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บทนํา 
 

ความเป็นมา  

 ปัจจุบนัแนวความคิดด้านการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นได้รับ
ความสนใจอยา่งกวา้งขวาง เนื�องจากผลการบริหารที�ผา่นมาที�รัฐกาํหนดบทบาทการบริหารในรูปแบบ
การรวมอาํนาจไวใ้นส่วนกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง จึงได ้  
เกิดขอ้พิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างแพร่หลายในการบริหารภาครัฐที�ไม่ให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันา ดว้ยเหตุนี0 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติั
กาํหนดแผน และขั0นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นได้ถ่ายโอนภารกิจ    
จากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถิ�นมากขึ0น ทั0งนี0 เพื�อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอิสระในการตดัสินใจ
การกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงานเงินและการคลงั    
ไดด้ว้ยตนเอง (สาํนกังบประมาณ. 2544 : 1) 
 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของประเทศไทย มุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยมีการสนบัสนุนให้ประชาชน    
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบกาํกับดูแล การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น       
อย่างเป็นรูปธรรม  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั        
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาํบลเกิดขึ0น เพื�อรองรับนโยบายดงักล่าวมีพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั0นตอนการกระจายอาํนาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 ซึ� งกาํหนด
บทบาทอาํนาจหนา้ที�ในการจดัระบบการบริการสาธารณะจดัสรรสัดส่วนรายไดข้ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นแต่ละรูปแบบตลอดจนกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการของรัฐกบั  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นดว้ยกนัเอง ทาํให้ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในเรื�องของการพฒันา 
เพราะการที�เราจะพฒันาตอ้งมีการพฒันาคนให้ครอบคลุมในทุกดา้นตามความตอ้งการ และพฒันา
ดา้นจิตใจดว้ย ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations Theory) มีสมมุติฐานในการมองคนว่า      
คนเป็นสิ�งมีชีวิต มีจิตใจ มีอารมณ์ และความตอ้งการ ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจ
เป็นปัจจยัสําคญัในการทาํงาน ในการบริหารงานองค์กรที�มีประสิทธิภาพ บุคลากรจะตอ้งมี       
ความพึงพอใจในการทาํงาน มีทศันคติที�ดีต่อองค์กร ดว้ยเหตุนี0 ทุกองค์กรจึงตอ้งการให้บุคลากร  
ของตนเป็นบุคลากรที�มีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการปฏิบติังานในหนา้ที�ของตนอยา่งเต็มที และ
สิ�งที�จะทาํให้บุคลกรในองค์กรปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและทุ่มเทให้กบังานอยา่งเต็มที�นั0นก็คือ 
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แรงจูงใจในการทาํงาน การสร้างแรงจูงใจนี0  จึงเป็นปัจจยัที�สําคญัในการบริหารงานขององค์กร   
หรือหน่วยงาน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นการบริหาร ซึ� งมีบทบาทพื0นฐานในการช่วยส่งเสริม    
การปกครองระบบประชาธิปไตยกล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ�น สามารถเลือกตวัแทนเข้าไป        
เพื�อทําหน้าที�ในทางนิติบัญญัติและเลือกฝ่ายบริหารเข้าไปบริหารหรือดําเนินกิจการต่าง ๆ           
เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ0นในทอ้งถิ�น  ดงันั0น จึงปฏิเสธ
ไม่ไดว้่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั0นเป็นหน่วยงานที�ใกลชิ้ดกบัคนในชุมชนมากที�สุด เพราะ
ปัญหาที�เกิดขึ0 นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ของประชาชน    
แทบทั0งสิ0น เช่น ปัญหาเกี�ยวกบัปากทอ้ง  ปัญหาทางดา้นการส่งเสริมอาชีพ  ปัญหาสาธารณูปโภค   
ปัญหามลพิษสิ� งแวดล้อม ฯลฯ  ทุกปัญหาล้วนแล้วแต่สําคญั และการบริหารจดัการขององค์กร     
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะขบัเคลื�อนไปได้นั0นตอ้งอาศยั “คน” ภายในองค์กรเป็นสิ�งสําคญัในการ
ปฏิบติังาน เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�ตั0งไวใ้นหน่วยงาน หากประกอบไปด้วยทรัพยากรบุคคล     
ที�มีศกัยภาพแลว้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั0นก็จะประสบความสําเร็จ ในดา้นการบริหารงาน 
และสามารถแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ�นให้ลุล่วงไปได ้และพฒันาทอ้งถิ�นให้เจริญอย่างรวดเร็วและ
ย ั�งยนื การบริหารงานทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นการบริหารรัฐกิจ  ธุรกิจ  หรือการศึกษาก็ตาม  ต่างก็ถือเป็น
