาสนา สวนความสัมพันธกับครูและนักเรียน    

ความสนับสนุนจากผู้ปกครอง ความม่ันคงปลอดภัยและเงินเดือนไม่มีผลตอแรงจูงใจของงาน 

การไดร้ับการยอมรับนบัถือ โอกาสที่จะก้าวหน้าและแรงจูงใจภายนอก ได้แก นโยบายของ

เงินเดือน ความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสภาพการปฏิบตัิงานมีผลต่อความพงึพอใจใน 

การปฏิบัตงิานเป็นอย่างมาก 

  Marcella (2005, อ้างถึงใน พงษ์พพิัฒน์ นารินรกัษ์, 2563) ได้ศึกษาวจิัยใน

เรื่อง การบริหารปกครองด้านการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศกึษาของโมรอนโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ผลการวจิัยพบว่า การรับรู้การมีส่วนร่วม ซ่ึงมีความสัมพันธ์จ่อประสิทธิผลของการปกครอง

ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาของโมรอนโก ขอ้มูลที่ได้รับมีการเปรียบเทียบกับวรรณกรรม 

ที่ทำการศึกษา ได้จัดกลุ่มที่สอดคล้องเขา้ด้วยกันและเช่ือมโยงสิ่งเหล่านีไ้ปสูก่ารเป็นตัวบ่งช้ี

ของพฤติกรรมผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

บริหารเหล่านี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาจนบรรลุเป้าหมาย    

อีกทั้งการวจิัยครัง้นีย้ังได้สนับสนุนการศึกษาคน้ควา้บทบาทของผู้นำในการเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา ความทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและระดับความสำเร็จที่

สูงขึ้น นำไปสูก่ารปรับโครงสร้างและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อนำไปสู่การบริหารจัด

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 

  Tennekes (2005, Abstract) ได้ทำการวจิัย เรื่อง การสังคมสงเคราะห์และ

หลักธรรมาภิบาล มาใช้วิเคราะหแ์นวนโยบายในประเทศเนเธอรแ์ลนด์และประเทศเยอรมน ี

พบว่า หลังจากสงครามเย็น ผ่านไปแล้วประเทศทั้งสองได้กำหนดนโยบาย ในการดูแล

ประเทศในโลกที่สาม โดยนักสังคมสงเคราะห์ ได้นำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผล

การดำเนนิงานตามนโยบายของประเทศทั้งสองแต่ยังขาดความเขา้ใจในการกำหนดรูปแบบ

การประเมินเพราะการกำหนดยุทธศาสตร์ในกระบวนการจัดทำนโยบาย มีการแยกย่อย

ออกเป็นส่วน ๆ มากเกนิไปและยังขาดความเขา้ใจในความหมายของธรรมาภิบาล 

  McMillan, Leah K. (2007, Abstract) ได้ศึกษาวจิัยเกี่ยวกบัเรื่อง การกระจาย

อำนาจนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาในประเทศกาน่า ผลการศึกษา 

พบว่า การศึกษาประถมศึกษาในประเทศกาน่า ได้รับความสำคัญในการพัฒนามากขึ้น   

เรื่อย ๆ โดยมีการนำนโยบายการกระจายอำนาจภายใต้การใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน   

การจัดการศกึษา เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ แต่ผลการศกึษาพบว่ามี        

การเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยเท่านั้นที่เกิดกับการจัดการศึกษาโดยใช้นโยบายการกระจาย 

อำนาจการบริหาร ผลการวเิคราะห์ ยังเผยให้เห็นว่ารูปแบบการกระจายอำนาจการบริหาร  

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลนั้นยังคงไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่า อำนาจในการตัดสินใจยังคง  

อยู่ที่การบริหารส่วนกลางและรัฐบาลขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ผลการวจิัยได้ 

ช้ีให้เห็นแล้วว่ารูปแบบการกระจายอำนาจการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลจำเป็นต้อง 

ได้รับการสนับสนนุในส่วนของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น เพื่อให้ประสบ

ผลสำเร็จอย่างแท้จริง 
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  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วขอ้งสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองสวนทองถิน่ที่มีอำนาจและหนาที่ตามพระราชบญัญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยมีอำนาจหนาที่ที่ตอง

ดำเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 45 การบริหารงานขององค

การบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 45/1 ได้กำหนดไววา การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององค

การบริหารสวนจังหวัดตองเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีเปน็แนวทางการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรฐั

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบสังคมทั้ง

ภาครัฐและประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความรู้รักสามัคค ีและก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่ายั่งยนื เป็นส่วนเสริมสร้างความเขม้แข็ง จึงทำให้องคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร ต้องมีการบรหิารงานตามหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้วจิัยจึงสนใจ

ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนครโดยผู้วจิัยได้นำแนวคดิเกี่ยวกับปัจจัย

แรงจูงใจ ของเฮิร์ซเบิร์ก ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคำ้จุน มาประยุกต์ใช้แบบ

บูรณาการและกำหนดเป็นตัวแปรอิสระ ในกรอบแนวคดิของการวจิัย 



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศกึษาวจิัยเรื่อง ปจัจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร  

เป็นการศึกษาวจิัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้วิจัยได้กำหนดขัน้ตอนการวจิัย ดังนี ้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

  3. วธิีการสร้างและหาประสิทธภิาพของเครื่องมือ 

  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  6. สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

7. แนวทางในการพัฒนาการปจัจัยจงูใจกับความสำเรจ็ในการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศกึษาวจิัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดก้ำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวจิัย ไดแ้ก ่เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดสกลนคร จำนวนทัง้สิน้ 512 คน ไดแ้ก ่ขา้ราชการ จำนวน 195 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน 

พนักงานจ้าง 309 คน (ขอ้มูลจากกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ณ วันที ่1 พฤศจกิายน 2564) 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนี ้ไดแ้ก ่เจ้าหน้าทีส่งักัดองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดสกลนครจำนวน 225 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธกีารคำนวณจากสูตร

ของยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 127 อ้างถงึใน สมเกียรติ เกียรติเจริญ, 2552) โดย

กำหนดค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไดร้้อยละ 5 โดยมี

วธิีการคำนวณจากสูตร ดงัต่อไปนี ้
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n  = 
2)(1 eN

N

+
 

 แทนค่า   N  = จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศกึษา 

                   e  = ค่าความคาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ .05 

                  n  = จำนวนขนาดตัวอย่างทีก่ำหนดได ้

 จะได ้

    n  =         512 

       1 + 512 (0.05)2 

                     n  = 224.56  

     n   225 

 ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามสูตรการคำนวณและตัวอย่างทีไ่ดส้ามารถเป็นตัวแทน

ของประชาชนได้อย่างสมบรูณ์ ดังนั้น ผู้วิจยัจึงใช้กลุ่มตวัอย่าง จำนวน 225 คน 

  3. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วธิสีุ่มตัวอย่างโดยเลือกวธิีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

เพื่อให้ได้จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามสดัส่วนขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละหน่วยงาน รายละเอียดังตาราง 1 

ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจิัย 

หน่วยงาน 

จำนวน (คน) 

ประชากร  

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

1. สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 13 

2. สำนักงานเลขานกุารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 20 9 

3. กองคลัง 43 19 

4. สำนักช่าง 187 82 

5. กองสาธารณสุข 30 13 

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 29 13 

7. สำนักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 74 32 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หน่วยงาน 

จำนวน (คน) 

ประชากร  

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

8. กองสวัสดิการสังคม 36 16 

9. กองพสัดุและทรัพย์สิน 30 13 

10. กองการเจ้าหน้าที่ 24 11 

11. หน่วยตรวจสอบภายใน 10 4 

รวม 512 225 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   

 เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาครั้งนี ้เปน็แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่สังกดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนครจำนวน 225 คน อันประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณก์ารปฏิบัตงิาน ลกัษณะคำถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยแรงจงูใจทีส่่งผลตอ่ความสำเร็จในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัย

กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับปัจจยัแรงจูงใจ ผู้วิจัยกำหนดคะแนนใน 

การตอบแบบสอบถามออกเปน็ 5 ระดบั ดงันี้ 

   5    หมายถงึ เห็นด้วยในระดับมากที่สดุ 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถงึ เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยทีสุ่ด     
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  โดยใช้เกณฑก์ารแปลความหมายของ Likert scale ดงันี ้ 

             ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มีปัจจัยแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถงึ  มีปจัจัยแรงจูงใจอยูใ่นระดับ มาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถงึ  มีปจัจัยแรงจงูใจอยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มีปัจจยัแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มีปัจจัยแรงจงูใจอยูใ่นระดับน้อยทีสุ่ด 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเรจ็ในการนำหลักการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยผู้วิจัยกำหนดให้

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดบัการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ ทั้งนี ้

ผู้วิจัยกำหนด คะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5    หมายถงึ เห็นด้วยในระดับมากที่สดุ 

   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

   3    หมายถงึ เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับนอ้ย 

   1    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยทีสุ่ด     

  โดยใช้เกณฑก์ารแปลความหมายของ Likert scale ดงันี ้ 

   ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มีการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สดุ 

   ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถงึ  มีการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถงึ  มีการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มีการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มีการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

  ตอนที่ 4 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมลักษณะแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปน็แบบสอบถามปลายเปดิ (Open-ended Form) 
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วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 เพือ่ให้เครื่องมือในการวจิัยมคีุณภาพและประสิทธภิาพ สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดของการวจิัยมากที่สดุ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนนิการสร้างเครื่องมือตามขัน้ตอนดงันี้ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นิยามศัพท์เฉพาะ และ

งานวจิัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวธิีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของแบบ

สอบ และขอ้คำถาม 

 2. สร้างกรอบแนวคิดของการวจิัยจากการสงัเคราะห์เอกสารงานวจิัยที่

เกี่ยวข้อง โดยนำ ปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเรจ็ในการนำหลกัการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกอบดว้ย 

ปัจจยัจงูใจ และปจัจัยคำ้จนุ ตามแนวคิดของของเฟรดเดอริค เฮิรช์เบริก์ มากำหนดเปน็ตัว

แปรอิสระ และนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร มากำหนดเปน็ตัวแปรตาม 

 3. กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของขอ้คำถามโดยการสงัเคราะห ์

  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ตามแนวคิดของเฮริ์ซเบิรก์ 

ออกมาเป็นขอ้คำถามวัดระดับเกีย่วกับปจัจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร    

  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีแนวคิดจาก 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

หมวด 9 มาตรา 52 และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีของ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9) ออกมาเป็นขอ้คำถาม

เกี่ยวกับการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวัดสกลนคร 

 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนือ้หา และความถูกต้อง 

 5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ กระทำโดยนำ

แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) หลังจากนั้นนำมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดงันี ้ 

(พสิณุ ฟองศรี, 2553, หน้า 155) 
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   IOC = 
N

R  
 

   เม่ือ IOC หมายถึง ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถึง ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงขอ้คำถามสามารถนำไปวดัได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถงึ ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนทรงคุณวุฒิ 

  โดยเลือกขอ้ที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัย

นำมาปรับปรุงแก้ไข ตามขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ดงันั้น ขอ้คำถามทุกขอ้ จึงผ่านความ

เห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านทีไ่ด้ตรวจสอบและเหน็ว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

ครอบคลุมในแตล่ะด้านและครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวจิัยแล้ว ดังมีรายช่ือต่อไปนี ้

  โดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย  

   5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตติเลศิไพศาล ตำแหนง่ รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

   5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ตำแหน่ง

กรรมการบริหารหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

   5.4 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

   5.5 นายอุลิต บุนนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

 6. นำแบบสอบถามไปเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมวจิัย จากสถาบันวจิัย

และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมวจิัยเสนอแนะมา 

 7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด คอื เจ้าหน้าที่สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 
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 8. นำขอ้คำถามที่ได้มาวเิคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

โดยใช้วิธกีารหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คดิขอ้คำถาม

ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึ้นไป ค่าวกิฤตของสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพยีรส์ัน

ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จากสูตรต่อไปนี ้(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2561, หน้า 22) 
 

     
f

RR
p LU

2

+
=  

   

     
f

RR
r LU −=  

   เม่ือ   p    หมายถึง ค่าความยากง่าย 

    r     หมายถึง ค่าอำนาจจำแนก 

    UR  หมายถึง จำนวนผู้ที่ตอบถกูในกลุ่มสูง 

    LR   หมายถงึ จำนวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 

    f    หมายถึง จำนวนผู้ที่เขา้สอบในกลุ่มสงู   

 9. นำขอ้คำถามจากแบบสอบถามตอนที ่2-4 มาหาค่าความเช่ือม่ัน  

(Reliability) โดยการวเิคราะห์หาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวธิีการ

ของ Cronbach ทั้งนีท้ำการวเิคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถิติ โดย

กำหนดค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ต้องมากกว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบสอบถามนัน้

ใช้ได้ โดยมีสูตร ดังนี ้(Alpha Coefficient Method) (บุญใจ ศรีสถติยนรากลู, 2553, หน้า 232)  
  

   













−

−
=


2

2

i

s

s
1

1k

k  

 

  เม่ือ      แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 
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    2
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   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบต่อละคน 
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 10. นำแบบสอบถามดังกล่าว ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาค่าความเช่ือม่ันมาทำ

การปรับปรุงเปน็แบบสอบถามฉบับสมบรูณ ์แล้วนำไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 1. ผู้วจิัยนำหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวจิัยจากบัณฑติวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ถงึนายกองค์การบริหารสว่นจังหวดัสกลนคร เพื่อขอความ

ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน็เจ้าหน้าที่สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวัดสกลนครจำนวน 225 คน 

 2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เกีย่วข้องพร้อมช้ีแจงรายละเอียด ความมุ่งหมาย

ของการออกแบบสอบถามนี ้เพื่อทำความเขา้ใจให้ตรงกนัในการตอบแบบสอบถาม 

 3. ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผู้วิจัยดำเนนิการเกบ็ข้อมูลด้วยตนเองและ

การลงพื้นที่จริง เพื่อนำแบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอยา่ง จำนวน 225 คน พร้อมทั้ง

ช้ีแจงรายละเอียด ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถาม 

 4. ตรวจสอบความถกูต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากมีฉบับใด     

ไม่สมบูรณจ์ะคัดออกและทำการเก็บเพิ่มใหม่ให้ครบตามจำนวน เพื่อนำแบบสอบถามไป

ประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วจิัยทำการคำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   

โดยดำเนนิการ ดงันี ้

  1. เม่ือได้แบบสอบถามคนืมาแล้ว ผู้วิจัยนำแบบทดสอบมาตรวจสอบความ

สมบูรณแ์ละความถกูต้องของแบบสอบถาม เม่ือสมบูรณ์แล้วนำมาลงรหัสเลข (Code) ตาม

เกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน 

  2. นำแบบสอบถามที่ลงรหสัแล้ว มาบันทกึลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

เพื่อประมวลผลขอ้มูลที่ได้จดัเก็บและคำนวณหาค่าทางสถิตแิล้วนำผลที่ได้มาวเิคราะห์เพื่อ

ตอบคำถามวจิัยและวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว ้ 

   3. ดำเนนิการวเิคราะห์ข้อมูล 

   3.1 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ตามแบบสอบถาม ตอนที่ 1  

ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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   3.2 การวเิคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับปจัจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อ

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนครลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายข้อและราย

