
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน     

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ ซึ� งสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ในการวจิยั ดงันี�  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของพนกังาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี    

 2. เพื�อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตาม     

สถานภาพส่วนบุคคล 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร  ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย พนักงานส่วนเทศบาล/ตาํบล 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในเขต         

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย เทศบาล จาํนวน  6  แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

จาํนวน  7  แห่ง รวมประชากรทั�งสิ�นมีจาํนวน  692  คน   

 2. กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขต   

อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 253 คน แลว้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ใช้เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   

เกี�ยวกับปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น      

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
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 ตอนที� 1  ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ประสบการณ์การทาํงาน สถานที�ทาํงาน 

 ตอนที� 2  ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็น     

ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน           

ดา้นการนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์          

ในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความมั�นคงในงาน ดา้นความสําเร็จในงาน ดา้นการยอมรับ

นบัถือ ดา้นลกัษณะงานที�ทาํ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบประเมินค่าดว้ยมาตรวดัของลิเคร์ท (Lilert) ใน 5 ระดบั มีคาํตอบ 5 ตวัเลือก  

 ตอนที� 3  ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยั       

ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เป็นคาํถาม          

แบบปลายเปิด (Open Ended) 

 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครั� งนี�  มีขั�นตอนในการดาํเนินการ ดงันี�  

 1. ผูว้ิจยัทาํหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

ถึงนายกองค์การบริหารส่วนเทศบาล/ตําบล เพื�อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้พนักงาน          

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยตรง ตามจาํนวนที�กาํหนด 

 3. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืน เพื�อทาํการตรวจสอบและแยกเฉพาะฉบบัสมบูรณ์   

เพื�อดาํเนินการต่อไป 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัที�มี    

ความสมบูรณ์ จาํนวน 253 ชุด มาทาํการวเิคราะห์ และตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑที์�กาํหนด 

 2. การลงรหสัขอ้มูล ผูว้จิยันาํแบบสอบที�ตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่รหสั 

 3. การวเิคราะห์ ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์เกี�ยวกบัระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยคาํตอบ    

แต่ละขอ้มีค่าคะแนน 5 4 3 2 1 และการจดัสภาพปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   

พิจารณาจากค่าเฉลี�ยของปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยแบ่งช่วงสภาพ ปัจจยัที�มีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ยวธีิหาความกวา้งของอนัตราภาคชั�น  
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 5. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าเฉลี�ยของระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ ใชก้ารทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกนั (t - test : Independent) 
 6. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าเฉลี�ยของระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้     
ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน ใชก้ารทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี�  
 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามการ
ศึกษาวิจยัครั� งนี�  ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.20)  อายุระหวา่ง 30 - 40 ปี มากที�สุด (ร้อยละ 
52.60) สถานภาพโสด มากที�สุด (ร้อยละ 47.80) ระดบั การศึกษาปริญญาตรีมากที�สุด (ร้อยละ 
61.70) ปฏิบติังานในตาํแหน่งพนกังานส่วนเทศบาล/ตาํบลมากที�สุด (ร้อยละ 54.90) มีรายได ้             
10,000 - 15,000 บาท มากที�สุด (ร้อยละ 35.60) มีประสบการณ์การปฏิบติังาน 5 ปี - 10 ปี มากที�สุด 
(ร้อยละ 49.80) สถานที�ทาํงานอยูใ่นเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ร้อยละ 19.40) 
 2. ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.71)           
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นโยบายและการบริหารงาน ดา้นนิเทศงานและการปกครอง
บงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ด้านความมั�นคงในงานด้านความสําเร็จในงาน       
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานที�ทาํ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ      
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ปัจจยัที�มีผลต่อ   
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.90) โดยเห็นว่า มีความตั�งใจและเต็มใจที�จะปฏิบติังานตามนโยบายเพื�อความกา้วหน้า    
ของหน่วยงานสูงสุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีการกาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการ
กาํหนดหน้าที�ความรับผิดชอบไวอ้ย่างชัดเจนเหมาะสม และนโยบาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจ        
ของหน่วยงานมีความเหมาะสม 
  ด้านการนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.82)  
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โดยเห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกนัเองสูงสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร        
ผูบ้งัคบับญัชา หัวหน้างาน สามารถเขา้ใจนโยบายและชี� นาํแนวทางให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา           
ไดอ้ย่างชดัเจน และผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง      
ที�สูงขึ�น 
  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.51) โดยเห็นวา่ หน่วยงานไดใ้ห ้
สวสัดิการและผลประโยชน์ เช่นค่าที�พกัอาศยั ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิที�พึงไดรั้บ 
อยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาคือ สวสัดิการปกติที�ไดรั้บอยู่ในปัจจุบนัเป็นที�เหมาะสมแลว้ และ      
เงินเดือนประจาํและค่าตอบแทนพิเศษอื�นๆที� ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  
  ด้านความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.73) โดยเห็นว่า             
ผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รองลงมาคือ เพื�อนร่วมงานทุกระดบั มีความสนิทสนมเป็นกนัเอง และสามารถขอความช่วยเหลือ
จากเพื�อนร่วมงานไดใ้นกรณีที�มีปัญหาดา้นการงาน 
  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กร  
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.41) โดยเห็นว่า หน่วยงาน            

