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บทคดัย่อ 
 

  การวิจยัครั- งนี- มีวตัถุประสงค์  1) เพื	อศึกษาปัจจยัที	มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน    
ตามความคิดเห็นของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ	น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี   
2) เพื	อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี	ยวกับปัจจัยที	 มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน             
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ	น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตาม     
สถานภาพส่วนบุคคล ใช้ตวัอย่างในการศึกษา จาํนวน 253 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
เครื	องมือที	ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื	อมั	นเท่ากบั 0.95 สถิติที	ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี	ย ค่าเบี	ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffé Test) 
 ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัที	มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ	น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี  ปัจจยัที	มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ความสําเร็จในงาน ดา้นลกัษณะงานที	ทาํ  
ดา้นการนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นการยอมรับ
นบัถือ ดา้นความมั	นคงในงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความกา้วหนา้ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั เมื	อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี	ยวกบัปัจจยัที	มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลในภาพรวมพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที	ทาํงานต่างกัน มีผลทาํให้ปัจจัยที	มีผล          
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนตาํแหน่งงาน และรายได ้
ต่างกนั มีผลทาํใหปั้จจยัที	มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ	น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที	ระดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were 1) to study the factors affecting motivation and 

performance according to the opinions of the employees of the local administrative organizations 

in Thamai District Chanthaburi Province.  2) to compare the level of feedback about factors affecting 

motivation and performance of the employees.  There were 253 participants in this research.    

The tool used to collect data was a questionnaire.  The statistics used to analyze the data were 

percentage, mean, standard deviation, t - test,  F - test and Scheffe’s test. 

 The research results showed the factors affecting their working motivation at a high 

level.  Those factors were responsibility, policies and organizational management, work successfulness, 

job variety, supervision and administration, relationship in the organization, respectability, work 

security, salary and benefits, whereas progress and atmosphere was at a moderate level.             

The comparison of the level of feedback factors affecting motivation and performance of the 

employees who were differences in gender, age, marital status, educational background, working 

experiences and location working had no differences.  The employees who were different working 

position and income had different motivation significantly at .05 levels. 




