
 

การจูงใจทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของข้าราชการใน

จังหวดัมหาสารคาม 

Influence Affecting the Performance of Government Officials  

in Maha Sarakham Province 

เสนอ  

อาจารย์ ดร.สุรพฒัน์  มังคะลี 

 

โดย 

นางสาวอัญชนา  อมรรัตน์ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 6222100625 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ                  
ปีการศึกษา 2563 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 



การจูงใจทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของข้าราชการใน

จังหวดัมหาสารคาม 

Influence Affecting the Performance of Government Officials  

in Maha Sarakham Province 

 

 

 

นางสาวอัญชนา  อมรรัตน์ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 6222100625 

 

     การประเมินผลได้เกรด 

 

 
อนุมัตใิห้รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ                  

ปีการศึกษา 2563 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

 

ลงช่ือ………………………………………………………….. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 



Influence Affecting the Performance of Government Officials  

in Maha Sarakham Province 

 

 

 

 

 

BY 

ANCHANA  AMONRAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Independent research is an integral part of the study of the 

Master of Business Administration. 

Academic Year 2020  

Ramkhamhaeng University 



 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

คาํปฏญิาณตน 
 ขา้พเจา้ นางสาวอญัชนา  อมรรัตน์  รหสัประจาํตวันกัศึกษา 6222100625 

 ขอรับรองว่า รายงานการคน้ควา้อิสระและบทความวิจยั เร่ือง การจูงใจท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นผลงานเขียน

ของขา้พเจ้า หากมหาวิทยาลยัได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของผลงานหรือภายหลงัได้

ตรวจสอบพบว่า เป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผูอ่ื้นหรือจากแห่งใดแห่งหน่ึง

หรือรวมถึงการให้ผูอ่ื้นจดัทาํ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ขา้พเจ้ายอมท่ีจะให้

มหาวิทยาลยัเพิกถอนปริญญาบตัรของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

โดยไม่ขอทกัทว้งแต่ประการใด 

 เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งคาํปฏิญาณและคาํรับรองข้างต้น จึงได้ลงลายมือช่ือไว ้     

เป็นสาํคญั 

 
 

 

               ลงช่ือ................................................. 

            ( นางสาวอญัชนา  อมรรัตน์ ) 

                    รหสันกัศึกษา 6222100625 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
©2563 

อญัชนา  อมรรัตน ์
สงวนลิขสิทธ์ิ 



มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
คณะบริหารธุรกิจ 

 

การคน้ควา้อิสระ 
ของ 

นางสาวอญัชนา  อมรรัตน ์
 

เร่ือง 

การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคามไดรั้บการ
ตรวจสอบและอนุมติั ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 

เมื่อวนัท่ี...................................................................................... 
 

ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ  ........................................................................ 

 

กรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ........................................................................ 

 

  คณบดี    ........................................................................ 

 

  



หวัขอ้การคน้ควา้อิสระ   การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
                                                       ของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม  
ช่ือผูเ้ขียน    นางสาวอญัชนา  อมรรัตน ์
ช่ือปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะ/มหาวิทยาลยั   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ดร.สุรพฒัน ์ มงัคะลี 
ปีการศึกษา    2563 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลไปปรับใชใ้นการ
บริหารงานภายในหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมและพฒันาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร ทาํใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน อนัจะ
ส่งผลใหเ้ป้าหมายของหน่วยงานราชการในจงัหวดัมหาสารคาม ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากจงัหวดั
มหาสารคาม มีหน่วยงานราชการท่ีทาํหน้าท่ีบริหารบา้นเมือง ดูแลประชาชน  ซ่ึงบางหน่วยงาน 
มีความเก่ียวขอ้ง ใกลชิ้ดประชาชน ลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง ท่ีบุคลากรในสังกดั
จะต้องปฏิบติัภารกิจทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ได้แก่ ข้าราชการ สังกัดทุกหน่วยงาน  