มีเครื�องอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า นํ� าดื�มฯ     
สูงสุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีอาคารสถานที� มีสภาพที�เหมาะสมในการปฏิบติังาน และหน่วยงาน

มีวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชส้าํนกังานและสิ�งอาํนวยสะดวกเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

  ด้านความมั�นคงในงาน ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน     
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.60) โดยเห็นวา่ ตาํแหน่งหนา้ที�

การงานในปัจจุบนัมีคุณค่าและความสําคญัต่ออนาคตสูงสุด รองลงมาคือ มีความรู้สึกมั�นคงในชีวิต
ที�ปฏิบติังานในหน่วยงานนี�  และมีความมั�นใจวา่จะปฏิบติังานในตาํแหน่งนี�ไดน้านเท่าที�ตอ้งการ  

  ด้านความสําเร็จในงาน ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน      

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.87) โดยเห็นวา่ ปฏิบติังานที�ไดรั้บ
มอบหมายสําเร็จตามกาํหนดเวลาสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ  

และขั�นตอนการปฏิบติังานอย่างชดัเจน และไดก้าํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานไวแ้ละไดท้าํ

สาํเร็จเสมอ 

  ดา้นการยอมรับนบัถือ ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.72) โดยเห็นวา่ การแสดงความคิดเห็น 
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ได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงานสูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถ    
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู ้บังคับบัญชา และงานที�ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีเกียรติ           
และศกัดิi ศรีในสังคม  
  ดา้นลกัษณะงานที�ทาํ ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.82) โดยเห็นวา่ งานที�ไดรั้บมอบหมาย  

มีปริมาณงานที�พอใจสูงสุด รองลงมาคือ มีอิสระในงานที�ได้รับมอบหมายให้ทาํอย่างเต็มที�         

และงานที�ไดท้าํอยูใ่นขณะนี� เป็นการเพิ�มทกัษะและประสบการณ์ของตนเอง 

  ดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.95)  โดยเห็นวา่ มีความตั�งใจที�จะปฏิบติังาน

อย่างเต็มความรู้ความสามารถ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุด รองลงมาคือ อุทิศเวลางาน     

อยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติังาน และมีหนา้ที�ความรับผดิชอบกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

  ดา้นความกา้วหน้า ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กร   

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.49) โดยเห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชา  

แนะนาํ ช่วยเหลือใหเ้กิดความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที�การงานสูงสุด รองลงมาคือ ระบบการบริหาร

ในหน่วยงานเอื�ออาํนวยต่อความกา้วหน้า ในตาํแหน่งหนา้ที�การงาน เช่น การเลื�อนระดบัฯ และ   

ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมการศึกษาหาความรู้เพิ�มพูนความรู้และทกัษะ     

