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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. จํานวนทั้งสิ้น 103 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน โดยใช

เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยแรงจูงใจจํานวน 6 ดาน ไดแก 1. ดานความรับผิดชอบ 2. ดานความมั่นคงใน

หนาท่ีการงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

และ6. ดานสวัสดิการ สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และ 2) 

ปจจัยแรงจูงใจจํานวน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการยอมรับนับถือ 2. ดานนโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดานเงินเดือน สงผลตอการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการหนาที่

อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

คําสําคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน องคการบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพือ่การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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Abstract 

 This research aimed to study the motivation factors affecting to the performance of officials of the 

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). It was the quantitative research. 

The samples of the research the officer of the organization for the Designated Areas for Sustainable Tourism 

Administration (Public Organization) or DASTA. A total number of sample were 103 according to the given 

sample size in the table of Krejcie &Morgan. The data were analysed using percentage, mean, standard deviation 

and multiple regression analysis.  

 The results showed the motivation of factors in six areas which were responsibility, security, respect of 

the work, policy and Management, the promotion and the benefit affect to the operation of the officers of 

designated arear. The motivation of factors in five areas which were Respect, Policy and Management, the 

promotion and salary affect operation in the work place.  

Keywords: Motivation, Performance, DASTA Officer 

 

ความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันปญหาตางๆ ในการทํางานเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนปญหาจากภายในและภายนอกของ

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมเปนอยางมาก โดยหนวยงานราชการสมัยใหมไดมีการ

จัดตั้งในรูปแบบองคการมหาชนเกิดขึ้น องคการบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. ดําเนินงานมาครบ 12 ป ตั้งแตป 2546 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา อพท. ไดดําเนินงานเพื่อ

กอใหเกิดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ ตามเจตนารมณการจัดตั้งองคกร มีการศึกษา 

ทดลอง และนํารูปแบบการบรหิารจัดการตางๆ มาใชในการบริหารงาน เพื่อใหมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ

ภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลตอการเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน แตดวย

สถานะ ท่ีแตกตางกับขาราชการทําใหเกิดปญหาดานสถานะผูปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดการลาออกสูงขึ้น ซึ่งผูวิจัย

เล็งเห็นถึงปญหาตรงนี้ ทําใหเกิดความสนใจในการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการ

มหาชน โดยไดเลือกศึกษาหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยาง คือ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
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 จากปญหาการลาออกที่สูงขึ้นของผูปฏิบัติงาน ภายใตสภาวะแหงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทํางาน

และการแขงขันของแตละหนวยงานที่ตองการดึงผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถไวในองคการของตนเองสงูขึ้น ผูวิจัย

เห็นวาหนวยงาน อพท. มีความนาสนใจในการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

นอกจากนั้นยังเปนหนวยงานที่มีความตระหนักถึงการใหความสําคัญของบุคลากร ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มี

ความสําคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนองคกร โดยเลือกใชทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s 

dual factor theory) ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความสําเร็จของงาน ดาน

ลักษณะของงาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล การปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบาย

และการบริหาร สถานที่ทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานเงินเดือน และ

ดานสวัสดิการ ซึ่งตัวแปรดังกลาวผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงาน ดานการสนับสนุนงาน

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เปนตน ซึ่งผลที่ไดจาก

การศึกษานั้น จะสามารถนําไปเปนตัวอยางในการเปรียบเทียบแรงจูงใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

องคการมหาชนอื่นๆ ซึ่งพบไดนอย และสามารถนาํไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น

อีกดวย 

วัตถุประสงคการวจิัย 

เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  

นิยามศัพท 

1. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุนที่เกิดจากความตองการที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่ง

กระตุนเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานประกอบดวย 11 ตัวแปรดังนี้ 

2. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา และความสามารถ

ในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานจนสําเร็จเมื่องานประสบความสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและภูมิใจใน

ผลสําเร็จของงานนั้น 

3. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการชมเชย ยกยอง เชื่อถือและความไววางใจจาก

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 

4. ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่สงเสริมความคิดรเิริม่สรางสรรคทาทายตอความรูความสามารถ มีความ

นาสนใจ 

5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใสตองานในหนาที่และงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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6. ความกาวหนา หมายถึง งานที่ปฏิบัติใหโอกาสในการเลื่อนตําแหนง หรือระดับที่สูงขึ้น การไดรับการ

พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสในการศกึษาตอ อบรม สัมมนาและดูงาน 

7. นโยบายและการบริหาร หมายถึง หลักในการทํางาน การวางแผน การกระจายงาน การมอบหมายงาน 

และการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

8.  การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครองบังคับบัญชาและ

ความสามารถและความสุขุมของผูบังคับบัญชา 

9. ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความสามัคค ีความสนิทสนม ใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน ทั้งในการดานการงานและสวนตัว ความสามารถในการทํางานรวมกันและมีบรรยากาศในการทํางาน

ที่เปนมิตร 

10. สภาพการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่เปนเครื่องชวยใหการปฏิบัติงานมีความ

คลองตัว ไดแก ความเปนสัดสวนของอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก บรรยากาศ ลักษณะแวดลอมทาง

กายภาพและทางสังคม 

11. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความยั่งยืน ถาวรของตําแหนงงานและองคการในการจางงาน การมีงาน

ใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง ความรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ ความมีชื่อเสียงของหนวยงาน 

12. เงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนประจําท่ีไดรับในแตละเดือน  

13. สวัสดิการ หมายถึง สิ่งที่ไดรับตอบแทนจากที่ทํางานนอกเหนือจากเงินเดือน 

14. การสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ หมายถึง การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

แกเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษแตละแหง 

15. การบริหารจัดการหนาท่ีอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง งานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากหนาที่

ที่ปฏิบัติอยูเปนประจําในแตละวัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดยึดหลักทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเด

อริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory) จํานวน 12 ขอ ซึ่งมีความครอบคลุม ทั้งตัวบุคคลและ

สภาพแวดลอมในองคกร โดยผูวิจัยไดนํามาปรับและสังเคราะหใหมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และเพื่อใหเขาใจ

ความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามความหมายของคําตางๆ ไวดังนี ้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดแรงจงูใจในดานการสงผลตอการปฏิบัตงิาน 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจภายใตทฤษฏีของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory) 

จํานวน 12 ขอ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (องคการมหาชน) 

 

ปจจัยแรงจูงใจ 

1. ความรับผิดชอบ 

2. ความสําเร็จของงาน 

3. ลักษณะของงาน 

4. ความมั่นคงในหนาที่การงาน 

5. ความสัมพันธระหวางบุคคล 

6. การปกครองบังคับบัญชา 

7. นโยบายและการบริหาร 

8. สถานที่ทํางาน 

9. การไดรับการยอมรับนับถือ 

10. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

11. เงินเดือน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประสบการณทํางาน 

4. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 

5. อัตราเงินเดือน 

การปฏิบัติงาน 

1. การสนับสนุนงานพัฒนาการ

ทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 

2. การบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่

ไดรับมอบหมาย  
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วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการมหาชน) หรือ อพท. จํานวนทั้งสิ้น 138 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558) 

1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้นี ้ไดแก เจาหนาท่ี อพท. จํานวน 103 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยาง

ตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

1.3 ประเภทและการสุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยคัดเลือกจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา ไดแก เจาหนาที่ อพท. จํานวน

รวมท้ังสิ้น 103 คน ซึ่งแบงเปนเจาที่ที่ที่ปฏิบัติงานสวนกลาง จํานวน 31 คน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละ

พื้นท่ีพิเศษ ท้ัง 6 พื้นท่ี ประกอบดวย เกาะชาง พัทยา สุโขทัย เลย นาน และ อูทอง พื้นที่ละ 12 คน จํานวน 72 คน  

2. เครื่องมือในการวิจัย 

2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ี อพท. โดยลักษณะคําถามเปน

การวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิ

สูงสุดทางการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับการปฏิบัติงาน  

2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) เปนการวัดขอมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 42 ขอ ไดแก ดานความรับผิดชอบ จํานวน 4 ขอ ดานความสําเร็จของงาน จํานวน 3 ขอ ดานลักษณะของ

งาน จํานวน 4 ขอ ดานความมั่นคงในงาน จํานวน 4 ขอ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 4 ขอ ดานการ