ด้าน โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993 อ้างถึงใน 

สิน พนัธุ์พนิจิ, 2547, หน้า 155) ดังนี ้

    4.51-5.00 หมายถงึ มีปัจจัยแรงจงูใจในระดับมากที่สดุ 

    3.51-4.50 หมายถึง มีปัจจยัแรงจูงใจในระดับมาก   

                2.51-3.50 หมายถึง มีปัจจัยแรงจูงใจในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถงึ มีปัจจัยแรงจงูใจในระดับน้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง มีปจัจัยแรงจูงใจในระดับน้อยทีสุ่ด 

   3.3 การวเิคราะห ์แบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ คอื มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคำถามเป็นรายขอ้และรายด้าน 

โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1993, อ้างถงึใน      

สิน พนัธุ์พนิจิ, 2547, หน้า 155) ดังนี ้

    4.51-5.00 หมายถงึ ความสำเรจ็ในการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สดุ 

    3.51-4.50 หมายถึง ความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   

                2.51-3.50 หมายถงึ ความสำเร็จในการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 หมายถงึ ความสำเรจ็ในการนำหลกัการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

      1.00-1.50 หมายถึง ความสำเร็จในการนำหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
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   3.4 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อศกึษาปัจจยัแรงจูงใจที่สง่ผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร อันประกอบด้วย ปจัจัยจูงใจ และปจัจัยค้ำจนุส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ผู้วิจัยทำการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   3.5 วเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปดิ ความคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ โดยวธิีพรรณนาวเิคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เพื่อนำไปสู่แนวทางใน

การพัฒนาการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถติิในการวเิคราะห์ ดังนี ้

  1. สถติิพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก ่

   1.1 การแจงความถี ่(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ

วเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วเิคราะห์ระดับปจัจัยที่มีผลต่อการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติ และ

ระดับการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารสว่น

จังหวัดสกลนคร 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก ่

   การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน การศกึษาปัจจัยแรงจูงใจที่

ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจ และปจัจัยค้ำจุน  

ดำเนินการโดย 

   2.1 ในเบื้องตน้จะทำการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใช้

ในการศึกษาเพื่อป้องกนัการเกิด Multicollinearity คอื การมีสหสัมพนัธ์กนัเองระหว่างตัว

แปรอิสระซ่ึงการทีต่ัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนัในระดับที่สงูมาก อาจส่งผลให้สมการตัว

แบบที่ใช้ในการพยากรณต์ัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดงันั้นจึงต้องตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อใหแ้น่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการตัว

แบบได้โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

    การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัแรงจูงใจกับความสำเร็จในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร ผู้วิจัยใช้การหาค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) โดยมีสตูร ดังนี ้(ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 168) 

 

    xyr  = 
( )( ) ( )( )2222

−−

  −

yyNxxN

yxxyN  

   เม่ือ xyr   แทน ค่าสมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพยีรส์ัน 

     N  แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ 2 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

      y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

     yx  แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนแตล่ะคู่ของชุดที่ 1 และ 

ชุดที่ 2 

     
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 1 

     
2y  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 2 

     ( )2 x แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 

     ( )2 y แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลงัสอง 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment 

Correlation) มีค่าระหว่าง -1 ถงึ+1 ถ้าค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เปน็ 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มี

ความสัมพันธ์กนั โดยทิศทางของความสัมพันธ์พจิารณาจากเครื่องหมายของค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ที่คำนวณได ้กล่าวคือ ถ้าเปน็ไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทัง้

สองมีความสัมพันธก์ันในลกัษณะที่คล้อยตามกนั ถ้าเปน็ไปในทศิทางลบ แสดงว่าตัวแปร

ทั้งสองตัวมีความสัมพันธก์ันในทางตรงกันขา้มหรือผกผันกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

    1. ค่า r เปน็ลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ขา้ม คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แตถ่้า X ลด Y จะเพ่ิม 
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    2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกัน 

คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะเพ่ิม แตถ่้า X ลด Y จะลดด้วย 

    3. ค่า r มีค่าเขา้ใกล้ 1 หมายถงึ X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนัและมีความสัมพันธ์กนัมาก 

    4. ค่า r เขา้ใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มมีความสัมพันธ์กันมาก 

    5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั 

    6. ถ้า r มีค่าเขา้ใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

    การวเิคราะห์ความสัมพันธ์จะพจิารณาจากค่า Sig. (2-tailed)     

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธก์ัน 

ในทางตรงกันขา้ม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มี

ความสัมพันธ์กนั หลังจากนั้นจึงจะทำการวเิคราะหร์ะดบัความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะ

พจิารณาจากค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญใจ ศรสีถตินรากูร, 2553, 

หน้า 376-377) 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า  

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.71–0.90 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.31–0.70 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.01–0.30 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เท่ากบั 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์         

เชิงเส้นตรง 

   2.2 การศึกษาอิทธพิลของปจัจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย

กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .05 
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    การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึง่เรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เปน็การดูความสัมพันธ์ว่าถ้าตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ ซ่ึงสองตัวแปรนัน้จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ การวเิคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขยีนรปูแบบความสัมพนัธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย  

ซ่ึงสามารถพยากรณ์ค่าไดใ้นอนาคต หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เม่ือเรา

ทราบค่าตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557, หนา้ 25) 

    การวเิคราะหก์ารถดถอยเม่ือมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปร

ตามหนึ่งตัวแปร แตถ่้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตวัแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร 

จะเรียกว่าการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) การวเิคราะหก์ารถดถอย

เชิงเส้นอย่างง่าย เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ ดงันี ้ 

ii0i XY ++=  
   เม่ือ    0    แทนระยะตัดแกน y (y-intercept) 

           แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 

    
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรือจะได้ว่า 

  3. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก ่

   การหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้สถิติเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC (Index of Item-objective congruence) 

โดยรายการขอ้คำถามจะต้องมีค่า IOC ตั้งแต ่0.05 ขึ้นไป หาค่าอำนาจจำแนกรายขอ้ของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธกีารหาค่าสหสัมพันธ์รายขอ้กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) 

ของแบบสอบถามทีใ่ช้ (Try Out) จำนวน 30 ฉบับ และหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธิีของครอนบาค (Cronbach)  
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การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปัจจัยจงูใจกับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสกลนคร 

การศกึษาแนวทางในการพัฒนาการปัจจัยจูงใจกับความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร จากผลการวจิัยปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ในทุก ๆ 

ด้าน ถ้าพบว่าด้านใดอยูใ่นเกณฑร์ะดับต่ำกว่าคา่เฉลีย่รวม ผู้วิจัยจะนำมาหาแนวทางใน

การพัฒนา โดยให้ผู้เช่ียวชาญพจิารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปัจจัยจูงใจกับ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ให้ดีย่ิงขึน้ โดยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน 

ประกอบด้วย 

1. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

2. นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

3. นายมานพ เช้ือบณัฑิต ปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

4. นางจินตนา วงค์ลุน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

5. นางสาวทวิาพร พรหมจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

6. นางรุ่งจิตร อรรถสาร  ท้องถิ่นจงัหวดัสกลนคร 

7. นายชัยรัตน ์ฉตัรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 

8. นายทรงศักดิ ์โอษะคลงั ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตติ กติติเลศิไพศาล รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ละมัย ร่มเยน็ กรรมการบรหิารหลักสตูร             

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เม่ือไดร้ับขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการพัฒนาการปจัจัยจูงใจกับความสำเรจ็

ในการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดสกลนคร จากผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยนำมาวเิคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) จดักลุ่มประเดน็นำเสนอเชิงพรรณนา เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาต่อไป 



  บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการ

วเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้  

  1. สัญลกัษณท์ี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจยัได้กำหนดสัญลกัษณ์ที่ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 n   แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 X̅   แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 r   แทน ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ ์

 R   แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2   แทน ค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ ์

 R2Adj  แทน ค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 

 b   แทน ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวพยากรณ ์

 β   แทน ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 TFAC  แทน ผลรวมของปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร 

 MOT1  แทน ปัจจัยจงูใจด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
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 MOT 2  แทน ปัจจัยจงูใจด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ 

 MOT3  แทน ปัจจัยจงูใจด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

 MOT4  แทน ปัจจัยจงูใจด้านความรับผิดชอบ 

 MOT5  แทน ปัจจัยจงูใจด้านความก้าวหน้า 

 HYG1  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านค่าตอบแทน 

 HYG2  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน 

 HYG3  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านนโยบายและการบริหาร 

 HYG4  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านสภาพการปฏิบัติงาน 

 HYG5  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 

 HYG6  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านความม่ันคงในงาน 

 HYG7  แทน ปัจจัยแรงจงูใจด้านการปกครองบังคบับัญชา 

 TGOV  แทน ผลรวมของความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

       ไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

 GOV1  แทน ความสำเร็จในการนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติ 

 GOV2  แทน ความสำเร็จในการนำหลักคณุธรรมไปปฏิบตั ิ

 GOV3  แทน ความสำเร็จในการนำหลักความโปร่งใสไปปฏิบตัิ 

 GOV4  แทน ความสำเร็จในการนำหลักการมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ 

 GOV5  แทน ความสำเร็จในการนำหลักความรับผิดชอบไปปฏิบัติ 

 GOV6  แทน ความสำเร็จในการนำหลักหลกัความคุม้ค่าไปปฏิบัติ 

 P-Value แทน ค่านัยสำคัญทางสถิต/ิค่าความน่าจะเป็น 

 Sig.  แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ

 *   แทน มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 **   แทน มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ตามลำดับข้ันตอน แยกออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดับปจัจัยแรงจูงใจของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วน

จังหวัดสกลนคร  

  ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะหร์ะดับความสำเรจ็ในการนำหลักการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

  ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์อิทธพิลของปัจจัยแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสำเรจ็ใน

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร 

  ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการนำหลกัการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

 สำหรับรายละเอียดในแตล่ะตอน มีดังนี ้
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผลการวเิคราะห์คณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่

สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนครจำนวน 225 คน อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา และประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

                      (n = 225) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

-หญิง 

 

83 

142 

 

36.90 

63.10 

2. อาย ุ

- ไม่เกนิ 30 ป ี

- อายุ 31-40 ป ี

- อายุ 41-50 ป ี

- อายุ 51-60 ป ี

 

57 

82 

45 

41 

 

25.30 

36.50 

20.00 

18.20 

3. ระดับการศึกษา 

- ต่ำกว่าปริญญาตร ี

- ปริญญาตร ี

- สูงกว่าปริญญาตร ี

 

13 

162 

50 

 

5.80 

72.00 

22.20 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

- 1-5 ป ี

- 6-10 ป ี

- 11-20 ป ี

- 21 ปี ขึ้นไป 

 

82 

52 

55 

36 

 

36.50 

23.10 

24.40 

16.00 

รวม 225 100.00 
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 จากตาราง 2 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร จำนวน 225 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

142 คน คดิเปน็ร้อยละ 63.10 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 36.50 

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 72.00 และมีระยะเวลา

ในการปฏิบตัิงาน 1-5 ปี จำนวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 36.50 ตามลำดับ 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การ 

บริหารส่วนจังหวดัสกลนคร  

 ผลการวเิคราะหร์ะดับปัจจัยแรงจงูใจของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร รายละเอียดดังตาราง 3-15 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

                      (n = 225) 

ด้านที ่ ปัจจัยแรงจงูใจ x ̅ S.D. ความหมาย 

ปัจจัยจงูใจ 

1 ความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน 4.34 0.45 มาก 

2 การไดร้ับการยอมรับนบัถือ 4.18 0.46 มาก 

3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 4.19 0.50 มาก 

4 ความรับผิดชอบ 4.12 0.62 มาก 

5 ความก้าวหน้า 3.93 0.66 มาก 

 รวม 4.15 0.41 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ)  

ด้านที ่ ปัจจัยแรงจงูใจ x ̅ S.D. ความหมาย 

ปัจจัยค้ำจุน 

1 ค่าตอบแทน 3.89 0.67 มาก 

2 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 4.27 0.48 มาก 

3 นโยบายและการบรหิาร 4.16 0.48 มาก 

4 สภาพการปฏิบัตงิาน 3.97 0.51 มาก 

5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว 4.02 0.52 มาก 

6 ความม่ันคงในงาน 4.21 0.52 มาก 

7 การปกครองบงัคับบัญชา 4.17 0.50 มาก 

 รวม 4.21 0.33 มาก 

รวมปัจจัยแรงจูงใจ 4.20 0.34 มาก 

 

  จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.12) เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยแรงจงูใจ

ทั้งปัจจัยจูงใจ (x ̅= 4.15) และปัจจยัค้ำจุน (x ̅= 4.20) อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.34) รองลงมาคอื ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (x ̅= 4.27) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ด้านค่าตอบแทน  

(x ̅= 3.89)    
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านกำหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานที่ชัดเจน 

และสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

4.36 0.60 มาก 

2 ท่านสามารถปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมาย

สำเร็จได้ตามเวลาทีก่ำหนด 

4.33 0.61 มาก 

3 ท่านเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่าง

เต็มที ่

4.40 0.60 มาก 

4 ท่านพยายามเรียนรู้วิธกีารพัฒนาการ เพิ่มพูน

ประสบการณก์ารทำงานอยู่เสมอ 

4.46 0.58 มาก 

5 ท่านพงึพอใจในความสำเร็จของงานที่ปฏิบตั ิ 4.17 0.77 มาก 

รวม 4.34 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ปจัจัยจงูใจของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.34) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่าด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยูใ่นระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ  

คอื ท่านพยายามเรียนรู้วิธีการพัฒนาการเพิ่มพูนประสบการณก์ารทำงานอยู่เสมอ (x ̅= 4.46) 

รองลงมาคอื ท่านเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (x ̅= 4.40) ส่วนขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ท่านพงึพอใจในความสำเร็จของงานที่ปฏิบัติ (x ̅= 4.17)    
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านการได้รบัการยอมรับนบัถือ  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บงัคับบญัชา 

และเพื่อนร่วมงาน เม่ือปฏิบัตงิานสำเร็จ 

4.08 0.71 มาก 

2 ท่านได้รับความเคารพ รกัใคร่ และเอาใจใส่ 

จากเพื่อนร่วมงาน 

4.30 0.70 มาก 

3 ท่านรู้สกึมีเกียรตแิละศกัดิ์ศรีในตำแหน่งหน้าที่ 4.35 0.64 มาก 

4 ท่านได้รับการยอมรบัในความรู้ความสามารถ 

เม่ือปฏิบัติงานบรรลุผลสำเรจ็ 

4.10 0.67 มาก 

5 ท่านได้รับความไวว้างใจไดร้ับการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานทีส่ำคัญ 

4.11 0.73 มาก 

รวม 4.18 0.46 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจยัจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านการไดร้ับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.18) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่าด้านการได้รับการยอมรบันับถือ อยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื 

ท่านรู้สกึมีเกียรตแิละศกัดิ์ศรีในตำแหน่งหน้าที่ (x ̅= 4.35) รองลงมาคอื ท่านไดร้ับความเคารพ 

รักใคร่ และเอาใจใส ่จากเพื่อนร่วมงาน (x ̅= 4.30) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านได้รับ

การยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคบับัญชา และเพื่อนร่วมงาน เม่ือปฏิบัติงานสำเร็จ (x ̅= 4.08)    

 

 

 

 



101 

 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมตรงกับ

ความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที ่

4.33 0.71 มาก 

2 ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถตามตำแหนง่

หน้าที ่

4.35 0.67 มาก 

3 ท่านได้ใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ปฏิบัติงาน 

4.16 0.70 มาก 

4 ท่านรู้สกึว่างานที่ปฏิบตัิมีความท้าทาย 4.08 0.71 มาก 

5 ท่านมีอิสระในงานที่ไดร้ับมอบหมายใหท้ำอย่าง

เต็มที ่

4.03 0.82 มาก 

รวม 4.19 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ปจัจัยจงูใจของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.19) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่าด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิอยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด  