ในการปฏิบติังาน 

 3. ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผล   

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ความคิดเห็นและ           

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กรปกครอง     

ส่วนทอ้งถิ�นกลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงขอ้เสนอแนะโดยให้ความคิดเห็นเพิ�มเติมว่า ในดา้นนโยบาย 

และการบริหารงาน พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรมีความเชื�อมั�นในการบริหารงาน   

ของผูบ้ริหารองค์กร ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ควรมีการรับฟังทุกข์ สุขของเพื�อนร่วมงาน

ด้วยความจริงใจ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพื�อทําให้เกิดความสามัคคีในการทํางานมากขึ� น              

ดา้นความสําเร็จในงาน ควรมีความเพียร มีการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน ซึ� งงานบางงาน

อาจไดรั้บมอบหมายใหม่เป็นงานที�ไม่ถนดั พนกังานองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ�นเองก็ควรที�จะตอ้ง

ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม เพื�อใหบ้รรลุผลในงานนั�น ๆ ดา้นความรับผิดชอบ ควรเขา้ใจบทบาทหนา้ที�

ของตนเอง และมีความจงรักภกัดี เพื�อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์   
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  จากสมมติฐาน สถานภาพส่วนบุคคลต่างกนัมีผลปัจจยั     
ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น    
ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนั 
  ผลการศึกษาพบว่า ไม่ เป็นไปตามสมมติฐาน ทั� งนี� เป็นเพราะว่า ปัจจัยที� มีผล            
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขต   
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า เพศ อาย ุ   
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงานต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และพบว่า จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ตาํแหน่งงาน รายได ้ต่างกนั มีปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