ในจังหวัดมหาสารคามโดยการสํารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม (Quaretionnaires)  
โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  ผลการวิจยัพบว่า การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่าหน่วยงานราชการในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทสาํคญั
ยิง่ ต่อการใหบ้ริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน ดงันั้น ประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม จึง
มีความสาํคญั เน่ืองจากการท่ีองคก์รใดๆ ก็ตาม จะสามารถบรรลุเป้าหมาย พนัธะกิจ วิสัยทศัน์ ของ
หน่วยงานท่ีได้กาํหนดไว ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีบุคลากรมีขวญั 



กาํลงัใจ มีสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีดี มีความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการ ก็จะสามารถ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
           หน่วยงานราชการในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นองคก์รท่ีมีบทบาทสาํคญัยิ่ง ต่อการให้บริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ดงันั้น ประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม จึงมีความสาํคญั เน่ืองจาก
การท่ีองคก์รใดๆ ก็ตาม จะสามารถบรรลุเป้าหมาย พนัธะกิจ วิสัยทศัน์ ของหน่วยงานท่ีไดก้าํหนด
ไว ้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีบุคลากรมีขวญั กาํลงัใจ มีสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานท่ีดี มีความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการ ก็จะสามารถพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ 
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดั
มหาสารคาม 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
 4. เพ่ือสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บันกัวิจยั นกัวิชาการ และบุคคลทัว่ไป นาํไปศึกษาคน้ควา้
เพ่ิมเติม เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

ขอบเขตการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variabls)  
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  รายได้ต่อเดือน อายุ วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการบรรจุ  

รับราชการระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ดงัน้ี 
   ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารขององคก์ร, การบงัคบั

บญัชาและการควบคุมดูแล,  ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน,  ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บงัคบับญัชา,  

ตาํแหน่งงาน,ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน,  ชีวิตส่วนตวั,  สภาพการทาํงาน,  ค่าตอบแทนสวสัดิการ 



  ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factor) ไดแ้ก่   ความสาํเร็จในการทาํงาน,  การไดรั้บการ

ยอมรับ,  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หรือโอกาสในการเจริญเติบโต,  ลักษณะงานท่ีทํา,   
ความรับผดิชอบ 

 1.2 ตวัแปรตาม (Denpendent variables)  
       ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ ดา้นการ
วางแผนตารางเวลา ดา้นการเรียนรู้ตนเอง ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ดา้นการมีสมาธิและจิตใจ
ท่ีจดจ่ออยูก่บังานท่ีทาํ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ท่ีปฏิบติังาน สังกดัหน่วยงานต่าง ๆ ใน

จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการท่ีปฏิบติังาน ในจงัหวดั

มหาสารคาม จาํนวน 400 คน  

4. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 13 อาํเภอ ได้แก่  อ ําเภอเมืองมหาสารคาม  
อาํเภอแกดาํ อาํเภอโกสุมพิสัย อาํเภอกันทรวิชัย อาํเภอเชียงยืน อาํเภอบรบือ อาํเภอนาเชือก  

อาํเภอพยคัฆภูมิพิสยั อาํเภอวาปีปทุม อาํเภอนาดูน อาํเภอยางสีสุราช อาํเภอกุดรัง อาํเภอช่ืนชม 

5. ขอบเขตด้านเวลา 
 เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพนัธ ์2564 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็น เก่ียวกบัการจูงใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานสามารถนาํไปเป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันา แรงจูงใจต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคลากร 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดั
มหาสารคาม 

3. ผลจากการศึกษา สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในสนบัสนุนพฒันาแรงจูงใจในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในจงัหวดัมหาสารคาม  



4. นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับนกัวิจยั นกัวิชาการ และบุคคลทัว่ไป ท่ีใหค้วามสนใจ 
นาํไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน      

สมมตฐิานของการวจิัย 
            1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 