ปัจจยัที�สําคญัของการบริหารงานนั0น  ประกอบดว้ย  6  M’S  ไดแ้ก่  คน (Man)  เงิน (Money) วสัดุ
อุปกรณ์ (Material)  วิธีการจดัการ (Management)  เครื�องจกัรกล (Machine)  และการตลาด 
(Market) ซึ� งเรียกว่าทรัพยากรหลกัของการบริหาร (ตุลา  มหาผสุธานนท์.  2545 : 55)  แต่ใน
ทรัพยากรหลกัของการบริหารดงักล่าวนี0   คนหรือทรัพยากรมนุษยจ์ะมีความสําคญัเป็นอนัดบัหนึ� ง  
เนื�องจากคนเป็นสิ� งสําคญัถ้าไม่มีคนแล้วเงินหรือวสัดุอุปกรณ์ย่อมไม่เกิดประโยชน์หรือคุณค่า       
ขึ0นมาได ้ และถา้คนผูป้ฏิบติัการไม่มีความรู้ขาด  กาํลงักาย กาํลงัสติปัญญา หรือแมแ้ต่ขาดแรงจูงใจ  
งานหรือกิจกรรมนั0นก็จะลม้เหลว ดว้ยเหตุนี0 ทุกองคก์รจึงตอ้งการให้พนกังานของตนเป็นพนกังาน
ที�มีคุณภาพ และมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังานในหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็ที และสิ�งที�จะทาํให้พนกังาน
ในองคก์รปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและทุ่มเทใหก้บังานอยา่งเตม็ที�นั0นก็คือ แรงจูงใจในการทาํงาน 
การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นปัจจยัที�สําคญัในการบริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงาน เราจึงให ้   
ความสําคญัต่อพนกังานในองค์กร ดว้ยการสร้างแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ เพื�อจะช่วยยงัประโยชน์     
ต่อพนกังานที�จะปฏิบติังานใหอ้งคก์ร ไดด้งันี0  
 1. เพื�อช่วยใหพ้นกังานสามารถสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร และสนองความตอ้งการ
ของตนเองไปพร้อม ๆ กนัไปดว้ย 
 2. เพื�อใหไ้ดรั้บความยติุธรรมจากองคก์รและฝ่ายบริหารในดา้นต่าง ๆ 
 3. เพื�อใหมี้ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
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 ซึ� งแรงจูงใจของพนกังานนั0นตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและประสาน
สัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ คือ เมื�อพนกังานมีความตอ้งการ (Need) ก็จะเกิดแรงกระตุน้หรือ      
แรงขบัขึ0นในร่างกาย ซึ� งจะแสดงพฤติกรรมออกมา เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย หรือให้ไดต้ามที�ตอ้งการ 
ดงันั0นแรงจูงใจนบัเป็นปัจจยัที�สําคญัที�เป็นแรงผลกัดนัให้พนกังานกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ� ง 
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�วางไว ้ 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นองค์กรที�เกิดขึ0นตามรัฐธรรมนูญ มีการบริหารงาน         
ที�ประสบปัญหาในเรื�องของพนกังานที�มีอยู่ไม่เพียงพอ คือ ประสบปัญหา 2 ดา้นโครงสร้างและ  
การกาํหนดตาํแหน่งเพื�อรองรับงานใหม่ที�เพิ�มขึ0น (ขาดอตัรากาํลงั) ประกอบกบัการถ่ายโอนกิจการ
ในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นเงินอุดหนุนมิไดต้ดัโอนเงินมาให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยตรง    
ทาํให้ไม่สามารถเพิ�มพนกังานได ้ พนกังานที�มีอยูต่อ้งเร่งรัดการพฒันาขีดความสามารถและทกัษะ
ให้มีความรับผิดชอบต่องานในปริมาณที�มากขึ0 นเพื�อรองรับการถ่ายโอนที�จะเกิดขึ0นในอนาคต       
ทาํใหพ้นกังานมีความเหนื�อยลา้ ประกอบกบัในสังคมปัจจุบนัที�เป็นสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร เป็นยุค
ที�มีการแข่งขนักนัสูง พนกังานที�มีความรู้ความสามารถจะโอน (ยา้ย) งานกนัมาก ทาํให้เกิดปัญหา
สมองไหล โอน (ยา้ย) ไปปฏิบติังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ และ
หน่วยงานอื�น ที�สามารถให้สวสัดิการด้านต่าง ๆ ที�ดีกว่า เช่น เพื�อสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้       
เนื�องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นส่วนใหญ่ ไม่มีบ้านพกัให้กับพนักงาน ปัญหาเหล่านี0             
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ�น และจากการสังเกตการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น        
ของผูว้ิจยัเองมีพนกังานจาํนวนไม่น้อยปฏิบติังานในลกัษณะของการจาํใจในการปฏิบติังาน คือ 
ทาํงานไปวนั ๆ ใหผ้า่นพน้ไป ขาดการเอาใจใส่ในการทาํงาน ขาดความกระตือรือร้น งานแต่ละงาน
ที�ปฏิบติัจะใชเ้วลาเกินความจาํเป็น ในลกัษณะการทาํงานไม่คุม้ค่ากบัเงินที�จา้ง ผลงานที�ออกมาขาด
ความรอบคอบ และมีความผิดพลาดอยูบ่่อยครั0 ง แมแ้ต่นโยบายของผูบ้ริหารที�มอบให้นาํไปปฏิบติั
พนกังานบางตาํแหน่งที�มีส่วนรับผิดชอบก็จะนาํไปปฏิบติัแบบไม่ค่อยเต็มใจ ยิ�งใกลจ้ะหมดวาระ
ของผูบ้ริหารนโยบายเหล่านี0ก็จะถูกละเลยจากพนกังาน 
 สาํหรับการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่  
จงัหวดัจนัทบุรี  การปฏิบติังานนั0นแน่นอนว่าตอ้งเกิดปัญหาขึ0นมากมาย  นบัแต่การปฏิบติังาน   