อภิปรายผล 

 จากผลของการวิจยั ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กร       
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขต อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี�  
 1. ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  จากการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจ    
ในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขต อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า พนักงานส่วนใหญ่มีปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจ              
ในการปฏิบติัค่อนข้างดี ทั� งนี� อาจเป็นเพราะพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นส่วนใหญ่                
มีประสบการณ์จากการทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นเวลาหลายปี ทาํให้เกิดความผกูพนั
ในองค์กร และทาํให้เกิดความเชี�ยวชาญ ความชํานาญ ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ�น สังเกตได้จากพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มีประสบการณ์การทาํงาน        
นานกว่า 5 ปี - 10 ปี จึงมีความพร้อมที�จะปฏิบติังานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขต       
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี และเมื�อพิจารณาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในรายดา้น 
พบวา่ 
  ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน พบวา่ ในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การบริหารงานในหน่วยงานมีระบบ
ชดัเจนเป็นแบบแผนที�ดี ก็จะมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะสูงตามดว้ย 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสององคป์ระกอบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113 - 114) กล่าววา่ 
ปัจจยัที�สร้างแรงจูงใจ ในทางบวกจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  
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ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของคนัศร  แสงศรีจนัทร์ (2550 :        
บทคดัย่อ)  ไดท้าํการศึกษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล
ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผลการศึกษาสามารถอธิบายปัจจยัที�ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลบา้นดู่ได้ว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลบา้นดู่ เห็นว่า              
ปัจจยัด้านแรงจูงใจ และปัจจยัการบาํรุงรักษามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง   
โดยในปัจจยัดา้นแรงจูงใจพบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที�การงาน มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ส่วนในปัจจยัการบาํรุงรักษา พบว่า              
ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงาน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นความมั�นคง ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด นอกจากนี� พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัการบาํรุงรักษา        
มีระดบัที�ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ปัจจยัดา้นการนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชาพบวา่ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา
หัวหน้างานสามารถเข้าใจนโยบาย และชี� นําแนวทางให้แก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชา การพิจารณา          
ความดีความชอบในหน่วยงานมีหลกัเกณฑ์ มอบหมายงานตามความเหมาะสม พนกังานทุกคน    
ไดรั้บความยติุธรรมตามระดบัความสามารถของตนเอง และให้โอกาสปรึกษาหารืออยา่งเป็นกนัเอง
ก็จะมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�จะสูงตามดว้ย ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีสององคป์ระกอบ (Two - factor Theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959 : 113 - 114) 
องคป์ระกอบ ดา้นอนามยั (Hygiene Factors) กล่าวว่า ปัจจยัที�ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซึ� งมีลกัษณะเกี�ยวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม หรือส่วนประกอบของงาน ปัจจยัดา้นนี�  ไดแ้ก่ 
การนิเทศงาน (Supervison) และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจอส์นตนั และเบวิน (Johnston and 
Bavin. 1973 : 136 - 141) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจในงานทดสอบกบัทฤษฏีแรงจูงใจ         
ของเฮอร์ซเบอร์ก โดยศึกษากับประชากร จาํนวน 130 คน ในโรงเรียนราษฏร์แห่งหนึ� ง                  
ในประเทศออสเตรเลีย  โดยใช้แบบสอบถาม และผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่         
ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที�
การงาน ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังานไม่ก่อให้เกิดความพอใจในการทาํงาน และสิ�งที�ทาํให ้   
ไม่พึงพอใจในการทาํงานมากที�สุดคือ สภาพการทาํงานและการนิเทศงาน 
  ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการพบว่า เงินเดือนที�ไดรั้บตอ้งเพียงพอที�จะช่วยให้
มาตรฐานการดาํรงชีวิต ดีขึ�น เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษตอ้งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และเพียงพอกบัสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ก็จะมีผลต่อปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จะสูงตามดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุรักษ ์ ประดบัมุข 
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(2539 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในงานของเจา้หนา้ที�ตาํรวจสายตรวจในสังกดักองบงัคบัการ
สายตรวจและปฏิบติักองพิเศษ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ  
จึงไดผ้ลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้น
สถานภาพสมรส และปัจจยับรรยากาศองค์การ ในดา้นความอบอุ่นในองค์การ และความรับรู้   
โครงสร้างองค์การ โดยที�ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ 
มากที�สุด สําหรับแรงจูงใจในงานนั�นพบวา่เจา้หนา้ที�ตาํรวจสายตรวจมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีระดบัแรงจูงใจกับเพื�อนร่วมงานมากที�สุด รองลงมาได้แก่ลกัษณะงานการบงัคบับญัชา 
โอกาสกา้วหนา้ ค่าตอบแทนตามลาํดบั สรุปไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความสนใจในเรื�องการจดั 
สวสัดิการใหแ้ก่ครอบครัวขา้ราชการ และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดบรรยากาศที�อบอุ่นในการ
ทาํงานตลอดจนจดัใหมี้การฝึกอบรมความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบังานในหนา้ที�สายตรวจ เพื�อให้เกิดความรู้
และความเขา้ใจในการปฏิบติังานยิ�งขึ�น พร้อมกนันี� จะช่วยเพิ�มระดบัแรงจูงใจในงานของเจา้หนา้ที�
ตาํรวจดว้ย 
  ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงานพบวา่ ความสนิทสนมเป็นกนัเอง การมีโอกาส

ร่วมกิจกรรมสังสรรค ์ การที�เพื�อนร่วมงานทุกระดบัให้ความเคารพนบัถือ ให้เกียรติซึ� งกนัและกนั 

ความสบายใจที�ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานที�จะสูงตามดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคนัศร แสงศรีจนัทร์ (2550 : บทคดัยอ่) 

ได้ทาํการศึกษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลบา้นดู่
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผลการศึกษาสามารถอธิบายปัจจยัที�ส่งผลต่อแรงจูงใจ             

ในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลบา้นดู่ได้ว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลบา้นดู่ เห็นว่า   

ปัจจยัด้านแรงจูงใจ และปัจจยัการบาํรุงรักษามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง   
โดยในปัจจยัดา้นแรงจูงใจพบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ 

ด้าน ความก้าวหน้าในหน้าที�การงาน มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ส่วนในปัจจยัการบาํรุงรักษา พบว่า            
ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงาน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความมั�นคง ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้น            

