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แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
นางสุ ภสั สร
วิชยั
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครราชสี มา
2551

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจศึกษา เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครราชสี มา เพื่อที่จะทาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ งจากการปฏิบตั ิงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต ามเป้ าหมายภายในองค์ ก ร โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ และ เปรี ยบเทียบการปฏิ บตั ิงานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัดนครราชสี มา ในเชิ งประจักษ์ กลุ่ ม ตัวอย่า ง จากกลุ่ มประชากรทั้ง หมด 553 คน หาโดยวิธีก าร
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 232 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) จาแนกตาม เพศ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ ระดับตาแหน่ง ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาจานวน 6 ด้าน 1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
2. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 3. ด้านบรรยากาศการทางาน 4. ด้านการยอมรับนับถือ 5. ด้าน
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน 6. ด้านการพัฒนาศักยภาพในหน้าที่การทางาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ได้แก่ Ttest (Independent Sample) และ F-test (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 10,501-15,000 บาท ตาแหน่ งงานปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่เป็ น
ข้าราชการ การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานขอพนักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
วิเคราะห์ ตามค่าเฉลี่ ยที่ มากที่ สุด เรี ยงตามลาดับ เป็ นรายด้านดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านอยูใ่ นระดับมาก  = 4.16 S.D. = .39 ด้านบรรยากาศในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก  = 4.12
S.D. = .43 ด้านการยอมรับนับถือ อยูใ่ นระดับมาก  = 4.11 S.D. = .54

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก  = 4.01 S.D. = .53 ด้านพัฒนาศักยภาพในหน้าที่การ
ทางาน อยูใ่ นระดับมาก  = 3.96 S.D. = .43 ด้านความมัน่ คงในงาน อยูใ่ นระดับมาก  = 3.93
S.D. = .40
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
รายได้ และ ระดับตาแหน่ง ของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทุกด้าน
ส่ ว นระดับ การศึ ก ษา ของพนัก งานองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม าที่ แ ตกต่ า งกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
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