ปกครองบังคับบัญชา จํานวน 4 ขอ ดานนโยบายและการบริหาร จํานวน 6 ขอ ดานสถานที่ทํางาน จํานวน 4 ขอ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จํานวน 4 ขอ ดานความกาวหนา จํานวน 2 ขอ ดานเงินเดือน จํานวน 2 ขอ และ

ดานสวัสดิการ จํานวน 1 ขอ 

2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) แบงเปน 2 ภารกิจ โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) เปนการวัดขอมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ จํานวน 23 ขอ 
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ไดแก งานสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ จํานวน 20 ขอ และการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่

ไดรับมอบหมาย จํานวน 3 ขอ 

3. การทดสอบความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรง 

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยคาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดอยูในชวง 0.60 – 1 แสดง

ถึงเครื่องมือที่ใชมีความเที่ยงตรงอยูในระดับที่ดี มีความเหมาะสมในการนําไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง จากนั้น

นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ อพท. จํานวน 30 คน โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธอัลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ไดเทากับ 0.921 แสดง

ถึงเครื่องมือที่ใชมีความเชื่อมั่นอยูในระดับทีด่ี ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง   

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและตรวจสอบแบบสอบถามแตละรายการ จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโป

รกแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ดวยสถิติเชิงบรรยาย 

การหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใชสําหรับวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนา

พื้นท่ีพิเศษ คาสถิติทดถอยแบบพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) ซึ่งการวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิปรมิาณ ตัว

แปรอิสระ ไดแก ปจจัยแรงจูงใจ (X) ซึ่งประกอบดวย 1. ความรับผิดชอบ 2. ความสําเร็จของงาน 3. ลักษณะของ

งาน 4. ความมั่นคงในหนาที่การงาน 5. ความสัมพันธระหวางบุคคล 6. การปกครองบังคับบัญชา 7. นโยบายและ

การบริหาร 8. สถานที่ทํางาน 9. การไดรับการยอมรับนับถือ 10. ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 11. เงินเดือน 12. 

สวัสดิการ สวนตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงาน (Y) ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวใน

พื้นท่ีพิเศษ (Y1) และ การบริหารจัดการหนาทีอ่ื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (Y2) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พบวา (1) เพศชายคิดเปนรอยละ 50.5 และเพศหญิงคิดเปน 

รอยละ 49.5 (2) อายุสวนมากจะอยูที่ 31 – 40 ป (3) ประสบการณทํางานสวนมากนอยกวา 6 ป อยูที่รอยละ 44.7 

รองลงมาคือ 6 – 10 ป อยูที่รอยละ 41.7 (4) การศึกษาระดับปริญญาตรี อยูที่รอยละ 58.3 และการศึกษาระดับ
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ปริญญาโท อยูที่รอยละ 41.7 (5) จํานวนรายไดอยูที่ 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 66 (6) เจาหนาท่ีระดับกลาง อยูที่

รอยละ 83.5  

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 3 

อันดับแรก คือ ปจจัยดานความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย = 4.15, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) รองลงมาคือ ปจจัยดาน

ความสําเร็จของงาน (คาเฉลี่ย = 3.94, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และ ปจจัยดานสถานที่ทํางาน (คาเฉลี่ย = 3.94, 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพเิศษเพื่อการ

ทองเทีย่วอยางยัง่ยนื (องคการมหาชน) 

ปจจัย N Mean S.D. การแปลผล 

ความรับผิดชอบ 103 4.15 0.39 มากท่ีสุด 

ความสําเร็จของงาน 103 3.94 0.56 มาก 

สถานที่ทํางาน 103 3.93 0.51 มาก 

 

3. จากตารางที ่2 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ สามารถวิเคราะหผลไดวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

ในดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ พบวา กลุมตัวแปรอิสระ มีจํานวน 6 ดาน ที่สงผลตอ

การปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ เจาหนาที่ อพท. ไดแก 1. ดานความ

รับผิดชอบ 2. ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 6. ดานสวัสดิการ ซึ่งมีความสัมพันธแบบพหุคูณกับการสนับสนุนงาน

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คา (P-value) อยูที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเทีย่วในพื้นท่ีพิเศษ 

ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 

  Responsibility .752 .266 .357 2.826* .006 

Security -.675 .207 -.371 -3.257* .002 

Dominance .810 .154 .489 5.260* .000 

Policy .394 .175 .251 2.256* .027 

Advancement -.715 .160 -.422 -4.472* .000 

Benefit .616 .128 .589 4.804* .000 

คาคงที่ .614 ; Std. Est = .57776 

R = .763a ; R Square .583 ; F = 10.118 ; p-value = 0.05 
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4. จากตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ สามารถวิเคราะหผลไดวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

ในดานการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย พบวา กลุมตัวแปรอิสระ มีจํานวน 5 ดาน ที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษของ เจาหนาท่ี อพท. ไดแก 1. ดานการยอมรับ

นับถือ 2. ดานนโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดาน

เงินเดือน ซึ่งมีความสัมพันธแบบพหุคูณกับการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คา (P-value) อยูที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3  ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจดานการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 

 Dominance .809 .145 .519 5.599* .000 

Policy -.349 .164 -.236 -2.129* .036 

Place -.370 .142 -.241 -2.599* .011 

Advancement .351 .150 .221 2.340* .022 

Salary .471 .114 .438 4.142* .000 

คาคงที่ = 1.285 ; Std. Est = .54201 

R = .764a ; R Square .584 ; F = 10.189 ; p-value = 0.05 

p <.05 

อภิปรายผล 

1. ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ของ

เจาหนาที่ อพท. โดยที่ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัย

แรงจูงใจ 6 อันดับ ไดแก 1. ดานความรับผิดชอบ 2. ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. 

ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ6. ดานสวัสดิการ มีความสัมพันธกับการ

สนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ อยางมีนัยสาํคัญทางสถติิ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ฮอล

เลย (Holley อางถึงใน มนัส บุญวงศ, 2537, น. 43) ไดศึกษาวิจัยสรุปไดวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ

ผลการปฏิบัติงานนอยมาก ความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปพิจารณาจากผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานและรางวัลที่

ไดรับ เหตุผลนี้คือการทํางานที่ไดผลมากมักนําไปสูรางวัลท่ีไดรบั เชน การชมเชย คาจางที่สูงขึ้น การเลื่อนตําแหนง 

ในทางกลับกันถาลูกจางเขาใจวา ผลที่ไดจากการปฏิบัติงานของพวกเขาไดรับรางวัลไมเทาเทียมกัน ความไมพึง

พอใจจะเกิดขึ้นจากความไมเทาเทียมกันนี้ จะทําใหคนงานพยายามลดลง 
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2. ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ของเจาหนาที่

องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (องคการมหาชน) จากการวิเคราะหถดถอยพหคุณู 

(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ 5 อันดับ ไดแก 1. ดานการยอมรับนับถือ 2. ดาน

นโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดานเงินเดือน มี

ความสัมพันธกับการบริหารจัดการหนาท่ีอืน่ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคลองกับ

แนวคิดของ วัตต, แลงดอน และสต็อค (Wyatt, Langdon and Stocke, 1937) ไดทําการศึกษาลาํดับของความตองการ

ของคนงาน 325 คน ในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ปรากฎวา ลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ทํางานของคนงาน 10 ลําดับนั้น ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานที่สะดวกสบาย เพื่อน

รวมงานที่ดี ผูบังคับบัญชาที่ดี การมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน คาจางสูง มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มี

โอกาสที่จะเรียนรูงาน ชั่วโมงการทํางานไมมากเกินไปและงานสบาย 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 จากผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาผูที่สนใจสามารถนําไปใช

เปนกรณีศึกษาสําหรับเทียบเคียงหรือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยการนําผลวิจัยดังกลาวไปใชนั้น ควรคํานึงถึงขนาดและบริบทขององคกรใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ดวย เพื่อใหผลที่ไดรับเกิดประโยชนสูงสุด  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการมหาชน เนื่องจาก

หนวยงานรูปแบบองคการมหาชนนั้น ยังไมเปนท่ีแพรหลายและยังพบเจอไมมากในการหยิบยกประเด็นตางๆ เพื่อ

นําไปทําการศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจนําไปศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดานปจจัยที่สงผลตอ

การลาออกจากงาน หรือการเปนพนักงานที่ดีขององคการ ซึ่งจะสามารถสงผลใหเกิดการนาํไปปรบัใชในการพัฒนา

โครงการและกระบวนการทํางานตอหนวยงานตางๆ ไดในอนาคต 
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