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด นอกจากนี� พบว่า ปัจจยัด้านแรงจูงใจ และปัจจยั          
การบาํรุงรักษา มีระดบัที�ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มพบว่า จาํนวนวสัดุอุปกรณ์ ทรัพยากร มีอาคารสถานที� 
สภาพแวดล้อมที�มีความเหมาะสม ตลอดจนเครื�องอาํนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค        
อยา่งเพียงพอ มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�จะสูง
ตามดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมทรง  ทิตธรรมทิตย ์(2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื�อง ปัจจยั  
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ที�ส่งผลต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเองเพื�อรองรับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของขา้ราชการ
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในส่วนกลาง พบวา่ ปัจจยัภายนอก คือ 
ลกัษณะโครงสร้างของงาน ลกัษณะงานที�ปฏิบติั ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาโอกาสก้าวหน้า          
ในตาํแหน่งหน้าที� และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง         
ของขา้ราชการไม่มากนกั 
  ปัจจยัด้านความมั�นคงในงานพบว่า ความรู้สึกมั�นคงต่อชีวิตเมื�อได้ปฏิบัติงาน      
ความมั�นใจที�จะไดป้ฏิบติังาน ในตาํแหน่งที�ปฏิบติังานอยู่ ตาํแหน่งงานที�ปฏิบติังานอยู ่ มีคุณค่า   
และมีความสําคญัต่อตนเองมากเท่าใด ก็จะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�จะสูงตามด้วย    
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรองจิต  พรหมรักษ์ (2538 : 59 - 65) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการ
ทาํงานของบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษาที�ไดรั้บรางวลั และไม่ไดรั้บรางวลัจากสมาคม      
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปไดว้า่บรรณารักษ์ที�ไดรั้บรางวลั มีแรงจูงใจในการ
ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก บรรณารักษที์�ไม่ไดรั้บรางวลัมีแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และพบวา่บรรณารักษที์�ไดรั้บรางวลั มีแรงจูงใจในการทาํงานในปัจจยัจูงใจในดา้นความรับผิดชอบ
เป็นอนัดบัแรกส่วนปัจจยัคํ�าจุนมีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความมั�นคงเป็นอนัดบัแรก สําหรับ
บรรณารักษ์ที�ไม่ไดรั้บรางวลั มีแรงจูงใจในปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติัเป็นอนัดบัแรก  
ส่วนปัจจยัคํ�าจุนมีแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความมั�นคงในการทาํงานเป็นอนัดบัแรก 
  ปัจจยัดา้นความสําเร็จในงานพบวา่ พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังาน สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานประสบความสําเร็จเป็นที�พอใจ งานที�ไดรั้บ

มอบหมายสําเร็จตามกาํหนดเวลา ผลงานเป็นที�ยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน            

มีความภาคภูมิใจในงานที�ปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั จะมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นที�จะสูงตามดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณฑล  รอยตระกูล (2546 : บทคดัยอ่) 

ทาํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานของสรรพากรพื�นที�สาขา ผลการวิจยัพบว่า   
ระดบัการปฏิบติังานของสรรพากรพื�นที�สาขาอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบั

การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่งานบริหารทั�วไป งานรับชาํระและคืนภาษี และงาน

สํารวจและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก      
เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่ สรรพากรพื�นสาขามีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสําเร็จของงาน 