ของพนกังานในในระดบัล่างสุด  จนกระทั�งถึงผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน  และสภาพที�ปรากฏ
เห็นเด่นชดัก็คือ ความแตกต่างในการกระตือรือร้นที�จะปฏิบติังานของพนกังานในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น  พนกังานบางคนจะเอาใจใส่ต่องานในหน้าที� และมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   
ในขณะที�พนกังานบางคนขาดงาน  ลางาน  มาสายเป็นประจาํ หรือบางคนมาลงเวลาปฏิบติังาน    
แต่ไม่อยูป่ฏิบติังานก็มี เพราะเกิดจากไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเรื� อง ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจ       
ในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�จะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแผน กลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากร และจดัสวสัดิการ
เพิ�มเติมจากที�มีอยูแ่ลว้ และนาํเสนอผูบ้ริหารเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่พนกังาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อให้พนกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เกิดความรัก 
และผูกพนัต่อองค์กร จะไดต้ั0งใจปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากขึ0น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
แก่องคก์รและประชาชนในพื0นที�ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของพนกังาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี    
 2. เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตาม     
สถานภาพส่วนบุคคล 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลการวิจยัครั0 งนี0  จะสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขต
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ไดด้งันี0   
 1. เพื�อทราบปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ใชเ้ป็นขอ้มูลพื0นฐานในการกาํหนดแผนกลยุทธ์ในการพฒันาและหาแนวทางเสริมสร้าง
ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรี 
 3. สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลไกการบริหารให้สอดคล้องกับ   
ความตอ้งการของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจสูงขึ0น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากร  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย พนักงานส่วนเทศบาล/ตาํบล 
พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทั�วไป ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่     
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จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย เทศบาล จาํนวน  6  แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน  7  แห่ง 
รวมประชากรทั0งสิ0นมีจาํนวน  692  คน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขต   
อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจันทบุรี กําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่             
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 253 คน แล้วสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น  ไดแ้ก่  สถานภาพส่วนบุคคล จาํแนกเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส         
ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน 
 2. ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนก
เป็นนโยบายและการบริหารงาน การนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา เงินเดือนและ
สวสัดิการความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้ม ความมั�นคงในงาน ความสําเร็จในงาน การ
ยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานที�ทาํ และความรับผดิชอบ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื�อให้การศึกษาวิจยัเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งอยูใ่นขอบเขตของการศึกษา จึงไดก้าํหนด
นิยามศพัทที์�ใชใ้นการวจิยัเฉพาะที�ใชใ้นการศึกษาวจิยั ไวด้งันี0  
 ปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง ภาวะของบุคคลที�ถูก
กระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง การที�ตอ้งการแรงจูงใจในการปฏิบติังาน    
จึงเป็นความพยายามของบุคคลในการทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ ไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน การไดรั้บ
การยอมรับ ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ความรับผิดชอบ เงินเดือน โอกาสที�ไดรั้บความกา้วหน้า   
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั ความมั�นคงในการทาํงาน เป็นตน้   
 สถานภาพส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ซึ� งประกอบด้วย เพศ อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน       