คอื ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ (x ̅= 4.35) รองลงมาคอื ท่านไดร้ับ

มอบหมายงานที่เหมาะสมตรงกบัความรู้ ความสามารถตามตำแหนง่หน้าที่ (x ̅= 4.33)  

ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านมีอิสระในงานที่ได้รบัมอบหมายให้ทำอย่างเต็มที่  

เม่ือปฏิบัติงานสำเร็จ (x ̅= 4.03)    
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความรับผิดชอบ 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านใช้ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพใน

การปฏิบัตงิาน 

4.15 0.82 มาก 

2 ท่านปฏิบัติงานไดถู้กต้องและเสรจ็สิน้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

4.07 0.86 มาก 

3 ท่านเต็มใจทำงานที่ไดร้ับมอบหมายจาก

หน่วยงาน 

3.99 0.89 มาก 

4 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อยู่

เสมอ 

3.48 0.87 ปานกลาง 

5 ท่านสามารถปฏิบตัิหน้าทีน่อกเวลาราชการได้ 

เม่ือมีงานราชการเรง่ด่วน 

4.22 0.77 มาก 

รวม 4.12 0.62 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.12) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านสามารถปฏิบตัิหน้าทีน่อกเวลาราชการได้ เมื่อมีงานราชการเร่งด่วน 

(x ̅= 4.22) รองลงมาคอืท่านใช้ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.15) 

ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ (x ̅= 3.48) 

อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยจงูใจของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความก้าวหน้า  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ 

3.91 0.82 มาก 

2 การไดร้ับสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มี

โอกาสไดไ้ปศกึษาดูงาน เพื่อเรียนรูแ้ละ

แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 

3.86 0.89 มาก 

3 การไดร้ับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่

ปฏิบัติอยู ่

3.94 0.88 มาก 

4 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งทีสู่งขึ้นในสาย

งานที่ปฏิบัต ิ

3.84 0.91 มาก 

5 ท่านมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากผู้บังคบับัญชา 

เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถ 

4.13 0.83 มาก 

รวม 3.93 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ปจัจัยจงูใจของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.93) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้าน

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านมีโอกาสได้รับ

คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถ (x ̅= 4.13) รองลงมาคอื  

การไดร้ับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ (x ̅= 3.94) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ 

คอืท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งที่สงูขึ้นในสายงานที่ปฏิบัติ (x ̅= 3.84)    
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านค่าตอบแทน  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 เงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่ ๆ ที่ได้รับ

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 

3.87 0.91 มาก 

2 ท่านได้รับเงินค่าเบีย้เลีย้งในการประชุม สัมมนา

ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.79 1.01 มาก 

3 ท่านได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควร

ได้รับ สามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว 

3.96 0.89 มาก 

4 ท่านได้รับความเปน็ธรรมในการพจิารณาเลื่อน

ขัน้เงินเดือน  

3.76 0.87 มาก 

5 การจ่ายค่าตอบแทน จ่ายตามผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคคลเป็นหลกั 

4.06 0.79 มาก 

รวม 3.89 0.67 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ปจัจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.89) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้าน

ค่าตอบแทน อยูใ่นระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอืการจ่ายค่าตอบแทน จ่าย

ตามผลการปฏิบัติงาน ของบุคคลเปน็หลัก (x ̅= 4.06) รองลงมาคอืท่านได้รับเงินสวสัดกิาร

ต่างๆ ตามสิทธทิี่ควรไดร้ับ สามารถเบกิได้อย่างรวดเร็ว (x ̅= 3.96) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คอืท่านได้รับความเปน็ธรรมในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน (x ̅= 3.76)    
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านปฏิบตัิงานกบัเพื่อนรว่มงานอย่างมีความสุข 4.24 0.78 มาก 

2 ท่านให้เกยีรตแิละเคารพบุคคลอื่นในการ

ปฏิบัติงาน 

4.42 0.66 มาก 

3 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อสาน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

4.24 0.77 มาก 

4 บุคลากรในหน่วยงานท่านให้ความร่วมมือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกนัเป็นอย่างดี 

4.26 0.65 มาก 

5 ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความมีเหตุผลและยตุิธรรม 

4.21 0.81 มาก 

รวม 4.27 0.48 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.27) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีส่ดุ คอื ท่านให้เกียรตแิละเคารพบุคคล

อื่นในการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.42) รองลงมา คอื บุคลากรในหน่วยงานท่านให้ความร่วมมือ

สนับสนุนซ่ึงกันและกนัเป็นอย่าง (x ̅= 4.26) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ผู้บงัคับบัญชา

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีเหตุผลและยุติธรรม (x ̅= 4.21)    
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านนโยบายและการบริหาร  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 หน่วยงานท่านมีนโยบายควบคุมและมี

หลักเกณฑ์การดำเนนิงานที่ชัดเจน 

4.14 0.73 มาก 

2 นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของหน่วยงาน 

มีความเหมาะสม 

4.15 0.71 มาก 

3 การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบตัิเหมาะสม

กับความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

ตำแหนง่ 

4.18 0.65 มาก 

4 ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานตาม

นโยบายเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

4.39 0.62 มาก 

5 ท่านมีโอกาสแสดงความคดิเหน็เพื่อเป็นแนว

ทางการดำเนินงานด้านการบรหิาร 

3.93 0.84 มาก 

รวม 4.16 0.48 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ปจัจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.16) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่าด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื  

ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

(x ̅= 4.39) รองลงมา คอื การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติเหมาะสมกับความรูแ้ละ

สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ (x ̅= 4.18) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านมี

โอกาสแสดงความคดิเห็นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนนิงานด้านการบรหิาร (x ̅= 3.93)    
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านสภาพการปฏิบัติงาน  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 สภาพแวดล้อมในการทำงานเอือ้อำนวยต่อการ

ทำงาน 

4.04 0.71 มาก 

2 ท่านได้รับการแบ่งหน้าที่งานรบัผิดชอบอย่าง

เท่าเทียมกัน 

4.01 0.61 มาก 

3 ท่านได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงานมีจำนวนเพยีงพอและสะดวกในการ

นำมา 

4.04 0.73 มาก 

4 หน่วยงานของท่านอำนวยความสะดวกด้านการ

คมนาคมและการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว 

3.94 0.77 มาก 

5 หน่วยงานของท่านมีกฎระเบียบปฏิบัติในด้าน

ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุที่ชัดเจน 

3.79 0.91 มาก 

รวม 3.97 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านสภาพการปฏิบัตงิานอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.97) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า 

ด้านสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเอือ้อำนวยต่อการทำงาน (x ̅= 4.04) และท่านไดร้ับการสนับสนนุ

อุปกรณใ์นการปฏิบัตงิานมีจำนวนเพยีงพอและสะดวกในการนำมา (x ̅= 4.04) รองลงมา คอื 

ท่านได้รับการแบ่งหน้าที่งานรบัผิดชอบอย่างเท่าเทียมกนั (x ̅= 4.01) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คอื หน่วยงานของท่านมีกฎระเบียบปฏิบัติในด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบตัิเหตุ

ที่ชัดเจน (x ̅= 3.79)    
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริหารงาน

ภายใน 

4.02 0.79 มาก 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการ

ทำงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่

3.75 0.85 มาก 

3 ท่านมีอิสระในการหาแนวทางพัฒนาการ

ทำงานใหม่ ๆ ใหบ้รรลุตามเกณฑ์ช้ีวดั 

3.84 0.83 มาก 

4 ท่านพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

ด้วยตนเอง 

4.19 0.75 มาก 

5 ครอบครัวของท่านมีความพงึพอใจในสภาพ

ความเป็นอยู่ในหน่วยงานแห่งนี ้

4.30 0.67 มาก 

รวม 4.02 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.02) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมี่ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ครอบครัวของ

ท่านมีความพงึพอใจในสภาพความเป็นอยู่ในหน่วยงานแห่งนี้ (x ̅= 4.30) รองลงมา คอื ท่าน

พยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จไดด้้วยตนเอง (x ̅= 4.19) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

คอื ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการทำงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ (x ̅= 3.75)    
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านความม่ันคงในงาน  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านรู้สกึม่ันคงในการปฏิบัตงิานในหน่วยงานนี ้ 4.08 0.83 มาก 

2 ท่านมีความภาคภูมิใจกับงานที่ท่านปฏิบตั ิ 4.34 0.65 มาก 

3 ตำแหนง่หน้าทีก่ารงานของท่านในปัจจุบนัมี

คุณค่าและความสำคัญต่ออนาคตของท่าน 

4.13 0.82 มาก 

4 งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นที่

ยอมรับนับถือ 

4.01 0.90 มาก 

5 ท่านมีความเช่ือม่ันในหน่วยงานและงานที่

ปฏิบัติอยู ่

4.48 0.60 มาก 

รวม 4.21 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า ปจัจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านความม่ันคงในงาน อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.21) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า 

ด้านความม่ันคงในงาน อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมี่ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านมีความ

เช่ือม่ันในหน่วยงานและงานที่ปฏิบตัิอยู่ (x ̅= 4.48) รองลงมา คอื ท่านมีความภาคภูมิใจกับงาน

ที่ท่านปฏิบัติ (x ̅= 4.34) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติ

และเป็นที่ยอมรับนับถือ (x ̅= 4.01)    
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจัยคำ้จนุของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้านการปกครองบังคับบัญชา  

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ผู้บังคับบัญชาของท่านปกครองด้วยความมี

เหตุผลและยุติธรรม 

4.16 0.74 มาก 

2 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็น

กันเองกับผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

4.17 0.78 มาก 

3 ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตงิานของท่าน 4.12 0.74 มาก 

4 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการทำงาน 

4.25 0.64 มาก 

5 ท่านได้รับความยตุิธรรมในการปฏิบัตงิานตาม

ระดับความสามารถของตนเอง 

4.17 0.84 มาก 

รวม 4.17 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 15 พบว่า ปัจจยัคำ้จุนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวมด้านการปกครองบงัคับบัญชาอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.17) เม่ือพจิารณารายขอ้ 

พบว่า ด้านการปกครองบังคบับัญชาอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื 

ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้เกิดความกระตือรือรน้ในการทำงาน (x ̅= 4.25) รองลงมา 

คอื ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรกึษาหารืออย่างเปน็กนัเองกับผู้ใต้บงัคับบัญชา (x ̅= 4.71) และ

ท่านได้รับความยตุิธรรมในการปฏิบัตงิานตามระดับความสามารถของตนเอง (x ̅= 4.71)  

ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ผู้บงัคับบัญชาเอาใจใสต่่อการปฏิบตัิงานของท่าน (x ̅= 4.12)    
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดไีปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร  

 ผลการวเิคราะหร์ะดับความสำเรจ็ในการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร รายละเอียดดงัตาราง 16-22 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

โดยรวมและรายด้าน 

                      (n = 225) 

ด้านที ่ ความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ ี x ̅ S.D. ความหมาย 

1 หลักนิติธรรม 4.35 0.42 มาก 

2 หลักคณุธรรม 4.42 0.48 มาก 

3 หลักความโปร่งใส 4.30 0.43 มาก 

4 หลักการมีส่วนร่วม 4.31 0.44 มาก 

5 หลักความรบัผิดชอบ 4.36 0.42 มาก 

6 หลักความคุม้ค่า 4.35 0.46 มาก 

รวม 4.35 0.32 มาก 

 

  จากตารางที ่16 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่

ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

(x ̅= 4.35) เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่าความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ด้านหลักคณุธรรม (x ̅= 4.42) 

รองลงมา คอื ด้านหลกัความรับผิดชอบ (x ̅= 4.36) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื  

 ด้านหลกัความโปรง่ใส (x ̅= 4.30)    
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกันติิธรรม 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านรู้และเขา้ใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

ของทางราชการเปน็อย่างด ี

4.27 0.67 มาก 

2 ท่านปฏิบัติงานภายใตก้รอบกฎหมาย  

ตามแนวทางการปฏิบัติอย่างถกูต้อง 

4.51 0.60 มากที่สุด 

3 ท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสิทธเิสรีภาพ 

ของผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

4.36 0.70 มาก 

4 ท่านปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและ 

ความยุติธรรม 

4.41 0.60 มาก 

5 หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงคำสัง่ 

กฎระเบียบ และภารกจิ ให้ทันต่อสถานการณ์

และเป็นที่ยอมรับ 

4.20 0.79 มาก 

รวม 4.35 0.42 มาก 

 

  จากตารางที ่17 พบว่า ความสำเรจ็ในการนำหลกัการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านหลักนิติธรรม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.35) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักนิติธรรมอยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด 1 ขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ทา่นปฏิบัติงานภายใตก้รอบกฎหมาย 

ตามแนวทางการปฏิบัติอย่างถกูต้อง (x ̅= 4.51) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คอื ท่านปฏิบตัิงาน

ด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม (x ̅= 4.41) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื หน่วยงาน

ของท่านมีการปรับปรงุคำสั่ง กฎระเบียบและภารกิจ ใหท้ันต่อสถานการณแ์ละเป็นที่ยอมรับ 

(x ̅= 4.20)    
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกัคุณธรรม 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยยดึหลกัความถกูต้องและ

ดีงาม 

4.46 0.65 มาก 

2 ท่านให้บรกิารประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

และเป็นธรรม 

4.48 0.66 มากที่สุด 

3 ท่านเน้นความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึม่ันในศลีธรรม

และจริยธรรม 

4.46 0.65 มาก 

4 ท่านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพอ่อนโยน และมี

ไมตรีจติพร้อมให้บริการ 

4.21 0.83 มาก 

5 ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน 

4.47 0.62 มาก 

รวม 4.42 0.486 มาก 

 

  จากตารางที ่18 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านหลักคณุธรรม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.42) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักคณุธรรมอยู่ใน

ระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ท่านให้บริการประชาชนอย่างทั่วถงึ เท่าเทียม 

และเป็นธรรม (x ̅= 4.48) รองลงมา คอื ท่านปฏิบัตตินเปน็แบบอย่างทีด่ีแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน (x ̅= 4.47) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ทา่นมีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดี สุขภาพ

อ่อนโยน และมีไมตรจีิตพร้อมให้บรกิาร (x ̅= 4.21)    
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกัความโปรง่ใส 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านมีการดำเนินงาน และประเมินผลงานตาม

แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไวอ้ย่างโปร่งใส 

4.37 0.73 มาก 

2 ท่านกำหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

อย่างชัดเจน 

4.16 0.72 มากที่สุด 

3 ท่านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดักจิกรรม

ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถงึ 

4.30 0.61 มาก 

4 ท่านเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ประชาชนทราบ 

4.32 0.68 มาก 

5 ท่านมีการประชาคมให้ประชาชนเขา้ร่วมแสดง

ความคดิเห็นโครงการต่างๆ  

4.32 0.65 มาก 

รวม 4.30 0.432 มาก 

  จากตารางที ่19 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านหลักความโปร่งใส 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.30) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักความโปรง่ใส อยู่

ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอืท่านมีการดำเนนิงาน และประเมินผลงาน

ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไวอ้ย่างโปร่งใส (x ̅= 4.37) รองลงมาคอืท่านมีการประชาคมให้

ประชาชนเขา้ร่วมแสดงความคดิเห็นโครงการต่างๆ (x ̅= 4.32) และท่านเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ (x ̅= 4.32) ส่วนขอ้ทีมี่ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอืท่าน

กำหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน (x ̅= 4.16)    



115 

 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีส่วนร่วมใน

การกำหนดขอ้ตกลงที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติที่

ถูกต้อง 

4.32 0.69 มาก 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานภายใน

หน่วยงาน 

4.20 0.77 มากที่สุด 

3 ท่านให้ความสำคัญต่อการยอมรับฟังความ

คดิเห็นของเพื่อนร่วมงาน 

4.44 0.59 มาก 

4 ท่านคดิว่าหน่วยงานของท่านได้เปดิโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ ในการดำเนินการ 

4.29 0.71 มาก 

5 ท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

4.32 0.71 มาก 

รวม 4.31 0.442 มาก 

  จากตารางที่ 20 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านหลกัการมีส่วนร่วม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.31) เม่ือพจิารณารายข้อ พบว่าด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ใน

ระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านใหค้วามสำคัญต่อการยอมรับฟัง       

ความคดิเห็นของเพื่อนร่วมงาน (x ̅= 4.44) รองลงมา คอื บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีส่วน

ร่วมในการกำหนดขอ้ตกลงที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติทีถู่กตอ้ง (x ̅= 4.32) และท่านเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.32) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คอื ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน (x ̅= 4.20)    
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกัความรับผิดชอบ 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านตระหนักในสิทธแิละหน้าที่ เกิดสำนึกใน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.40 0.55 มาก 

2 ท่านสามารถประสานงาน เพื่อการแก้ไขปัญหา

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว 

4.43 0.61 มากที่สุด 

3 ท่านกระตือรือรน้ที่จะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 4.41 0.64 มาก 

4 ท่านออกตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

สม่ำเสมอ 

4.38 0.67 มาก 

5 ท่านยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดจาก 

การปฏิบัตงิานของตนเอง และนำมาปรับปรุง

พัฒนา 

4.16 0.72 มาก 

รวม 4.36 0.424 มาก 

  จากตารางที่ 21 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร ด้านหลกัความรับผิดชอบ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.36) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักความรับผิดชอบ  

อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านสามารถประสานงาน เพื่อการ

แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดว้ยความรวดเร็ว (x ̅= 4.43) รองลงมา

คอื ท่านกระตือรือรน้ที่จะแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึ้น (x ̅= 4.41) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื 

ท่านยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง และนำมาปรับปรงุพัฒนา  

(x ̅= 4.16)    
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ด้านหลกัความคุม้ค่า 

                      (n = 225) 

ขอ้ที ่ ประเด็น/ขอ้คำถาม x ̅ S.D. ความหมาย 

1 ท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุด

ต่อส่วนรวมและหน่วยงาน 

4.39 0.59 มาก 

2 ท่านใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่าง

เหมาะสมและคุม้ค่า 

4.42 0.70 มากที่สุด 

3 ท่านใช้งบประมาณการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่

กำหนดและคุม้ค่า 

4.26 0.69 มาก 

4 ท่านรักษาทรัพย์สนิของทางราชการให้ย่ังยนื 4.48 0.61 มาก 

5 ท่านสามารถสร้างความเช่ือม่ันและความ

ไวว้างใจต่อผู้รับบริการ 

4.21 0.72 มาก 

รวม 4.35 0.445 มาก 

 

  จากตารางที ่22 พบว่า ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านหลักความคุม้ค่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.35) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักความคุม้ค่า  

อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านรักษาทรัพย์สนิของทางราชการให้

ยั่งยืน (x ̅= 4.48) รองลงมา คอื ท่านใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า  

(x ̅= 4.42) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ท่านสามารถสร้างความเช่ือม่ันและความไวว้างใจ

ต่อผู้รับบรกิาร (x ̅= 4.21)    
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร 

  ผลการวเิคราะห์อิทธพิลของปจัจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

รายละเอียดดงัตาราง 23  

  ในเบื้องตน้จะทำการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใช้ใน

การศกึษาเพื่อป้องกันการเกดิ Multicollinearity คอื การมีสหสัมพันธ์กนัเองระหว่างตัวแปร

อิสระซ่ึงการทีต่ัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนัในระดับทีสู่งมาก อาจส่งผลให้สมการตัวแบบที่

ใช้ในการพยากรณต์ัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนัน้จึงต้องตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการตัวแบบได้โดยกำหนด

ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

  การวเิคราะห์ความสัมพันธ์จะพจิารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig. (2-

tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กนั ในทางตรงกันขา้ม หาก

ค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธก์ัน 

หลังจากนัน้จึงจะทำการวเิคราะหร์ะดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจากค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตนรากรู, 2553, หน้า 376-377) 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสงูมาก 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสงู 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.31–0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

   ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เท่ากบั 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรง 
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ตาราง 23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปจัจัยค้ำจุนกับความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัต ิ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตัว

แปร 

MOT1 MOT2 MOT3 MOT4 MOT5 HYG1 HYG2 HYG3 HYG4 HYG5 HYG6 HYG7 TGOV 
Mean 4.34 4.19 4.19 4.12 3.93 3.89 4.27 4.16 3.97 4.02 4.21 4.17 4.35 
S.D. 0.45 0.46 0.50 0.62 0.66 0.67 0.48 0.48 0.51 0.52 0.52 0.50 0.32 
MOT1 1 .577** .500** .514** .252** .372** .422** .519** .275** .399** .302** .333** .649** 
MOT2  1 .507** .421** .292** .369** .463** .597** .366** .457** .323** .384** .519** 
MOT3   1 .617** .499** .517** .474** .520** .510** .552** .470** .382** .517** 
MOT4    1 .549** .622** .435** .373** .497** .659** .515** .269** .532** 
MOT5     1 .608** .371** .310** .406** .556** .430** .365** .354** 
HYG1      1 .415** .372** .579** .675** .411** .478** .452** 
HYG2       1 .514** .453** .435** .401** .565** .619** 
HYG3        1 .448** .515** .391** .462** .607** 
HYG4         1 .555** .455** .328** .398** 
HYG5          1 .525** .390** .497** 
HYG6           1 .262** .420** 
HYG7            1 .544** 
TGOV             1 

119 



120 

 

 จากตาราง 23 พบว่าปัจจัยจงูใจ โดยภาพรวม (TMOT) มีความสัมพันธ์กับ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TGOV) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธท์างบวก (r = .660) 

 เม่ือพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TGOV) 

กับปัจจัยจูงใจ เปน็รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธก์นัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

ทุกด้าน ไดแ้ก ่

1. ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (MOT1) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .649) 

2. ด้านการได้รับการยอมรบันับถือ (MOT2) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .519) 

3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (MOT3) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .517) 

4. ด้านความรับผิดชอบ (MOT4) มีความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .532) 

5. ด้านความก้าวหน้า (MOT5) มีความสัมพันธ์กันในระดบัปานกลาง  

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .354) 

 จากตาราง 23 พบว่าปัจจัยค้ำจุน โดยภาพรวม (THYG) มีความสัมพันธ์กับ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TGOV) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กนัในระดับสงู และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .886) 

 เม่ือพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการนำหลักการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (TGOV) 

กับปัจจัยค้ำจุน เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ทุกด้าน ไดแ้ก ่
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  1. ด้านค่าตอบแทน (HYG1) มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .452) 

2. ด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน (HYG2) มีความสัมพันธ์กนัในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .619) 

3. ด้านนโยบายและการบริหาร (HYG3) มีความสัมพันธก์ันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .607) 

4. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (HYG4) มีความสัมพันธก์ันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .398) 

5. ด้านความเปน็อยู่ส่วนตัว (HYG5) มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .497) 

6. ด้านความม่ันคงในงาน (HYG6) มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .420) 

7. ด้านการปกครองบังคับบัญชา (HYG7) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .544) 

 จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่า ปจัจัยจงูใจโดยภาพรวม (TMOT) และปัจจัยค้ำจุนโดย

ภาพรวม (THYG) มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร โดยภาพรวม (TGOV) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์

ทางบวก ซ่ึงตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนัในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ขอ้จำกัดหรือต่ำกว่า 0.80 

(Stevens, 2002, p.189) ไม่ทำให้เกิดปัญหาภาวะพหุสัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity) ซ่ึงไม่

ส่งผลกระทบรนุแรงในการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพห ุและไม่ส่งผลใหส้มการตัวแบบที่ใช้ใน

การพยากรณ์ตัวแปร ขณะเดียวกันตัวแปรอิสระไม่เกิดปญัหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพลของ

ปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แสดงรายละเอียดดงัตาราง 24 
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ตาราง 24  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูของปัจจยัจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ ์ B Std.error β t P-value 
Collinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.056 .517  2.042 .042   
ความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน (MOT1) .347 .053 .482 6.570 .000**

8 

.416 2.405 
การไดร้ับการยอมรับนบัถือ (MOT2) .155 .055 .222 2.800 .006** .354 2.822 
ลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ (MOT3) .122 .053 .190 2.301 .022* .329 3.040 
ความรับผิดชอบ (MOT4) .133 .047 .254 2.817 .005** .274 3.646 
ความก้าวหน้า (MOT5) .086 .042 .176 2.043 .042* .303 3.304 
R=.716, R2=.512, R2Adj=.499, F=38.191, Sig.=.01** 

 จากตาราง 24 พบว่า ปัจจัยจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (MOT1) (β = .482) ดา้นความรับผิดชอบ (MOT4) (β = .254) 

และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (MOT2) (β = .222) มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ส่วนด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ(MOT3) (β = .190)      

และด้านความก้าวหน้า (MOT5) (β = .176) มีอิทธพิลตอ่ความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงปจัจัยจงูใจมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .499 สามารถ

ร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 49.90 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ 

และคะแนนมาตรฐาน ไดด้ังต่อไปนี ้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = 1.056 + .347(MOT1) + .155(MOT2) + .122(MOT3) + .133(MOT4) + .086(MOT5) 

  Zy = .482(MOT1) + .222(MOT1) + .190(MOT1) + .254(MOT1) + .176(MOT1) 
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 สรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ และด้านความก้าวหน้า สง่ผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวัดสกลนคร 

ตาราง 25  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของปัจจยัคำ้จุนที่สง่ผลต่อความสำเรจ็ในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ ์ B Std.error β t P-value 
Collinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.776 .171  10.36

5 

.000   
ค่าตอบแทน (HYG1) .040 .033 .082 1.185 .237 .435 2.298 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (HYG2) .197 .042 .292 4.713 .000** .546 1.833 
นโยบายและการบรหิาร (HYG3) .201 .041 .297 4.958 .000** .583 1.715 
สภาพการปฏิบัตงิาน (HYG4) .036 .040 .056 .906 .366 .547 1.829 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว (HYG5) .049 .044 .079 1.114 .267 .418 2.392 
ความม่ันคงในงาน (HYG6) .058 .035 .094 1.662 .098 .660 1.514 
การปกครองบงัคับบัญชา (HYG7) .106 .039 .165 2.733 .007** .575 1.739 
R=.738, R2=.545, R2Adj=.530, F=37.090, Sig.=.01** 

 จากตาราง 25 พบว่า ปจัจัยคำ้จนุของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

ด้านนโยบายและการบริหาร (HYG3) (β = .297) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (HYG2)       

(β = .292) และด้านการปกครองบงัคับบัญชา (HYG7) (β = .165) มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ใน

การนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซ่ึงมคี่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .530 สามารถ

ร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 53.00 โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ 

และคะแนนมาตรฐานไดด้ังต่อไปนี ้
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = 1.776 + .197(HYG2) + .201(HYG3) + .106(HYG7)  

  Zy = .292(HYG2) + .297(HYG3) + .165(HYG7)  

 สรุปได้ว่า ปัจจัยคำ้จุน ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน 

และด้านการปกครองบงัคับบัญชา มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส่วนปจัจัยคำ้จุน    

ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความเปน็อยู่ส่วนตัว และด้านความม่ันคงในงาน 

ไม่มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ปจัจยัคำ้จุนสง่ผลตอ่ความสำเรจ็ในการนำหลกัการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร 

ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยจงูใจด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยจงูใจด้านการได้รบัการยอมรับนับถือสง่ผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยจงูใจด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัตสิ่งผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ยอมรับ 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยจงูใจด้านความรับผิดชอบสง่ผลต่อความสำเรจ็ในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยจงูใจด้านความก้าวหน้าส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยคำ้จุนด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

ปัจจัยคำ้จุนด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงานสง่ผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยคำ้จุนด้านนโยบายและการบรหิารสง่ผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ยอมรับ 

ปัจจัยคำ้จุนด้านสภาพการปฏิบัตงิานสง่ผลต่อความสำเร็จใน

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ปฏิเสธ 

ปัจจัยคำ้จุนด้านความเป็นอยูส่่วนตัวส่งผลต่อความสำเรจ็ใน

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ปฏิเสธ 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยจงูใจด้านความม่ันคงในงานสง่ผลต่อความสำเร็จในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

ปัจจัยจงูใจด้านการปกครองบังคับบัญชาส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ยอมรับ 

  

 ตอนท่ี 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง  

ตาราง 27 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามปลายเปดิ 

ผู้ตอบ / ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปดิ 
จำนวนคน 

(n = 225) 

ร้อยละ 

- ตอบแบบสอบถามปลายเปดิ 46 20.44 

- ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปดิ 179 79.56 

รวม 225 100 

 จากตาราง 27 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิน้ 225 คน  

มีผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปดิแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน 46 คน  

คดิเป็นร้อยละ 20.44 ส่วนทีเ่หลือจำนวน 179 คน เป็นผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปดิ คดิเป็น

ร้อยละ 79.56 

 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด

สกลนคร สามารถสรปุเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงันี้ 
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  1.  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ควรมีการจดัฝึกอบรมด้านกฎหมาย 

ระเบียบต่าง ๆ ทางราชการ อยูเ่สมอ 

  2. องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ควรลงพืน้ที่พบปะรับฟังสภาพปัญหา

ต่างๆ ของประชาชน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม

โครงการต่าง ๆ 

  3. ผู้บริหารควรมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั และไม่ละเมิดกฎหมาย 

  4. พนักงานจ้างก็เป็นกำลังหลกัในการพัฒนาองคก์าร ดังนั้นควรมีสวสัดกิารต่าง ๆ 

ให้เหมาะสม 

  5. ควรมีการจดัหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพยีงพอ

สำหรกัการปฏิบตัิงาน 

  6. องค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ควรตัง้เป้าหมาย มีขอบข่ายภาระงานที่

ชัดเจน และปฏิบัตงิานภายใตก้ฎ ระเบียบ 

  7. องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ควรมีมาตรการประหยัดพลังงานที่

ชัดเจน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 

  8. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ควรมีระบบการรับเรื่องร้องเรยีนของ

ประชาชน ที่สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

แนวทางในการพัฒนาปัจจัยแรงจงูใจกบัความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

 ผลการศกึษาแนวทางในการพัฒนาปจัจัยแรงจงูใจกับความสำเร็จในการนำหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร จากการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน ที่พิจารณาเสนอแนะและแสดงความคดิเห็น สามารถสรุป

ได้ดังนี ้
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 1. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจ  

 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาปัจจัย

แรงจงูใจ ด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่าตอบแทน และด้านสภาพการ

ปฏิบัติงาน 

  “หลักในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ได้ยึดหลักใน

การบริหารใช้หลักคณุธรรม และด้านนโยบายและการบรหิาร มีการมอบหมายงานให้บุคลากร

ปฏิบัติเหมาะสมกับความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการวางแผนอัตรากำลังที่

เพยีงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยู่

สม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีศักยภาพที่ครบด้าน และพร้อมขับเคลื่อนองค์การต่อไป” 

       (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถนุายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมแรงจงูใจของบุคลากร เริ่มจากผู้บริหารต้องกำหนดปัจจัย

สำคัญในการประเมินงาน ดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผล

งานของบุคลากร เป็นวธิีที่องค์การสามารถใช้ในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการ

บรรลุวสิัยทศัน์ขององค์การ เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ และมีการให้

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ทำงานไดต้ามเป้าหมาย หรือยกย่อง ชมเชยบุคลากรเพื่อให้กระตุ้น

แรงจูงใจในการทำงาน มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรการทำงานด้านต่าง ๆ  

จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สิง่แวดล้อมทีถู่กลักษณะและปลอดภัย” 

      (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “การสร้างความสัมพันธท์ี่ดีภายในองค์การ มีส่วนสำคญัอย่างยิ่งในการสร้าง

บรรยากาศขององคก์าร เพราะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้บุคลากรมีโอกาส

แลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน มีการปรบัปรุงระบบการประเมินผลงานของบุคลากร   

โดยให้มีการประเมินอย่างตรงไปตรงมา ใช้ผลงานการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนางาน และ 

มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัตงิานดีเย่ียม ช่ืนชมให้เป็นบุคลากรที่มีแบบอย่างทีด่ี และให้

รางวัลเปน็ค่าตอบแทน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหอ้งทำงานให้พร้อมปฏิบัติงานและให้

สะดวกต่อการให้บรกิารแก่ประชาชน” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565) 
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  “แนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร เริ่มจากส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และเรียนรู้ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบ กฎหมาย อยู่ตลอด หากบุคลากรได้เรียนรู้ความผิดพลาดในการทำงานก็จะน้อยลง 

ทำงานราบรื่นเรียบร้อย ไม่ถูกตรวจสอบ พร้อมทั้งผู้บริหารควรให้โอกาสบุคลากรเขา้สู่ตำแหนง่ 

ที่สูงขึ้น โดยใช้หลักคุณธรรม ยุติธรรม โปร่งใส ยดึตามความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่ใช้

ระบบอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้รับ มีการให้รางวัลที่

เหมาะสมเป็นธรรม จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพยีงพอและทันสมัยเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจ ควรเริม่จากการฝึกอบรมให้

ความรู้และทักษะในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง โดยการวางโครงสร้าง   

การทำงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ จะทำให้

บุคลากรสามารถพัฒนาการทำงานสู่เป้าหมายที่กำหนดไว ้และจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อเปิด

โลกทัศน์ใหม่ บุคลากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการทำงานทีห่ลากหลายจากหน่วยงานอื่น   

มีโล่รางวัลการเชิดชูเกียรติให้บุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีการพจิารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม และมีการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้สะดวกในการ

ติดต่อราชการ  

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 29 มิถุนายน 2565) 

  “ปัจจัยแรงจงูใจของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร คอื

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการวางแผนจัดทำเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแสดงถึง   

การเติบโตในสายอาชีพ เม่ือเขา้มาปฏิบัติงาน จะช่วยสรา้งขวัญ กำลงัใจ และรกัษาบุคลากรที่

เก่งและดีไว้ รวมทั้งเปน็การปูทางสูก่ารสร้างบุคลากรทีมี่คุณค่าให้แก่องค์การในระยะยาว   

โดยการวางแผนเส้นทางการก้าวหน้าในสายอาชีพ และกำหนดหนทางไปสู่ความสำเร็จของ

เป้าหมาย และผู้บริหารควรให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อจำนวนบุคลากร เพื่อการทำงานที่สะดวกและคล่องตัว”  

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
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  “แนวทางในการส่งเสริมปจัจัยแรงจูงใจ คอื ให้บุคลากรมองเห็นถึงความสำคัญ

ในอาชีพที่ตนปฏิบัติอยู ่มีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการสั่งสม

ประสบการณ์และผลงานเพื่อให้ขา้ราชการมีศกัยภาพพร้อมที่จะขึ้นสูต่ำแหนง่ที่สงูขึ้น โดยยดึ

หลกัความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลงาน กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนเกง่ 

มีการให้ค่าตอบแทน เงินโบนัส หรือรางวัลยกย่องชมเชย เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรเกดิ  

การพัฒนาตนอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสร้างผลงานที่เป็น

ที่ยอมรับ เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง” 

     (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “ผู้บริหารควรให้การส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งหนา้ที่ราชการ ส่งเสริมให้มี

การสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไปเป็นสายงานวชิาการ สำหรับบุคลากรที่มีความขยัน 

มุ่งม่ัน ได้มีโอกาสสมัครเขา้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ ส่งเสริมคนเก่งให้มีกำลังใจ มีความก้าวหน้า ตามความรู้ ความสามารถที่เท่าเทียม

กัน โดยปราศจากระบบอุปถัมภ์ เป็นการสร้างแรงจูงใจส่งเสริมความก้าวหน้าของคนในองค์กร 

และมีการให้ค่าตอบแทนโบนัสในแต่ละปี สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้บริหารต้องมีการการประชุมระหว่างผู้ที่เกี่ยวขอ้งในงานทั้งหมด เพื่อคุยถึงปัญหาที่ประสบ 

ในแต่ละขัน้ตอนดำเนนิงานของแต่ละคนและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาให้ชัดเจน เพื่อช่วยกัน

แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมปจัจัยแรงจงูใจของบุคลากร คอื การส่งเสริมยกย่องเชิด

ชูด้วยการประเมินโดยอ้อม เช่น จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อรับบรกิาร 

และมีการเปดิใช้ระบบการประเมินออนไลน์ทั้งผ่านเว็ปไซด์ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อไดน้ำผลการ

ประเมินมาใช้พัฒนาบุคลากรในด้านการบรกิาร และหากบุคลากรท่านใด ได้รับผลการประเมิน

ที่ดี ทางองคก์ารก็มีค่าตอบแทน หรือรางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 



131 

 

  “การสร้างแรงจงูใจ เริ่มจากบุคลากรและผู้บริหารเกิดความมุ่นม่ันในการทำ

หน้าที่ของตน ใหเ้กดิเป็นวัฒนธรรมองค์กร การคัดเลือกบุคลากรเขา้มาทำงานให้คัดตาม

ความสามารถ ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ให้บุคลากรเกดิความม่ันใจและเช่ือม่ันในตัวของผู้บริหาร 

ผู้บริหารต้องไม่นำกระแสทางการเมืองมาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน หรืออยู่เหนือวชิาชีพของ

ขา้ราชการ มีการให้ค่าตอบแทนหรือใหก้ำลังใจในการทำงาน โดยยดึตามความสามารถของ

บุคลากร บุคลากรเปน็สิ่งสำคัญที่สดุของการพัฒนาและขับเคลื่อนองคก์าร บุคลากรต้องยดึ

ความยุติธรรม ความโปร่งใส ต้องตั้งเป้าหมายว่าทำงานเพื่อประชาชนทุกคน ไม่ได้ทำงานเพื่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และก็ขยายสิ่งต่าง ๆ เหล่านีไ้ปสู่บุคลากรทกุคนให้เกิดเปน็ค่านิยม

วัฒนธรรมทีด่ีขององคก์าร”  

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

 แนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

เริ่มจากส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และมีการ

วางแผนความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้า และจะทำให้

บุคลากรพัฒนาการทำงานสู่เป้าหมายที่กำหนดไวเ้ป็นอย่างดี โดยการสั่งสมประสบการณ์และ

ผลงาน เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขึ้นสู่ตำแหนง่ที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

สวัสดกิารตามสิทธิที่ควรได้รับ มีการให้รางวัลค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม เช่น เงินโบนัส 

หรือการเชิดชูเกียรติในการส่งเสริมคนดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องทำงานให้พร้อม

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอและทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 

 2. แนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ท่ีดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร  

 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

ด้านหลกัความโปรง่ใส หลกัการมีส่วนร่วม 
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  “แนวทางการสง่เสริมและพัฒนาโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี    

มาใช้ในการบรหิารองคก์าร โดยเริ่มจากเปดิโอกาสให้บคุลากรและประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนการดำเนนิงานขององค์การ รับฟังความคดิเห็นและความต้องการของประชาชน 

บริหารงานโดยยดึประโยชนส์ุขของประชาชนเป็นหลกั และนำเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใช้ในการบรหิาร คำนงึถงึความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างรายได้ใหก้ับชุมชน” 

       (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถนุายน 2565) 

  “การเริ่มพัฒนาการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ ต้องเริ่ม

พัฒนาจากผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารต้องมีความโปรง่ใส ยดึการบริหารงานตามกฎ ระเบียบ 

และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่บุคลากร สร้างกรอบ

ความคดิหรือทัศนคติทางจิตใจในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดไีปปฏิบตัิ              

มีการจัดการฝึกอบรมให้บุคลการเขา้ใจถงึแก่นแท้ของหลกัธรรมาภิบาล และเริ่มสร้างจิตสำนกึให้

บุคลากรมีหัวใจในการบริการ ยดึผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั เริ่มลงมือปฏิบตัิตัง้แต่

ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทกุภาคส่วนใน

องค์การ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ และประชาชน

สามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดัสกลนครได้” 

      (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 2, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “สิ่งที่ควรคำนึงถึงการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 

จำเป็นต้องอาศัยหลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รทกุระดบั เพื่อให้เกิดผลงานที่มี

ประสิทธภิาพ ไม่ว่าบุคลากรจะอยู่ในตำแหน่งใด ก็ต้องเขา้มามีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนองคก์าร และต้องอาศัยความ

โปร่งใสในการปฏิบัตงิาน เปดิอากาสให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการทำงานของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร เปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้อง

ยดึม่ันในความถูกต้องดงีาม มีความซ่ือสัตย์สุจริต หลกีเลี่ยงการแบ่งพรรค แบ่งพวก ต่อต้าน

ระบบอุปถัมภ์ ยดึม่ันปฏิบัตติามระเบียบและกฎหมาย” 

      (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 3, สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565) 
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  “แนวทางการสง่เสริมพัฒนาการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีไป

ปฏิบัติ เริ่มจากการที่ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาวธิีการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

ตลอดจนวางมาตรฐานการตรวจสอบการทำงานใหถู้กตอ้ง ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศกึษาเรียนรู้

ตลอดเวลา และกำกบัดูแลให้บุคลากรปฏิบัตงิานตามระเบียบ กฎหมาย ให้บุคลากรตระหนัก

ถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีจิตอาสาในการปฏิบตัิงานเพื่อประชาชน เปน็ที่พ่ึงของ

ประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชน อุทิศตนทำงานให้มีประสิทธภิารและประสิทธผิล

ตามเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สงูสุด 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

ไปปฏิบัติของบุคลากร เริ่มจากผู้บริหารวางแผน กำหนดนโยบายหรือแผนปฏิบตัิงานระดับ

องค์กร เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ 

เสนอแนะ นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร และองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัสกลนครควรมีเว็บไซต์

สำหรับประชาสัมพันธ์ภารกจิต่าง ๆ เปิดเผยการทำงานให้ประชาชนรับทราบ มีช่องทางการ

ติดต่อระหว่างประชาชนกับองค์การที่สะดวกและรวดเรว็ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการติดตามการทำงานขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสกลนค”  

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 5, สัมภาษณ์วันที่ 29 มิถุนายน 2565) 

  “การนำหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัต ิเริม่จากการที่ผู้บริหารนำ

หลักคุณธรรมมาใช้กับการบริหารงาน ผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงาน เป็นบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถมีทักษะคามชำนาญงานมีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล ผู้บริหารต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดมีผู้บริหารและบุคลากรที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม

จริยธรรมแล้ว หน่วยงานนั้นก็จะเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใสใน

หน่วยงาน พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการดำเนนิงานของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และเกดิประโยชน์ต่อ

ประชาชน”   

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 6, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
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  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

เริ่มจากการวางเป้าหมายขององคก์าร โดยยดึประชาชนเป็นหัวใจในการทำงาน ต้องยดึ   

ความต้องการของประชาชนเป็นหลักในการกำหนดนโยบาย เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มา     

มีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนโครงการ การดำเนนิงานดา้นต่าง ๆ พัฒนาบคุลากรให้มีทกัษะต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทกัษะทางสังคม เพื่อใช้ปฏิสัมพันธก์ับบุคคลอื่น ทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะที่

ช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธภิาพ องค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนครต้องมีการตดิตามและประเมินผลความคุม้ค่าของงานอยู่เสมอ” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 7, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนครต้องจัดทำแผนปฏิบตัิงาน โดยสง่เสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สนับสนนุการขับเคลื่อนแผนงานชุมชน และแผนงานจังหวัด โดยผ่านภาคปีระชาชน

ระดับหมู่บา้น ตำบล อำเภอ จังหวัดแล้วแต่กรณี บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร

ต้องยดึม่ันในความถกูต้อง ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวนิัย และผู้บริหารจะต้องมี

ความเป็นธรรมในการใช้อำนาจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจ

ง่ายๆ ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ได้สะดวก รวดเร็ว ไม่บดิเบอืน ไม่ปิดบงัขอ้มูล

บางส่วน ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัตงิานโดยยดึระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก จะต้อง

บริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุม้ค่า คุม้เวลาที่เสียไป 

และคุม้แรงงานที่ได้ลงทุนลงแรงในการปฏิบตัิงานลงไป” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 8, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

เริ่มจากนโยบายขององค์การ ควรมีนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

กำหนดหลกัเกณฑ์ไวใ้ห้บุคลากรดำเนินงาน มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้

บุคลากรและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแผนการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ 

ปฏิบัติงานยดึตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 9, สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
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  “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหารองคก์ร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีนโยบายเกี่ยวกับ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิ และต้องปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี ผู้นำต้องมี

ความโปร่งใส มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ให้บุคลากรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ให้บุคลากรไดน้ำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้เผยแพร่

ออกสื่อสงัคม ให้เป็นกระแสในสังคม ให้สังคมรับทราบถึงการนำหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มาร่วมตรวจสอบการทำงานขององค์การ” 

    (ผู้เช่ียวชาญคนที่ 10, สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2565) 

 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เริ่มจากผู้บริหารต้องมีนโยบายและวสิัยทัศน์  

ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้บรหิารต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง มีความ

โปร่งใส ยดึการบริหารงานตามกฎ ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    

มีการจัดการฝึกอบรมให้บุคลการเขา้ใจถึงแก่นแท้ของหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ

สร้างจิตสำนกึให้บุคลากรมีหัวใจในการบริการ ยดึผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ทำงานเพื่อ

ประชาชน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง          

เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคดิเห็น และประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนครได ้

 สรุป แนวทางการพัฒนาปจัจัยแรงจงูใจกับการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ไดแ้ก ่ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดสกลนครควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้

เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ให้บุคลากรได้เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ นำมา

พัฒนาองค์การ และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนครควรมีแผนความก้าวหน้าในสายงาน 

เพื่อให้บุคลากรมองเหน็เสน้ทางความก้าวหน้า และพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย โดยการสั่งสม

ประสบการณ์และผลงาน เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพพรอ้มที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ สง่เสริม

ให้บุคลากรไดร้ับสวสัดกิารตามสิทธทิี่ควรได้รบั มีการให้รางวัลค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
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มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องทำงานให้พร้อมปฏิบตังิาน พร้อมทัง้เครื่องมือที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เพียงพอและทนัสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทำงาน ผู้บริหารต้องกำหนด