อยูใ่นระดบัมาก 

  ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือพบว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื�อนร่วมงาน 
ความรู้ความสามารถไดรั้บการยอมรับนับถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน งานที�ปฏิบติั       
มีส่วนช่วยส่งเสริมใหมี้เกียรติและศกัดิi ศรีในสังคมไดรั้บการยกยอ่งชมเชย และการไดรั้บมอบหมาย
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ใหป้ฏิบติังานพิเศษเป็นประจาํจะมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จะสูง
ตามดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณฑล  รอยตระกูล (2546 : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรื�อง      
แรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานของสรรพากรพื�นที�สาขา ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการปฏิบติังาน
ของสรรพากรพื�นที�สาขาอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดบัการปฏิบติังาน            
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่งานบริหารทั�วไป งานรับชาํระและคืนภาษี และงานสํารวจและเร่งรัด
ภาษีอากรคา้ง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น 
พบว่า สรรพากร พื�นที�สาขามีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ             
อยูใ่นระดบัมาก 
  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานที�ทาํพบว่า งานที�ไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ งานมีความทา้ทายทาํให้มีความรู้สึกอยากปฏิบติังาน ปริมาณงานที�ไดรั้บมอบหมาย  
มีความเหมาะสม และมีอิสระในการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที� เป็นงานที�ไม่น่าเบื�อ   
จะมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�จะสูงตามดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบั  
งานวิจยัของมณฑล รอยตระกูล (2546 : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของสรรพากรพื�นที�สาขา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบติังานของสรรพากรพื�นที�สาขา              
อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า ระดบัการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่    
งานบริหารทั�วไป งานรับชาํระและคืนภาษี และงานสํารวจและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง ระดบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า สรรพากรพื�นสาขา         
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงาน อยูใ่นระดบัมาก 
  ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบพบว่า ในการปฏิบตัิงาน ถา้หน่วยงานกาํหนด          
ความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน พนกังานมีความตั�งใจที�จะปฏิบติังานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ 
และงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายมีการอุทิศเวลาอย่างเต็มที�ในการปฏิบติังาน จะมีผลต่อ         
แรงจูงใจของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จะสูงตามดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
มณฑล รอยตระกูล (2546 : บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเรื�อง แรงจูงใจที�ส่งผลต่อการปฏิบติังาน           
ของสรรพากรพื�นที�สาขา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบติังานของสรรพากรพื�นที�สาขา              
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่           
งานบริหารทั�วไป งานรับชาํระและคืนภาษี และงานสํารวจและเร่งรัดภาษีอากรคา้ง ระดบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า สรรพากรพื�นสาขา         
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก 
  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าพบว่า ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครอง       
ส่วนทอ้งถิ�น ถา้ไดรั้บการส่งเสริมให้มีการเขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้เพิ�มพูนความรู้
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และทกัษะในการปฏิบติังาน ไดเ้ลื�อนขั�นเงินเดือน เลื�อนตาํแหน่งหน้าที�การงานที�สูงขึ�น ไดรั้บ       
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือให้เกิดความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงานจากผูบ้งัคบับญัชา จะมีผล     
ต่อแรงจูงใจของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จะสูงตามดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ        
ระวีวรรณ  ปัญญาช่วย (2546 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเรื�องความพึงพอใจในการทาํงานของ 
พนกังานเทศบาลสามญั ระดบั 1 - 4 ในเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มปัจจยัที�เป็นตวักระตุน้     
ในการทาํงานพนักงานโดยรวมให้ความสําคญัในระดับมากและมีความพึงพอใจในระดับมาก        
ในรายละเอียดของของแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัที�พนกังานให้ความสําคญัในระดบัมาก และมีความ
พึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับ ดา้นความรับผิดชอบ ส่วนปัจจยั
ที�พนกังานใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ
และขอบเขตของงาน และปัจจัยที�ท ําให้พนักงานให้ความสําคัญในระดับปานกลางและ                   
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาและความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน 
 2. การเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามสถานภาพ   
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ ประสบการณ์          
การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน 
  จากผลการวิจยัพบว่า พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยั  

ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น แตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แต่รายดา้นพบวา่ ตาํแหน่งงาน รายได ้ ต่างกนั มีผลทาํให ้   

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาง (Jang. 1994 : 90) ไดศึ้กษาถึงเรื�อง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานกบัลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารยใ์นเมืองซุงนาํ 

ประเทศเกาหลีได ้ ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน โดยผลการศึกษาพบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์  
กบัความพึงพอใจโดยพบว่า อาจารยห์ญิงมีความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่อาจารยช์าย และ  