 นโยบายและการบริหาร หมายถึง กรอบที�กาํหนดให้เป็นแนวทางในการปฏิบติั และ    
การปกครองของผูบ้ริหาร 
 การนิเทศงานและการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติังาน 
การไดรั้บการฝึกอมรม และการควบคุม ในดา้นการปฏิบติังาน การดูแลทุกข์สุข ตลอดจนการให้
ความดีความชอบ การลงโทษ การบรรจุแต่งตั0ง 
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 เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง เงินค่าจา้งที�พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น       
ไดรั้บในแต่ละเดือน สวสัดิการ หมายถึง สิทธิและผลประโยชน์ สวสัดิการดา้นอื�นนอกเหนือจาก
เงินเดือนเช่น ค่าเช่าที�พกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯ 
 ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ของตวัพนกังานองค์กรปกครอง    
ส่วนทอ้งถิ�น ที�มีในสํานกังานต่อเพื�อนร่วมงานในฐานะผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อนสนิท
หรือเพื�อนร่วมงาน 
 สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในสํานกังานและบริเวณรอบสํานกังาน     
เช่น สภาพห้องทาํงาน วสัดุอุปกรณ์เครื�องใช้สํานกังาน บรรยากาศในการทาํงาน และอุปนิสัย     
ของเพื�อนร่วมงาน 
 ความมั�นคงในงาน หมายถึง โอกาสของพนกังานในการเจริญเติบโตในหนา้ที�การงาน 
ความมั�นคงในตาํแหน่ง โอกาสในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมความรู้เพิ�มเติมเพื�อพฒันาศกัยภาพ  
ของตนเองใหสู้งขึ0น 
 ความสําเร็จในงาน หมายถึง ความสําเร็จจากการปฏิบติังานไดป้ฏิบติัภาระหนา้ที�ตามที�ไดรั้บ
มอบหมาย โดยใช้ความสามารถในการปฏิบติังานตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทาํให้งานนั0น     
สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 การยอมรับนับถือ หมายถึง การที�พนักงานได้รับการยกย่องชมเชยได้กาํลงัใจจาก             
ผูบ้ ังคับบัญชาและเพื�อนร่วมงานเมื�อปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ และได้รับการยอมรับว่า            
เป็นบุคลากรคนหนึ�งที�มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จ 
 ลกัษณะงานที�ทํา หมายถึง งานที�บุคลากรนั0น ไดท้าํตรงกบัความรู้ ความสามารถเป็นงาน
ที�ทา้ทายให้อยากทาํงานที�น่าสนใจและถนดั เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถที�ส่งผลให้เกิด  
ความพอใจ และเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานนั0นอยา่งตั0งใจ 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมีอาํนาจในการ   
รับผดิชอบเตม็ที�อยา่งมีเอกภาพ 
 ความก้าวหน้า หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าในการทาํงาน โดยไดรั้บการเลื�อนขั0น      
เลื�อนตาํแหน่งใหสู้งขึ0น รวมถึงการไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น      
ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยประยุกตใ์ชแ้นวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg.  1959 : 
209 - 211)  ตวัแปรที�ศึกษา  ดงัภาพประกอบ 1 
 
                         ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย 

        สถานภาพส่วนบุคคลต่างกนัมีผลปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็น
ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายได ้

- ประสบการณ์การทาํงาน 

- สถานที$ทาํงาน 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจ            

ในการปฏิบัติงาน 

- นโยบายและการบริหารงาน 

- การนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา 

- เงินเดือนและสวสัดิการ 

- ความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 

- สภาพแวดลอ้ม 

- ความมั$นคงในงาน 

- ความสาํเร็จในงาน 

- การยอมรับนบัถือ 

- ลกัษณะงานที$ทาํ 

- ความรับผิดชอบ 

- ความกา้วหนา้ 




