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แรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ* บัณฑิตา อินสมบัต**ิ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร และเพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอดงเจริ ญ จังหวัดพิจิตร จานวน 180 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน จานวน 37 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบทีและการทดสอบเอฟ
ผลการวิจยั พบว่า
1. แรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในภาพ
รวม 7 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากใน
ด้านแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ รองลงมาคื อ แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ น
สัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้าน
ลักษณะของงาน
2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน มีแรงจูงใจใน
การทางานที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการทางาน, พนักงาน, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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Work Motivation of Local Government Employees in Phichit Province.
Chondarin Tanasakcharoen* Bantita Insombat**
Abstract
The purposes of the research were to study work motivation of local government
employees in Phichit province and to compare personal factors by work motivation of local
government employees in Phichit province. The sample group included 180 local government
employees in Phichit province. The instrument was a questionnaire of 5-level rating scale with 7
aspects, 37 items and reliability coefficient of 0.94. The data were analyzed by basic statistics and
the hypothesis was tested by t-test and F-test.
The results showed as follows:
1. Work motivation of local government employees in Phichit province in 7 aspects are at
the high level. When looking at each item, it was found that the items with the highest level
comment are power motive in status and the stability of career, affiliation motive in relationships
with associates and achievement motive in nature of work.
2. The comparison of work motivation of local government employees in Phichit
province by personal factors found that those with different sex, age, level of education, average
income per month, placements and work experience had no different work motivation.
Keywords: Work motivation, Employees, Local government
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บทนา
ในปั จจุบนั ที่ ตลาดมีผผู ้ ลิต และจัดจาหน่ ายจานวนมากเป็ นทางเลือกแก่ผบู ้ ริ โภคส่ งผลให้
การแข่งขันของธุ รกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2546: 11) มีการ
แสวงหาและพัฒนาปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยี
แหล่งเงิ นทุน การร่ วมทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง การเลือกฐานการผลิตที่เหมาะสม ความรู ้ในการ
บริ หารจัดการใหม่ ๆ การพัฒนาระบบส่ งมอบสิ นค้า และการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไปจนถึงการ
พัฒนารู ปแบบการบริ การ เพื่อสร้างความแตกต่างและความประทับใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งกระบวนการ
ทั้งหมดนี้ ล้วนต้องอาศัยองค์การที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งและทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพเป็ นหัวใจหลัก
ในการดาเนินการทั้งสิ้ น (อุทยั หิ รัญโต, 2549: 27)
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น มีขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเป็ นกลไก
หรื อตัวขับเคลื่อน เพื่อให้นโยบายของคณะผูบ้ ริ หารเกิดเป็ นรู ปธรรม ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการอยู่ดีกินดี ของประชาชน รัฐบาลจึ งได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
จากส่ ว นกลางไปสู่ ท ้อ งถิ่ น จึ ง ได้มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งและปฏิ รู ป ระบบราชการโดยการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545:
26) โดยให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลไปสังกัด กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย
มีบทบาทในการให้บริ การประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งมีการให้บริ การที่ หลากหลาย มีการพัฒนาการด้าน
การให้บริ การแก่ ประชาชนอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่ อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้ นที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ในแต่ละแห่ งจึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพราะถ้ามี
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีแรงจูงใจในการทางานสู ง ก็จะสามารถปฏิบตั ิงานออกมาได้อย่างมีปะสิ ทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น (พรรณี หงส์พนั ธ์, 2548: 39) ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ผวู ้ ิจยั ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ดา้ น
การบริ หารงานบุ ค คลในองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จึ งมี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาในประเด็น ของ
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ซึ่ งข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาจะเป็ นแนวทางนาไปสู่ การพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเสริ มสร้างแรงจูงใจที่ดี
ในการทางานของพนักงาน อันจะทาให้องค์การมีบุคลากรที่มีแรงจูงใจในการทางานที่เหมาะสม และ
สามารถผลักดันองค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันตลอดจนผูท้ ี่สนใจในเชิ งวิชาการได้ใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการวิจยั ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาระดับแรงจู งใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
จังหวัดพิจิตร
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
จังหวัดพิจิตร จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
Mc Clelland นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ของมหาวิทยาลัย Harvard ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจ
ซึ่ งมีความใกล้เคียงกับทฤษฎีดา้ นการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเขาเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ในสังคม