พบวา่ อาจารยที์�มีอายนุอ้ยมีความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่อาจารยที์�มีอายมุาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 จากผลการวิจยั ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จังหวดัจนัทบุรี  พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน          
ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอยูใ่นระดบัสูง แต่เมื�อแยกศึกษาตามปัจจยัต่าง ๆ แลว้ 
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พบว่า ยงัมีปัจจยับางดา้นที�ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความกา้วหน้า      
อยูใ่นระดบัปานกลางปัจจยันี�หากไม่ไดรั้บการพฒันาหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นแลว้ ระดบัแรงจูงใจอาจลดลงอยู่ในระดบัที�ต ํ�า และเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังานได ้การพฒันาหรือตอบสนองใหร้ะดบัแรงจูงใจเพิ�มสูงขึ�น คือ 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  ดงันั�น 
ผูบ้ริหารควรที�จะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ�งในเรื� องของการขยายกรอบอตัรากาํลังให้เพียงพอ       
กบัปริมาณงาน และปรับปรุงสถานที�ทาํงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดดูสวยงาม    
ควรปรับปรุงภูมิทศัน์สถานที�ทาํงานให้มีความร่มเย็น และสิ� งที�ขาดไม่ได้คือควรจดับริเวณ            
ให้เหมาะสมสําหรับประชาชนที�มาติดต่อใช้บริการ และในส่วนของบุคลากร เมื�อหน่วยงาน          
ไม่สามารถขยายกรอบอตัรากาํลงัไดอ้าจเนื�องมาจากสถานะทางการคลงั ก็ควรจะปฏิบติัหน้าที�      
ให้เต็มความสามารถที�มีอยู่อาจใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงวนัหยุดราชการ สะสางงาน            
ให้เรียบร้อย เมื�อปฏิบติังานแลว้เสร็จควรเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะทาํงานให้เรียบร้อย และควรจดักิจกรรม     
5 ส. ใหเ้ป็นกิจวตัรประจาํวนั 
 ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ ควรส่งเสริมให้หน่วยงานทุกตาํแหน่งมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
ต่อและสามารถเปลี�ยนสายงานที�มีความกา้วหน้ากว่าเดิม และมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื�อเพิ�มพูน
ความรู้ และสมรรถภาพ เพื�อให้สามารถบรรลุหรือเลื�อนระดบัให้รับตาํแหน่งที�สูงขึ�นตามความ
เหมาะสมได ้การสร้างหลกัเกณฑใ์นการเลื�อนตาํแหน่งก็เป็นปัจจยัหนึ�งที�สําคญั ที�จะทาํให้บุคลากร
ในพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เห็นวา่ มีโอกาสในการเลื�อนระดบัที�สูงขึ�น โดยสามารถ  
วดัผลที�ผลงานไม่ใช่หลกัอุปถมัภ ์
 ส่วนปัจจยัในการปฏิบติังานในด้านที�อยู่ในระดบัสูงอยู่แล้ว ก็ควรรักษาไวแ้ละเพิ�ม       

ให้สูงขึ�นเรื� อย ๆ เนื�องจากการดาํเนินงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�น มีวตัถุประสงค์เพื�อ       
การบริการประชาชน และประโยชน์สุขของประชาชน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะส่งผล 

อยา่งยิ�งต่อการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพของงาน เพื�อใหเ้กิดการบริการที�มีคุณภาพต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั1งต่อไป 

 1. ในการศึกษาวิจัยในเรื� องปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน     

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในครั� งนี� ศึกษากบัในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรีเท่านั�น ดงันั�น 
ในการศึกษาครั� งต่อไป ควรทาํการศึกษาวจิยัโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งที�อยูใ่นระดบัประเทศ เพื�อให้ขอ้มูล  

มีความชัดเจน  สามารถนําไปใช้ประกอบการจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพในด้านต่าง ๆ ให้มี          
ประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างปัจจัยที� มีผลต่อแรงจูงใจแก่พนักงานองค์กรปกครอง          

ส่วนทอ้งถิ�น 
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 2. การศึกษาวิจยัในครั� งต่อไป ควรทาํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจ     
ในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นอื�น ๆ เช่น บรรยากาศองคก์ร คุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วม 
การจดัทาํแผนพฒันา ภาวะผูน้าํ การใช้หลกัธรรมาภิบาล เป็นตน้ เพื�อจะช่วยในการวางแผน        
และพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 