 2. ปัจจยัดา้นการจูงใจท่ีมีผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
       การศึกษาการจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการในจงัหวดั
มหาสารคาม  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี มีจาํนวน รวมทั้งส้ิน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได ้ 
ส่วนใหญ่มีรายได ้25,001 -35,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 200 คน มีอายุ ระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 
187 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 269 คน มีตาํแหน่งงานระดบัชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 
234 คน มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในจงัหวดัมหาสารคาม ระหว่าง 11 – 20 ปี จาํนวน 176  คน มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน 227 คน มีภูมิลาํเนาอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จาํนวน 346 คน   

5.1.2 การจูงใจในการปฏิบัติงาน 
       ผลการศึกษา พบว่า การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและ
การบริหารขององคก์ร อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล อยุ่ในระดบั
มากท่ีสุด กฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นกลาง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด การจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยุ่ในระดับมากท่ีสุด  
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในการทาํงานเสมอ และ สามารถจดัการความขดัแยง้ของเพื่อน
ร่วมงานไดดี้ มีค่าเฉล่ียมาก การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด สามารถจดัการความขดัแยง้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอย่าง
ดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูต่รงกบัสาขาท่ีเรียนมาโดยตรง มีค่าเฉล่ียมาก ดา้นความ
มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน อยุ่ในระดบัมากท่ีสุด งานท่ีปฏิบติัอยู่สามารถยึดเป็นอาชีพไดต้ลอดไป มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นชีวิตส่วนตวั อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด  สถานท่ีปฏิบติังานอยู่ไม่ไกลจากบา้นและ
ครอบครัวมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สถานท่ีทาํงานมีแสงสว่าง อุณหภูมิเหมาะสมต่อการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการ อยุใ่นระดบัมาก พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน มี
ค่าเฉล่ียมาก การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ดา้นสุขวิทยา) ดา้นความสาํเร็จใน
การทาํงาน อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ดา้นการไดรั้บการยอมรับ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็น
อย่างดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ปฏิบติังาน (ดา้นสุขวิทยา) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน หรือ



โอกาสในการเจริญเติบโต  อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  งานท่ีทาํมีความทา้
ทายใหอิ้สระในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียมาก ดา้นความรับผดิชอบ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีอิสรเสรี
ในการตัดสินใจในหน้าท่ีภารกิจท่ีรับผิดชอบ และ สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้สาํเร็จตาม
วตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการวางแผนตารางเวลา อยุ่ในระดบัมากท่ีสุด การจดัลาํดบั
ความสาํคญัของงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยุ่ในระดบัมาก รู้ขีดจาํกดัและ
ขอ้จาํกดัในการทาํงานของตนเองและผูอ่ื้น และ รู้เป้าหมายของงานและทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน  อยุ่ในระดับมากท่ีสุด สามารถปรับ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดสมาธิ มีค่าเฉล่ียมาก ดา้นการมีสมาธิและจิตใจท่ีจดจ่ออยูก่บั
งานท่ีทาํ อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย แมจ้ะมีเสียงดงัรบกวนใน
การทาํงาน มีค่าเฉล่ียมาก ด้านการติดต่อส่ือสาร อยุ่ในระดบัมากท่ีสุด  (    =  4.60 , SD = 0.55) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ ในการประสานงานแต่ละคร้ัง 
ท่านมีความเขา้ใจร่วมกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  (   = 4.60 , SD = 0.56)  
 

  5.1.3 ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
        ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
อยูก่ลุ่มดา้นการติดต่อส่ือสาร 

  5.1.4 ผลการทดสอบสมตฐิาน 
       พบว่า ขา้ราชการท่ีมีระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ข้าราชการท่ีมีระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกนั ข้าราชการท่ีมีระดับตาํแหน่งท่ีแตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน  ข้าราชการท่ีมีระดับตาํแหน่งท่ี
แตกต่างกนั มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

5.2 อภิปรายผล 
      จากการวิจัย เร่ือง การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
ในจงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า การจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ในจงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวน รวมทั้งส้ิน 400 คน ส่วนใหญ่ 
มีรายได ้ส่วนใหญ่มีรายได ้25,001 -35,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 200 คน มีอายุ ระหว่าง 41 – 50 ปี 
จาํนวน 187 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 269 คน มีตาํแหน่งงานระดบัชาํนาญการพิเศษ 
จาํนวน 234 คน มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในจงัหวดัมหาสารคาม ระหว่าง 11 – 20 ปี จาํนวน 