นโยบายใหส้อดคล้องกับหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งปฏิบัตตินเปน็แบบอย่าง 

ยดึความโปร่งใส บริหารงานตามกฎ ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มีการจัดการฝึกอบรมให้บุคลการเขา้ใจถึงแก่นแท้ของหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 

และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีหัวใจในการบริการยดึผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

ทำงานเพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่าง

ทั่วถึง เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคดิเหน็ และประชาชน

สามารถตรวจสอบการทำงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนครได้ 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิัยเรื่อง ปจัจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร สรุปผล

ตามลำดับ ดังนี ้

  1. สรุปผลการวจิัย 

  2. อภิปรายผลการวจิัย 

  3. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวจิัยเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร สรุปผลดงันี ้

  1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน็บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

จำนวน 225 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 63.1 มีอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ป ีจำนวน 82 คน คดิเปน็ร้อยละ 36.5 มีระดับการศกึษาในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 162 คน คดิเปน็ร้อยละ 72.0 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี 

จำนวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 36.5 ตามลำดับ 

  2. ปัจจัยแรงจงูใจของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.12) เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า ทัง้ปัจจัยจูงใจ  

(x ̅= 4.15) และปัจจัยค้ำจุน (x ̅= 4.20) อยู่ในระดับมากทกุด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอื ด้านความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน (x ̅= 4.34) รองลงมา คอื ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงาน (x ̅= 4.27) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านค่าตอบแทน (x ̅= 3.89) โดย

สรุปผลในแต่ละด้านได้ดงันี ้

   2.1 ปัจจัยจงูใจด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x ̅= 4.34) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านความสำเร็จในการปฏิบัตงิานอยู่ใน

ระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ท่านพยายามเรียนรู้วิธกีารพัฒนาการ 

เพิ่มพูนประสบการณก์ารทำงานอยู่เสมอ (x ̅= 4.46) รองลงมา คอื ท่านเตรียมความพร้อม 
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ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ (x ̅= 4.40) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านพงึพอใจใน

ความสำเร็จของงานทีป่ฏิบัติ (x ̅= 4.17) 

   2.2 ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x ̅= 4.18) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านการไดร้ับการยอมรับนบัถอื อยูใ่นระดับมากทกุขอ้ 

โดยขอ้ที่มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ คอื ท่านรูส้ึกมีเกียรติและศกัดิ์ศรีในตำแหน่งหน้าที่ (x ̅= 4.35) 

รองลงมา คอื ท่านได้รับความเคารพ รักใคร่ และเอาใจใส่ จากเพื่อนร่วมงาน (x ̅= 4.30) 

ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านไดร้ับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคบับัญชา และเพื่อน

ร่วมงาน เม่ือปฏิบตัิงานสำเร็จ (x ̅= 4.08)    

   2.3 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 4.19) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทุกขอ้ 

โดยขอ้ที่มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ คอื ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่  

(x ̅= 4.35) รองลงมาคอื ท่านได้รบัมอบหมายงานที่เหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถ

ตามตำแหนง่หน้าที ่(x ̅= 4.33) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านมีอิสระในงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำอย่างเต็มที่ เม่ือปฏิบัติงานสำเร็จ (x ̅= 4.03) 

   2.4 ปัจจัยจูงใจด้านความรบัผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 4.12) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ท่านสามารถปฏิบัติ

หน้าที่นอกเวลาราชการได้ เมื่อมีงานราชการเร่งด่วน (x ̅= 4.22) รองลงมาคอืท่านใช้

ความรู้ ความสามารถเต็มศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน (x ̅= 4.15) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สดุ คอื ท่านมีโอกาสได้รบัมอบหมายงานใหม่  ๆอยู่เสมอ (x ̅= 3.48) อยูใ่นระดับปานกลาง 

   2.5 ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x ̅= 3.93) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ด้านความก้าวหนา้อยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่

มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านมีโอกาสไดร้ับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาพัฒนา

ความสามารถ (x ̅= 4.13) รองลงมา คอื การได้รบัความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานที่ปฏิบัติ

อยู ่(x ̅= 3.94) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งที่สงูขึ้นใน

สายงานที่ปฏิบัต ิ(x ̅= 3.84) 

   2.6 ปัจจัยคำ้จุนด้านค่าตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 3.89) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื การจ่ายค่าตอบแทนจ่ายตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลเปน็หลกั 
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 (x ̅= 4.06) รองลงมาคอืท่านได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธทิี่ควรได้รับ สามารถเบิก

ได้อย่างรวดเร็ว (x ̅= 3.96) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านได้รบัความเป็นธรรมใน

การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน (x ̅= 3.76)    

   2.7 ปัจจัยคำ้จุนด้านความสัมพนัธก์ับผู้รว่มงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (x ̅= 4.27) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอืท่านให้เกียรติและเคารพบุคคลอื่นในการปฏิบัตงิาน (x ̅= 4.42) รองลงมา คอื

บุคลากรในหน่วยงานท่านให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกนัและกันเปน็อย่าง (x ̅= 4.26)  

ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ผู้บงัคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมี

เหตุผลและยุติธรรม (x ̅= 4.21)    

   2.8 ปัจจัยคำ้จุนด้านนโยบายและการบรหิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x ̅= 4.16) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก

ทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัตงิาน 

ตามนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน (x ̅= 4.39) รองลงมา คอื การมอบหมาย

งานให้บุคลากรปฏิบตัิเหมาะสมกับความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

(x ̅= 4.18) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื ท่านมีโอกาสแสดงความคดิเหน็เพื่อเป็นแนว

ทางการดำเนินงานด้านการบรหิาร (x ̅= 3.93)    

   2.9 ปัจจัยคำ้จุนด้านสภาพการปฏิบัตงิาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 3.97) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกขอ้ 

โดยขอ้ที่มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ คอืสภาพแวดล้อมในการทำงานเอือ้อำนวยต่อการทำงาน  

(x ̅= 4.04) และท่านได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจำนวนเพยีงพอและ

สะดวกในการนำมา (x ̅= 4.04) รองลงมา คอื ท่านได้รับการแบง่หน้าทีง่านรับผิดชอบอย่าง

เท่าเทียมกัน (x ̅= 4.01) ส่วนขอ้ทีมี่ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื หน่วยงานของท่านมีกฎระเบียบ

ปฏิบัติในด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุที่ชัดเจน (x ̅= 3.79) 

  2.10 ปัจจัยคำ้จุนด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 4.02) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ด้านความเป็นอยู่สว่นตัวอยู่ในระดับมากทกุขอ้  

โดยขอ้ที่มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ คอื ครอบครัวของท่านมีความพงึพอใจในสภาพความเป็นอยู่

ในหน่วยงานแห่งนี ้(x ̅= 4.30) รองลงมา คอื ท่านพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จได้
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ด้วยตนเอง (x ̅= 4.19) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด

ในการทำงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ (x ̅= 3.75) 

   2.11 ปัจจัยคำ้จุนด้านความม่ันคงในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 4.21) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ด้านความม่ันคงในงานอยู่ในระดับมากทุกขอ้  

โดยขอ้ที่มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ คอื ท่านมีความเช่ือม่ันในหน่วยงานและงานที่ปฏิบตัิอยู่  

(x ̅= 4.48) รองลงมา คอื ท่านมีความภาคภูมิใจกับงานทีท่่านปฏิบัติ (x ̅= 4.34) ส่วนขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรตแิละเป็นที่ยอมรับนับถือ (x ̅= 4.01)    

   2.12 ปัจจัยคำ้จุนด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการทำงาน (x ̅= 4.25) รองลงมา คอื ผู้บงัคับบัญชาให้โอกาสปรกึษาหารือ

อย่างเป็นกนัเองกับผู้ใต้บงัคับบัญชา (x ̅= 4.71) และท่านได้รับความยุติธรรมในการ

ปฏิบัติงานตามระดับความสามารถของตนเอง (x ̅= 4.71) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื 

ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตงิานของท่าน (x ̅= 4.12) 

  3. ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.35) 

เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่าความสำเร็จในการนำหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื ด้านหลักคณุธรรม (x ̅= 4.42) 

รองลงมา คอื ด้านหลกัความรับผิดชอบ (x ̅= 4.36) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื 

ด้านหลกัความโปรง่ใส (x ̅= 4.30) โดยสรุปผลในแต่ละดา้นได้ดงันี ้

   3.1 ด้านหลกันติิธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.35)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลกันติิธรรม อยู่ในระดบัมากที่สุด 1 ขอ้ โดยขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านปฏิบตัิงานภายใตก้รอบกฎหมาย ตามแนวทางการปฏิบัติ 

อย่างถูกต้อง (x ̅= 4.51) รองลงมาอยู่ในระดับมาก คอื ทา่นปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค

และความยุติธรรม (x ̅= 4.41) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื หน่วยงานของท่านมี 

การปรับปรุงคำสั่ง กฎระเบียบและภารกิจ ให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับ (x ̅= 4.20)    

   3.2 ด้านหลักคณุธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.42)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลกัคุณธรรมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คอื ท่านให้บรกิารประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทยีม และเป็นธรรม (x ̅= 4.48) 
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รองลงมา คอื ท่านปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่บุคลากรในหน่วยงาน (x ̅= 4.47) ส่วนขอ้

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ท่านมีมนุษยส์ัมพันธ์ทีด่ี สุขภาพอ่อนโยน และมีไมตรจีิตพร้อม

ให้บรกิาร (x ̅= 4.21) 

   3.3 ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.30)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านมีการดำเนนิงานและประเมินผลงานตามแผนปฏิบตัิงานที่

กำหนดไวอ้ย่างโปรง่ใส (x ̅= 4.37) รองลงมา คอื ท่านมีการประชาคมให้ประชาชนเขา้ร่วม

แสดงความคดิเหน็โครงการต่างๆ (x ̅= 4.32) และท่านเปดิเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ (x ̅= 4.32) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื ท่านกำหนด

ขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน (x ̅= 4.16) 

  3.4 ด้านหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.31)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลกัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ท่านให้ความสำคัญต่อการยอมรบัฟังความคดิเห็นของเพื่อนร่วมงาน 

(x ̅= 4.44) รองลงมา คอื บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีส่วนร่วมในการกำหนดขอ้ตกลง

ที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติทีถู่กต้อง (x ̅= 4.32) และท่านเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัตงิาน (x ̅= 4.32) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คอื ท่าน

มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนนิงานภายในหน่วยงาน (x ̅= 4.20)    

  3.5 ด้านหลกัความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.36)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านสามารถประสานงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว (x ̅= 4.43) รองลงมา คอื ท่านกระตือรือร้นที่จะ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (x ̅= 4.41) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ท่านยอมรับในความ

ผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง และนำมาปรับปรงุพัฒนา (x ̅= 4.16) 

  3.6 ด้านหลกัความคุม้ค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.35)  

เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่าด้านหลกัความคุม้ค่าอยู่ในระดับมากทกุขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คอื ท่านรักษาทรัพย์สนิของทางราชการให้ย่ังยนื (x ̅= 4.48) รองลงมา คอื  

ท่านใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า (x ̅= 4.42) ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คอื ท่านสามารถสร้างความเช่ือม่ันและความไวว้างใจต่อผู้รับบริการ (x ̅= 4.21) 
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  4. ผลการวเิคราะห์อิทธพิลของปจัจัยแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่ความสำเร็จในการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร พบว่า ปัจจยัจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ด้าน

ความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน (MOT1) (β =.482) ด้านความรับผิดชอบ (MOT4)  

(β =.254) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (MOT2) (β =.222) มีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร อย่างมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ด้านลกัษณะของงานที่

ปฏิบัติ (MOT3) (β =.190) และด้านความก้าวหน้า (MOT5) (β =.176) มีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร อย่างมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 ซ่ึงปัจจัยจูงใจมีค่า

สัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .499 สามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร  

ได้ร้อยละ 49.90 และปัจจัยคำ้จุนของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร  

ด้านนโยบายและการบริหาร (HYG3) (β =.297) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (HYG2)  

(β =.292) และด้านการปกครองบังคับบัญชา (HYG7) (β =.165) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์  

= .530 สามารถร่วมกันทำนายความสำเรจ็ในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 53.00 ส่วนปัจจัยค้ำ

จุน ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านความ

ม่ันคงในงาน ไม่มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ในการนำหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

 5. แนวทางในการพัฒนาการปัจจัยจูงใจกบัความสำเร็จในการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ได้แก่ ผู้บรหิารองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนครควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ

บุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารบัการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นำมาพัฒนาองค์การ และองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสกลนครควรมีแผนความก้าวหน้าในสายงาน เพือ่ให้บุคลากรมองเหน็เสน้ทาง

ความก้าวหน้า และพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย โดยการสัง่สมประสบการณแ์ละผลงาน 
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เพื่อให้บุคลากรมีศกัยภาพพร้อมที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งทีสู่งขึน้ สง่เสริมให้บุคลากรได้รับ

สวัสดกิารตามสิทธทิี่ควรได้รบั มีการให้รางวัลค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมห้องทำงานให้พร้อมปฏิบัตงิาน พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัตงิานที่

เพยีงพอและทนัสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทำงาน และผู้บริหารต้องกำหนดนโยบาย

ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พรอ้มทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  

ยดึความโปร่งใส บริหารงานตามกฎ ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด มีการจัดการฝึกอบรมให้บุคลการเขา้ใจถงึแก่นแท้ของหลกัการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี และสร้างจติสำนกึใหบุ้คลากรมีหัวใจในการบรกิาร ยดึผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมเปน็หลัก ทำงานเพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

ความคดิเห็น และประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนครได ้

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการวจิัยเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร ผลการ

วเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี ้  

  1. ผลการวจิัยจากการศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสกลนคร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.12) เม่ือ

พจิารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจ (x ̅= 4.15) อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คอื ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.34) รองลงมา คอื ด้านลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ (x ̅= 4.19) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (x ̅= 4.18) ด้านความรับผิดชอบ  

(x ̅= 4.12) และด้านความก้าวหน้า (x ̅= 4.12) ตามลำดับ ส่วนปัจจัยคำ้จุน (x ̅= 4.20) อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (x ̅= 4.27) 

รองลงมา คอื ด้านความม่ันคงในงาน (x ̅= 4.21) ด้านการปกครองบังคับบัญชา (x ̅= 4.17) 

ด้านนโยบายและการบริหาร (x ̅= 4.16) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (x ̅= 4.02) ด้านสภาพการ

ปฏิบัติงาน (x ̅= 3.97) และด้านค่าตอบแทน (x ̅= 3.89) ตามลำดับ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะว่า 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนครส่วนใหญส่ามารถปฏิบัตงิานบรรลตุาม

เป้าหมายไดแ้ละเสรจ็สิน้  
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ตามเวลาที่กำหนด มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที ่พัฒนาและ

เพิ่มพูนประการณ์การทำงานอยู่เสมอ องค์การบริหารสว่นจังหวดัสกลนครมโีครงสร้างการ

แบ่งงาน การวางแผนระบบงานและมีการกำหนดกรอบอัตรากำลงัของขา้ราชการและ

พนักงานจ้างที่ชัดเจน เพื่อให้ทกุคนปฏบิตัิงานที่ได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสมตรงกับ

ความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง มีการแบง่หน้าที่งานรับผิดชอบทีเ่ท่าเทียมกนั และไดร้ับ

การสง่เสริมสนับสนนุ การยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบญัชา และมีโอกาสได้รับมอบหมาย

งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถปฏิบัตหิน้าที่นอกเวลาราชการได้เม่ือมีงานเร่งด่วน ขา้ราชการ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมีโอกาสได้รับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึน้ในสายงานที่