176  คน มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ ํานวน 227 คน มีภูมิลาํ เนาอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 346 คน 
  ข้าราชการท่ีมีระดับตาํแหน่งท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ข้าราชการท่ีมีระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกนั ข้าราชการท่ีมีระดับตาํแหน่งท่ีแตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ข้าราชการท่ีมีระดับตาํแหน่งท่ี
แตกต่างกนั มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
    5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 
       1. ควรให้ความสาํคัญกบัโครงสร้างองค์กร โดยเฉพาะโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน 
เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับุคลากร 
       2. ผูบ้งัคบับญัชา ควรให้ความสาํคญั และส่งเสริมดา้นความสามารถของบุคลากร ให้มี
การพฒันาและเห็นความสาํคญัของการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้ใชค้วามสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ การแสดงออกถึงไหวพริบ ปฏิภาณ วิธีการคิด 
วิธีการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 
       3. องคก์รควรใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เช่น มีการส่ง
บุคลากรในสงักดั เขา้ร่วมอบรม โครงการต่างๆ 
       4. ผูบ้งัคบับญัชา ควรใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษา หรือช้ีแจงเก่ียวกบังานในหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ ท่ีบุคลากรตอ้งปฏิบติั ใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
       1. ควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติม เก่ียวกบัการจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร เพื่อให้รับทราบการจูงใจในการบริหาร และนาํมา
บูรณาการใหเ้กิดการพฒันาและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานต่อไป  
       2. ควรทาํการศึกษา วิจยั เปรียบเทียบ การประเมินสภาพการทาํงาน ปัญหาอุปสรรคของ
บุคลากรในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ แต่ละหน่วยงาน 
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                                                                               ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the motivation affecting the performance of 
government officials in Maha Sarakham Province. So that the executives can use the information 
to be used in the administration of government agencies. To promote and develop various factors 
that relate to the performance of personnel Making personnel more efficient at work Which will 
result in the goals of government agencies in Maha Sarakham Province Accomplished well 
Because Mahasarakham There are government agencies that manage the country and take care of 
the people, some of which Be relevant Close to the people Are all very important work That 
personnel affiliated with must perform all missions To be orderly and for the benefit of the 
society as a whole Efficiently 
  The population used in this research is government officials of all departments.  
In Maha Sarakham Province by surveying and collecting data through questionnaires 
(Quaretionnaires) The sample size was 400 people. The research tool was a questionnaire. By 
using descriptive statistics and inferential statistics 
  The research results were found that Incentives affecting the efficiency of government 
officials. In Maha Sarakham Province 
 
 
 
 
 
 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดส้ําเร็จลุล่วงด้วยดี จากการได้รับความช่วยเหลือและ           
การสนบัสนุนเป็นอยา่งดียิง่ จาก ดร.สุรพฒัน์  มงัคะลี อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาถ่ายทอดความรู้              
ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูศ้ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามคาํแหงทุกท่านท่ีได้
ใหค้วามรู้ต่างๆ ซ่ึงผูศ้ึกษาสามารถนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  
 ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ข้าราชการผูป้ฏิบติังานในจังหวดัมหาสารคามทุกท่าน ท่ี
กรุณาและใหค้วามร่วมมือ เสียสละเวลาอนัมีค่า ในการตอบแบบสอบถามสาํหรับการศึกษาคน้ควา้
อิสระน้ี รวมถึงกาํลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ี ขอมอบแด่ ครอบครัว ท่ีให้การอบรมเล้ียงดู          
ให้ก ําลังใจตลอดเวลา ตั้ งแต่เ ร่ิมศึกษาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและผู ้มีพระคุณทุกท่านท่ีให ้                   

การช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจตลอดมา จนทาํใหก้ารศึกษาน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 

อญัชนา  อมรรัตน์ 

 
 
 