ปฏิบัติ มีความม่ันคงในการปฏิบตัิงานบุคลากรให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันเปน็

อย่างดี ปฏิบัตงิานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุขและเป็นกนัเอง ให้เกยีรตแิละเคารพซ่ึง

กันและกนั สภาพแวดล้อมในองค์การเอือ้อำนวยต่อการทำงาน และในแต่ละปีไดร้ับเงนิ

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (โบนัส) เพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรใหส้ร้างผลงานที่ดี 

อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยต่าง ๆ เปน็แรงผลกัดนั ให้บุคคลากรแสดงพฤตกิรรมออกมาอย่างมี

ทิศทาง เพื่อบรรลจุุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่ต้องการ  

  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ถนัดชัย ธนะสตูร (2553, บทคัดย่อ) ได้

ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย ผลการวจิัย พบว่า แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

ในจังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวจิัยของ นวรัตน์ อายุยนื (2561, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ของครูสังกดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวจิัย พบว่า 

แรงจูงใจของครสูังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเพชร บุตรดี (2563, บทคัดย่อ) ได้

ทำการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดีของ

องค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

พบว่า แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x ̅= 4.05) เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการทำงานอยู่ระดับมากทุก

ด้าน สอดคล้องกับงานวจิัยของ เปรมทิพย์ คำทะเนตร (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษา

ปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า ปัจจัยแรงจงูใจของผู้บรหิาร
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โรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปน็รายด้าน พบว่าทั้งปจัจัยจูงใจและปัจจัย

ค้ำจุน อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวจิัยของปฏิมากร ทิพเลิศ (2563, บทคัดย่อ) 

ได้ทำการศึกษาแรงจงูใจในการทำงานที่มีอิทธพิลต่อความผูกพันต่อองค์กรของสมาชิก

ศูนย์สง่เสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร พบว่า แรงจูงใจใน

การทำงานของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกดุนาขามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅ = 3.98) 

  2. ผลการวจิัยจากการศึกษาระดับความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสกลนคร พบว่า 

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ไีปปฏิบัติของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.35) เม่ือพจิารณารายด้าน 

พบว่าความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านหลกัคุณธรรม (x ̅= 4.42) รองลงมา คอื ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ (x ̅= 4.36) ด้านหลกันติิธรรม (x ̅= 4.35) ด้านหลักความคุม้ค่า (x ̅= 4.35) 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม (x ̅= 4.31) และด้านหลักความโปร่งใส (x ̅= 4.30) ตามลำดับ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่ยดึม่ันในความถูกต้อง 

และดีงาม มีการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม มีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ยดึม่ันในศลีธรรมและจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธท์ีด่ี สุขภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจิต

พร้อมให้บริการประชาชน มีความรับผิดชอบสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อ    

การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยปฏิบัติงาน

ภายใต้กฎหมายตามแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนอยู่

เสมอ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเหมาะสม ใช้งบประมาณการดำเนินงานภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดและคุม้ค่า เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น

หรือขอ้เสนอแนะ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร  

  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ อาทิตย์ แสนมะฮุง (2558, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศึกษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร พบว่า การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร โดยรวมอยู่ระดับมาก (�̅� = 3.66) สอดคล้องกับงานวจิัยของ ถนดัชัย ธนะสูตร 

(2553, บทคดัย่อ) ได้ทำการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบตัิงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัยในจงัหวัดเลย พบว่าการปฏิบัติงานตามหลกั 
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ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวดัเลย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวจิัยของ ชำนาญ คงรอด (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปจัจัย

ที่มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ : ศกึษาเฉพาะกรณี

เรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์ พบว่า ความสำเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบตัิในเรอืนจำและทณัฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวจิัยของ นวรตัน์ อายุยนื (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมมาภิบาลของครูสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาระยองเขต 1 พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ แก้วกาญจน ์กิมานุวัฒน์ (บทคัดย่อ, 2564) ได้ทำการศึกษาปจัจัยการบรหิาร

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอำนาจเจริญ พบว่า ความสำเร็จในการบริหารตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารโรงเรียน สงักดัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

อำนาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

  3. ผลการวจิัยจากการศึกษาอิทธพิลของปจัจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ไีปปฏิบัติของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า ปัจจัยจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั

สกลนคร มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครทุกด้าน โดยด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

(MOT1) (β = .482) ด้านความรับผิดชอบ (MOT4) (β = .254) และด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ (MOT2) (β = .222) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (MOT3) (β = .190) และ  

ด้านความก้าวหน้า (MOT5) (β = .176) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงปจัจัยจงูใจมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .499    

สามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไดร้้อยละ 49.90 และปจัจัยคำ้จุนของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ด้านนโยบายและการบริหาร (HYG3)  
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(β = .297) ด้านความสัมพันธก์ับผู้ร่วมงาน (HYG2) (β = .292) และด้านการปกครอง

บังคับบัญชา (HYG7) (β = .165) มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิที่ระดบั .01 ซ่ึงมคี่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .530 สามารถร่วมกนัทำนาย

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 53.00 ส่วนปัจจัยคำ้จุน ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพ

การปฏิบัตงิาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านความม่ันคงในงาน ไม่มีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะว่า ปัจจยัแรงจงูใจเป็นแรงผลกัดนั

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กระตุ้นพฤตกิรรมเพื่อให้บุคลากรในองคก์ารให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มใจในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลต่อความสำเร็จใน

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด

สกลนคร องคประกอบปัจจัยจูงใจ เป็นองคประกอบทีส่ำคัญ เป็นปัจจัยภายในของบุคลากร

ที่มีอิทธิพลในการสร้างความพงึพอใจในการทำงาน เป็นตวักระตุ้นในการปฏิบตัิงานทำงาน

ด้วยความพงึพอใจ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง 

บุคลากรจะเกิดความพงึพอใจในงาน ทำงานโดยตั้งใจเพือ่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ บุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนครได้กำหนดเป้าหมายในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใช้ความรู้ความสามรถเต็มศักยภาพในการปฏิบตัิงาน และได้รับการ

สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาพัฒนาตนให้มีความก้าวหนา้อยู่เสมอ จึงส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการนำหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัต ิสวนปัจจัยคำ้จนุเป็นปัจจัยที่ช่วยลด

ความไม่พงึพอใจในการทำงาน สกดักั้นไม่ใหบุ้คลากรเกดิความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถ

สร้างแรงจงูใจให้เกดิขึ้นได้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร มีการจดัสวสัดกิารภายใน

ส่วนราชการ การกำหนดอัตราเงินเดือนที่ชัดเจน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการ

ทำงาน สะดวกในการติดต่อประสานงาน จึงไม่มีอิทธพิลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ นาวรีตัน์ จำจด (2551, บทคัดย่อ) ได้

ทำการศกึษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีไปปฏิบัต ิ: ศกึษาเฉพาะกรณกีรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลาง พบว่า ปัจจัยที่มี

อิทธพิลต่อความสำเรจ็ของการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติใน
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หน่วยงานสังกัดส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ของขา้ราชการ “I AM READY” และตัวแปรที่อยู่ในตัวแบบด้านการ

พัฒนาองค์การของ วรเดช จันทรศร โดยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้

ร้อยละ 76.2 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ถนดัชัย ธนะสูตร (2553, บทคัดย่อ)            

ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดเลย พบว่าแรงจงูใจทัง้ปัจจัยจงูใจและปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อ

การปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจงัหวัดเลย อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานคอืตัวแปรที่มีค่า

พยากรณ์มากที่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ชำนาญ คงรอด (2554, บทคดัย่อ)  

ได้ทำการศึกษาปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อความสำเรจ็ของการนําหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัต ิ: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์ พบว่า ปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อ

ความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิทุกด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ได้แก่ มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส มุ่งเนน้ประสิทธิภาพ  

มีศีลธรรม คุณธรรม มุ่งเน้นผลงาน วัตถุประสงค์และมาตรฐาน นโยบาย การได้รับการ

ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า และความสำเรจ็ในการทำงานของบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิัยของนวรัตน์ อายุยนื (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลของครูสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา

ระยองเขต 1 พบว่าแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ ปิยวรรณ พลศร ี(2556, 

บทคัดย่อ) ไดท้ำการศกึษา ปจัจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกนัทรวชัิย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อความสำเรจ็ในการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

อำเภอกันทรวชัิย อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 มีจำนวน 5 ปัจจัย คอื ด้านการ

บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน   

ด้านสมรรถนะ ด้านการนำนโยบายไปปฏิบตัิ และด้านการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.933 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัว

แปรตาม ได้ร้อยละ 87.10  
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัต ิดงันี ้

   1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร ควรเสริมสร้างและพัฒนาปัจจัย

แรงจงูใจ ด้านความก้าวหน้า โดยกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อใหบุ้คลากร

มีความชัดเจนในความก้าวหน้าของตนเอง มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศกึษาดงูาน เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และควรเสรมิสร้างด้านความรบัผิดชอบ โดย

จัดทำแผนปฏิบตัิงาน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และให้มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

   1.2 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร ควรเสริมสร้างและพัฒนา

ปัจจัยแรงจงูใจ ด้านค่าตอบแทน โดยมีเงนิสวสัดกิารต่าง ๆ ตามสิทธทิี่ควรได้รับสามารถ

เบิกได้อย่างรวดเร็ว ผู้บรหิารมคีวามเป็นธรรมในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน ด้านสภาพ

การปฏิบัตงิาน ควรมีสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อำนวยตอ่การทำงาน มีอุปกรณ์เพยีงพอใน 

การปฏิบัตงิาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ควรเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที ่ด้านนโยบายและการบริหาร ควรมีนโยบายและหลกัเกณฑ์

การดำเนนิงานที่ชัดเจน มอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม และด้านการปกครอง

บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศให้เกดิความกระตือรือรน้ในการทำงาน  

   1.3 องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสร้างและพัฒนาการ

นำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สกลนคร ด้านหลกัความโปร่งใส ควรปฏิบัตงิานตามขัน้ตอนและกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน 

โดยไม่เลือกปฏิบัต ิมีการเปดิเผยข้อมูลกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดใุน

องค์การ และด้านหลกัการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและประชาชนมีส่วนร่วม

แสดงความคดิเหน็หรือขอ้เสนอแนะ ในการดำเนินงานตา่งๆ 

   1.4 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ควรมุ่งเนน้ให้ความสำคัญ

ปัจจัยจงูใจ ด้านความสำเรจ็ในการปฏิบัตงิาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิและด้านความก้าวหน้า ตามลำดบั เพื่อสง่ผล

ต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร โดยการกำหนดเปา้หมายของการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน  
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เม่ือมีงานราชการเรง่ด่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได ้ผู้บงัคับบัญชายอมรับ

และยกย่องในความรู้ความสามารถของบุคลากรเม่ือปฏิบัติงานบรรลเุป้าหมาย  

   1.5 องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญ

ปัจจัยค้ำจุน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา ตามลำดับ เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร โดย

ผู้บงัคับบัญชาควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบรหิาร

และนโยบายต่าง ๆ ขององคก์าร ให้เกียรตแิละเคารพบคุคลอื่นในการปฏิบตัิงาน 

ผู้บังคับบัญชาควรปกครองผู้ใต้บงัคับบัญชาด้วยความมีเหตุผลและยุติธรรม   

   1.6 ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนครควรส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ของบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน

นอกสถานที ่เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ นำมาพัฒนาองค์การ ผู้บริหารต้องกำหนด

นโยบายองค์การใหส้อดคล้องกับหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พร้อมทัง้ปฏิบัตติน

เป็นแบบอย่าง 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

  ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัต ิดงันี ้

   2.1 ควรศึกษาปจัจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิ เช่น ปัจจยัการบรหิาร ปจัจัยสมรรถนะ 

ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การ เป็นต้น 

   2.2 ควรทำการศกึษาวจิัยเรื่องดังกล่าวกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่

อื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อจะได้ทราบปจัจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตัิของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

   2.3 ควรศกึษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิเพิ่มเติม เพื่อเปน็แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตั ิ
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย 

หนังสือรับรองจรยิธรรมวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 



163 

 



164 

 



165 

 



166 

 



167 

 



168 

 
 



169 

 
 



170 

 

 



171 

 

 



172 

 

 



173 

 

 



174 

 

 



175 

 
 



176 

 

 



177 

 
 



178 

 



179 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ  
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย จำนวน  5 ท่าน 

ประกอบด้วย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล ตำแหนง่ รองอธกิารบดี 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ ์สวสัดิ์ไธสง ตำแหน่งกรรมการ 

บริหารหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร  

 4. ดร.ชูพงศ ์คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

 5. นายอุลติ บนุนาค รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร  

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 
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 รายนามผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางในการพัฒนาการปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดีไปปฏิบัติของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน  10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

2. นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

3. นายมานพ เชือ้บณัฑิต ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

4. นางจินตนา วงค์ลุน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

5. นางสาวทวิาพร พรหมจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

6. นางรุ่งจิตร อรรถสาร ท้องถิน่จังหวัดสกลนคร 

7. นายชัยรัตน ์ฉตัรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 

8. นายทรงศักดิ์ โอษะคลงั ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.จิตติ กติติเลศิไพศาล รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ละมัย ร่มเยน็ กรรมการบรหิารหลักสตูร             

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รหัสของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

ปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการนำหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ไปปฏิบัติของบคุลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 
******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผล

ต่อความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร” คำตอบจากแบบสอบถามฉบับนีจ้ะเก็บเปน็ความลับ 

ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแตป่ระการใด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจงึขอความอนุเคราะห์ให้

ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สดุ 

 2.  แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่ออกเปน็ 4 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ปจัจัยจงูใจที่มีผลต่อการนำหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไป

ปฏิบัติขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบัติของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 4 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวจิัยในครัง้นี้ 

***ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ใหค้วามร่วมมือด้วยด*ี** 

                                

 นางสาวจริันดา  บุญบรรจง 

     นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที ่13 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรือขอ้ความลงในช่องว่าง  

ตามความเป็นจริง 
 

               1. เพศ 

      ชาย                 

      หญิง 

  2. อาย ุ

      ไม่เกนิ 30  ปี        

      31-40  ป ี

      41-50  ปี          

      51-60 ปี  

  3. ระดับการศึกษา 

      ต่ำกว่าปริญญาตร ี  

      ปริญญาตรี  

       สงูกว่าปริญญาตร ี

  4. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

      1-5  ป ี    

      6-10 ป ี

      11-20 ป ี   

      21 ปี ขึ้นไป 
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 ตอนท่ี 2 ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมผีลต่อการนำหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 

ไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสกลนคร 

 คำช้ีแจง ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ว่ามี

ปัจจัยแรงจูงใจอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่านมากทีสุ่ด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

   5    หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับมากทีสุ่ด 

   4    หมายถึง  เหน็ด้วยในระดบัมาก 

   3    หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เหน็ด้วยในระดบัน้อยทีสุ่ด 

ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน      

1 ท่านกำหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานที่ชัดเจน และ

สามารถปฏิบัตงิานบรรลุเป้าหมาย 
     

2 ท่านสามารถปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ  

ได้ตามเวลาทีก่ำหนด 
     

3 ท่านเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที ่      

4 ท่านพยายามเรียนรู้วิธกีารพัฒนาการ เพิ่มพูน

ประสบการณก์ารทำงานอยู่เสมอ 
     

5 ท่านพงึพอใจในความสำเร็จของงานที่ปฏิบตั ิ      

การได้รับการยอมรับนบัถือ      

1 ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน เม่ือปฏิบัติงานสำเร็จ 
     

2 ท่านได้รับความเคารพ รกัใคร่ และเอาใจใส่ จากเพื่อน

ร่วมงาน 
     

3 ท่านรู้สกึมีเกียรตแิละศกัดิ์ศรีในตำแหน่งหน้าที่      
-  
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ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การได้รับการยอมรับนบัถือ (ต่อ)      

4 ท่านได้รับการยอมรบัในความรู้ความสามารถ เม่ือ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเรจ็ 
     

5 ท่านได้รับความไวว้างใจไดร้ับการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานทีส่ำคัญ 
     

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ      

1 ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมตรงกับความรู้ 

ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที ่
     

2 ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถตามตำแหนง่หน้าที่      

3 ท่านได้ใช้ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน      

4 ท่านรู้สกึว่างานที่ปฏิบตัิมีความท้าทาย      

5 ท่านมีอิสระในงานที่ไดร้ับมอบหมายใหท้ำอย่างเต็มที ่      

ความรับผดิชอบ      

1 ท่านใช้ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
     

2 ท่านปฏิบัติงานไดถู้กต้องและเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาที่

กำหนด 
     

3 ท่านเต็มใจทำงานที่ไดร้ับมอบหมายจากหน่วยงาน      

4 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ      

5 ท่านสามารถปฏิบตัิหน้าทีน่อกเวลาราชการได้ เม่ือมีงาน

ราชการเร่งด่วน 
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ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความก้าวหน้า      

1 ท่านมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพนู

ความรู้และความสามารถ 
     

2 การไดร้ับสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสได้ไป

ศึกษาดงูาน เพื่อเรียนรูแ้ละแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ 
     

3 การไดร้ับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่      

4 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งทีสู่งขึ้นในสายงานที่ปฏิบัติ      

5 ท่านมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากผู้บังคบับัญชา เพื่อ

นำมาพัฒนาความสามารถ 
     

ค่าตอบแทน      

1 เงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่ ๆ ที่ได้รับเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของท่าน 
     

2 ท่านได้รับเงินค่าเบีย้เลีย้งในการประชุม สัมมนาต่างๆ  

มีความเหมาะสม 
     

3 ท่านได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควรได้รับ 

สามารถเบกิได้อย่างรวดเร็ว 
     

4 ท่านได้รับความเปน็ธรรมในการพจิารณาเลื่อนขัน้

เงินเดือน  
     

5 การจ่ายค่าตอบแทน จ่ายตามผลการปฏิบัติงานของ

บุคคลเป็นหลกั 
     

ความสัมพันธ์กบัผู้ร่วมงาน      

1 ท่านปฏิบตัิงานกบัเพื่อนรว่มงานอย่างมีความสุข      

2 ท่านให้เกยีรตแิละเคารพบุคคลอื่นในการปฏิบตัิงาน      

3 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน 

 

     



189 

ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสัมพันธ์กบัผู้ร่วมงาน (ต่อ)      

4 บุคลากรในหน่วยงานท่านให้ความร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกนั

และกนัเป็นอย่างด ี
     

5 ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมี

เหตุผลและยุติธรรม 
     

นโยบายและการบรหิาร      

1 หน่วยงานท่านมีนโยบายควบคุมและมีหลกัเกณฑก์าร

ดำเนินงานที่ชัดเจน 
     

2 นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของหน่วยงาน มี 

ความเหมาะสม 
     

3 การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบตัิเหมาะสมกับความรู้

และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
     

4 ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานตามนโยบาย

เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน 
     

5 ท่านมีโอกาสแสดงความคดิเหน็เพื่อเป็นแนวทางการ

ดำเนินงานด้านการบรหิาร 
     

สภาพการปฏิบัตงิาน      

1 สภาพแวดล้อมในการทำงานเอือ้อำนวยต่อการทำงาน      

2 ท่านได้รับการแบ่งหน้าที่งานรบัผิดชอบอย่างเท่าเทียมกนั      

3 ท่านได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานมี

จำนวนเพยีงพอและสะดวกในการนำมา 
     

4 หน่วยงานของท่านอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม

และการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว 
     

5 หน่วยงานของท่านมีกฎระเบียบปฏิบัติในด้านความ

ปลอดภัยและการป้องกนัอุบัติเหตุที่ชัดเจน 

 

     



190 

ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ความเป็นอยู่ส่วนตวั      

1 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริหารงานภายใน      

2 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการทำงานต่างๆ ได้

อย่างเต็มที ่
     

3 ท่านมีอิสระในการหาแนวทางพัฒนาการทำงานใหม่ ๆ 

ให้บรรลุตามเกณฑ์ช้ีวดั 
     

4 ท่านพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง      

5 ครอบครัวของท่านมีความพงึพอใจในสภาพความเป็นอยู่

ในหน่วยงานแห่งนี ้
     

ความมั่นคงในงาน      

1 ท่านรู้สกึม่ันคงในการปฏิบัตงิานในหน่วยงานนี ้      

2 ท่านมีความภาคภูมิใจกับงานที่ท่านปฏิบตั ิ      

3 ตำแหนง่หน้าทีก่ารงานของท่านในปัจจุบนัมีคุณค่าและ

ความสำคัญต่ออนาคตของท่าน 
     

4 งานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับนับถอื      

5 ท่านมีความเช่ือม่ันในหน่วยงานและงานที่ปฏิบัติอยู ่      

การปกครองบงัคับบัญชา      

1 ผู้บังคับบัญชาของท่านปกครองด้วยความมีเหตุผลและ

ยุติธรรม 
     

2 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกบั

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

3 ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตงิานของท่าน      

4 ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้เกิดความกระตือรือรน้

ในการทำงาน 
     

5 ท่านได้รับความยตุิธรรมในการปฏิบัตงิานตามระดับ

ความสามารถของตนเอง 
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 ตอนท่ี 3 การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติของ

บุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมีความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อความสำเรจ็ใน

การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตัิของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร ว่ามีปัจจัยแรงจูงใจอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยเขียนเครื่องหมาย 

ลงในช่องทีต่รงกับความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด โดยมีเกณฑก์ารพจิารณาดงันี ้

   5    หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับมากทีสุ่ด 

   4    หมายถึง  เหน็ด้วยในระดบัมาก 

   3    หมายถงึ  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 

   1    หมายถึง  เหน็ด้วยในระดบัน้อยทีสุ่ด 

ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

หลักนติิธรรม      

1 ท่านรู้และเขา้ใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทาง

ราชการเป็นอย่างด ี
     

2 ท่านปฏิบัติงานภายใตก้รอบกฎหมาย ตามแนวทางการ

ปฏิบัติอย่างถกูต้อง 
     

3 ท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสิทธเิสรีภาพของผู้อ่ืนอยู่

เสมอ 
     

4 ท่านปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม      

5 หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงคำสัง่ กฎระเบียบ และ

ภารกิจ ให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับ 
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ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

หลักคุณธรรม      

1 ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยยดึหลกัความถกูต้องและดีงาม      

2 ท่านให้บรกิารประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น

ธรรม 
     

3 ท่านเน้นความซ่ือสัตย ์สุจริต ยดึม่ันในศลีธรรมและ

จริยธรรม 
     

4 ท่านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจติ

พร้อมให้บรกิาร 
     

5 ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่บุคลากรในหน่วยงาน      

หลักความโปร่งใส      

1 ท่านมีการดำเนินงาน และประเมินผลงานตามแผนปฏิบตัิ

งานที่กำหนดไวอ้ย่างโปร่งใส 
     

2 ท่านกำหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน 
     

3 ท่านได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดักจิกรรมต่าง ๆ ให้

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
     

4 ท่านเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจดัจ้างให้

ประชาชนทราบ 
     

5 ท่านมีการประชาคมให้ประชาชนเขา้ร่วมแสดงความ

คดิเห็นโครงการต่างๆ  
     

หลักการมีส่วนร่วม      

1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีส่วนร่วมในการกำหนด

ขอ้ตกลงที่ชัดเจนและแนวปฏิบตัิที่ถกูต้อง 
     

2 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน      

3 ท่านให้ความสำคัญต่อการยอมรับฟังความคดิเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน 
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ข้อ ประเด็น/ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

หลักการมีส่วนร่วม (ต่อ)      

4 ท่านคดิว่าหน่วยงานของท่านได้เปดิโอกาสให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็หรือขอ้เสนอแนะ ในการ

ดำเนินการ 

     

5 ท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
     

หลักความรับผิดชอบ      

1 ท่านตระหนักในสิทธแิละหน้าที่ เกิดสำนึกในความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 
     

2 ท่านสามารถประสานงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
     

3 ท่านกระตือรือรน้ที่จะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้      

4 ท่านออกตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัิงานสม่ำเสมอ      

5 ท่านยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ของตนเอง และนำมาปรับปรงุพัฒนา 
     

หลักความคุ้มค่า      

1 ท่านปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดต่อ

ส่วนรวมและหน่วยงาน 
     

2 ท่านใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างเหมาะสมและ

คุม้ค่า 
     

3 ท่านใช้งบประมาณการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

และคุม้ค่า 
     

4 ท่านรักษาทรัพย์สนิของทางราชการให้ย่ังยนื      

5 ท่านสามารถสร้างความเช่ือม่ันและความไวว้างใจต่อ

ผู้รับบริการ 
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 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

 คำชี้แจง โปรดแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ 
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แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เช่ียวชาญ 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแรงจงูใจและการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัตขิองบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสกลนคร 

*************************************** 

ชื่อ                                                            ตำแหน่ง                                                     . 

วันที่ให้สัมภาษณ์                                                       เวลา                                             .         

สถานที่สัมภาษณ์                                                                                                          . 

1. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสกลนคร ควรเป็นอย่างไร ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น?                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

 

 2. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป

ปฏบัิติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรเป็นอย่างไร ขอให้ท่านแสดงความ

คิดเห็น?                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                . 

                                                                                                                                .                                                                                                                 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

ภาคผนวก ง  

ค่าคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตาราง 28 แบบสรปุผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม 

คำถาม 

การวจิัย  

ขอ้ที ่

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่  

ผลรวม 

 

ค่า IOC 

 

การแปล

ผล 

1 2 3 4 5 

ความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การไดร้ับการยอมรับนบัถือ    

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ    

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความรับผิดชอบ    

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

คำถาม 

การวจิัย  

ขอ้ที ่

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่  

ผลรวม 

 

ค่า IOC 

 

การแปล

ผล 

1 2 3 4 5 

ความก้าวหน้า 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ค่าตอบแทน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

นโยบายและการบรหิาร 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

คำถาม 

การวจิัย  

ขอ้ที ่

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่  

ผลรวม 

 

ค่า IOC 

 

การแปล

ผล 

1 2 3 4 5 

สภาพการปฏิบัตงิาน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ความเป็นอยู่ส่วนตัว 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความม่ันคงในงาน 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

การปกครองบงัคับบัญชา 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

คำถาม 

การวจิัย  

ขอ้ที ่

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่  

ผลรวม 

 

ค่า IOC 

 

การแปล

ผล 

1 2 3 4 5 

หลักนิติธรรม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

หลักคณุธรรม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

หลักความโปร่งใส 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

คำถาม 

การวจิัย  

ขอ้ที ่

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่  

ผลรวม 

 

ค่า IOC 

 

การแปล

ผล 

1 2 3 4 5 

หลักความรบัผิดชอบ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

หลักความคุม้ค่า 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 29 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือม่ันของปัจจยัแรงจงูใจ 

 

 

 

 

ด้านที ่ ขอ้ที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ความสำเร็จในการปฏิบตัิงาน 

ค่าความเช่ือม่ัน .911 

1 .786 

2 .625 

3 .687 

4 .691 

5 .608 

2. การไดร้ับการยอมรับนบัถือ 

ค่าความเช่ือม่ัน .833 

1 .611 

2 .391 

3 .728 

4 .611 

5 .687 

3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

ค่าความเช่ือม่ัน .791 

1 .430 

2 .564 

3 .471 

4 .730 

5 .877 

4. ความรับผิดชอบ 

ค่าความเช่ือม่ัน .837 

 

 

 

1 .701 

2 .694 

3 .516 

4 .520 

5 .544 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

 

 

ด้านที ่ ขอ้ที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

5. ความก้าวหน้า 

ค่าความเช่ือม่ัน .917 

1 .559 

2 .569 

3 .367 

4 .557 

5 .552 

6. ค่าตอบแทน 

ค่าความเช่ือม่ัน .860 

1 .739 

2 .802 

3 .478 

4 .522 

5 .405 

7. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

ค่าความเช่ือม่ัน .807 

1 .730 

2 .797 

3 .500 

4 .572 

5 .637 

8. นโยบายและการบริหาร 

ค่าความเช่ือม่ัน .913 

 

 

 

1 .786 

2 .625 

3 .687 

4 .691 

5 .646 

9. สภาพการปฏิบตัิงาน 

ค่าความเช่ือม่ัน .764 

 

 

1 .393 

2 .552 

3 .662 

4 .626 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ด้านที ่ ขอ้ที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

9. สภาพการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 5 .432 

10. ความเป็นอยู่ส่วนตัว 

ค่าความเช่ือม่ัน .716  

1 .510 

2 .544 

3 .706 

4 .619 

5 .491 

11. ความม่ันคงในงาน 

ค่าความเช่ือม่ัน .809 

1 .379 

2 .596 

3 .365 

4 .739 

5 .554 

12. การปกครองบงัคับบัญชา 

ค่าความเช่ือม่ัน .798 

 

 

 

1 .730 

2 .730 

3 .500 

4 .572 

5 .637 
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ตาราง 30 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือม่ันของการนำหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ีไปปฏิบตั ิ

 

 

ด้านที ่ ขอ้ที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. หลกันติิธรรม 

ค่าความเช่ือม่ัน .807  

1 .730 

2 .797 

3 .500 

4 .572 

5 .637 

2. หลักคณุธรรม 

ค่าความเช่ือม่ัน .905  

1 .702 

2 .535 

3 .702 

4 .792 

5 .738 

3. หลักความโปรง่ใส 

ค่าความเช่ือม่ัน .857 

1 .500 

2 .525 

3 .452 

4 .468 

5 .613 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

ค่าความเช่ือม่ัน .812 

 

 

 

1 .679 

2 .678 

3 .718 

4 .434 

5 .702 

5. หลักความรับผิดชอบ 

ค่าความเช่ือม่ัน .915 

 

1 .786 

2 .628 

3 .693 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ด้านที ่ ขอ้ที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

4. หลกัการมีส่วนร่วม (ต่อ) 4 .718 

5 .554 

6. หลกัความคุม้ค่า 

ค่าความเช่ือม่ัน .859 

1 .786 

2 .448 

3 .529 

4 .576 

5 .554 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ช่ือ-สกุล    นางสาวจิรนัดา  บุญบรรจง 

วัน เดือน ปีเกิด    25 กุมภาพันธ์ 2538 

สถานที่อยูป่ัจจุบนั   205 หมู่ 5 ตำบลไฮหย่อง  

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 

โทรศัพท์ 095-6645362 

ตำแหนง่ปัจจบุัน   นกัพฒันาชุมชนปฏิบัตกิาร 

สถานที่ทำงาน    กองสวสัดกิารสังคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร  

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 47000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา  

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวดัสกลนคร 

พ.ศ. 2560  ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) คณะวทิยาศาสตร ์ 

สาขาฟสิิกส ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จังหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2565  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2562 ถงึปัจจบุัน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิาร  

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร  

 

 

 