ท าให้ บุ ค คลเกิ ด การเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาความต้อ งการของตัว เองให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายและ
สถานการณ์ McClellandได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจโดยแบ่งแรงจูงใจของบุคคล ออกเป็ น 3 ประการ คือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement motivation) แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Authority/Power motivation)
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation motivation) ซึ่ งปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 29) ได้อธิ บายไว้ดงั นี้
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นแรงจูงใจที่จะแสวงหาความสาเร็ จปรารถนาจะทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดให้
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี พยายามที่จะบรรลุมาตรฐานที่ดี ให้ความสนใจกับเป้ าหมายที่เป็ นจริ งและท้าทาย
ชอบลักษณะงานที่ตอ้ งขบคิดแก้ปัญหาที่ทา้ ทายและหน้าที่การงานที่ ซบั ซ้อน มีความสุ ขสมหวังเมื่อ
ทางานได้สาเร็ จลุล่วง ในขณะเดียวกันก็จะไม่มีความสุ ขเมื่อพบว่าตนเองทางานไม่ประสบความสาเร็ จ
บุ คคลที่ มีแรงจูงใจเช่ นนี้ จึงมักหลี กเลี่ ยงงานที่ มีจุดหมายที่ เป็ นไปไม่ได้หรื อยากเกิ นไปเนื่ องจากมี
ความเสี่ ยงต่อความล้มเหลว ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความสุ ขกับการทางานที่ง่ายเกินไป แต่จะเลือกงาน
ที่มีความยากในระดับที่ทา้ ทาย ความสามารถของตนเองและมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จได้จริ ง
รวมถึงความต้องการพัฒนาในหน้าที่การงานให้ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะได้
รับรู ้ผลตอบรับจากการกระทาของตัวเอง (นุชลี โพธิ วรากร, 2549: 21)
แรงจูงใจใฝ่ อานาจ เป็ นแรงจูงใจที่ตอ้ งการจะมีอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่นทั้งในเรื่ องของการจูงใจ
ให้กระทาและการลงโทษเพื่อไม่ให้กระทาสิ่ งต่างๆ ต้องการมีความสามารถในการควบคุมสิ่ งต่าง ๆ
หรื อควบคุมพฤติกรรมบุคคลอื่น รวมถึงมีความต้องการที่ จะเป็ นผูน้ า และเพิ่มพูนสถานะของตัวเอง
สาหรับผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ อานาจนั้น พบว่า ผูท้ ี่มีแรงจูงใจแบบนี้ ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากความรู ้สึก
ว่า ตนเอง “ขาด” ในบางสิ่ งบางอย่างที่ ตอ้ งการ ซึ่ งอาจจะเป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งก็ได้ที่ทาให้เกิ ดมี
ความรู ้สึกเป็ น “ปมด้อย” เมื่อมีปมด้วยจึงพยายามสร้าง “ปมเด่น” ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่ งที่ตนเองขาด
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ผูท้ ี่ มีแรงจูงใจใฝ่ อานาจจะมี ลกั ษณะสาคัญ ดังนี้ ชอบมีอานาจเหนื อผูอ้ ื่น ซึ่ งบางครั้งอาจจะแสดง
ออกมาในลักษณะของการก้าวร้าว มักจะต่อต้านสังคม แสวงหาชื่ อเสี ยง ชอบเสี่ ยง ทั้งในด้านของการ
ทางาน ร่ างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ ชอบเป็ นผูน้ า (อารี ลกั ษณ์ แก้ววิเศษ, 2548: 15)
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ เป็ นแรงจูงใจในการสร้าง รักษาตลอดจนฟื้ นฟูความสัมพันธ์อนั ดีกบั
บุคคลอื่น ซึ่ งความสัมพันธ์น้ ี จะต้องเพียงพอต่อการให้คาจากัดความว่าเป็ นมิตรภาพได้ โดยบุคคลมี
ความชื่ นชมผูอ้ ื่นและปรารถนาที่จะให้ผอู ้ ื่นชื่ นชม ยอมรับ และให้อภัยตัวเองรวมถึงชอบการทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีแนวโน้มที่ จะแสดงพฤติ กรรมตามบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ต่าจะรู ้สึกไม่สบายใจที่จะต้องติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและเลือกที่จะ
มีความสัมพันธ์กบั คนกลุ่มน้อยอย่างเช่ นครอบครัวกับผูใ้ กล้ชิดเท่านั้น ขาดแรงจูงใจและพลังในการ
สร้างเครื อข่ายกับผูอ้ ื่น (เฉิ ดโฉม ภูครึ ง, 2549: 36) จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั ดังภาพที่ 1
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ตาแหน่ง

แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร
- แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
- แรงจูงใจใฝ่ อานาจ
- แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์

ประสบการณ์ในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) โดยมีรายละเอียดการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัด
พิจิตร ในปี งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556)
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กลุ่ มตัวอย่า งที่ ใ ช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อาเภอดงเจริ ญ จังหวัดพิจิตร จานวน 180 คน ในปี งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556)
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ประกอบด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างชัว่ คราว ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอดงเจริ ญ จังหวัดพิจิตร จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตาบลสานักขุนเณร เทศบาล
ตาบลวังบงค์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังงิ้วใต้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังงิ้ว องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลห้วยพุก และองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยร่ วม (สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร, 2557: 8)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แยกออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นปลายปิ ด
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล ด้า นแรงจู ง ใจในการท างานของพนัก งานองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่ อานาจ และแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์เกี่ ยวกับด้าน
ความสาเร็ จของงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านปริ มาณงานและความรั บผิดชอบด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ
และด้านสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงานแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating scale)
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงในการทางาน ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ รวบรวมข้อมู ล ไปยังนายกองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร
2. ผูศ้ ึ กษาประสานงานกับนายกขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอดงเจริ ญ
จังหวัดพิจิตร เพื่อนาแบบสอบถามให้พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถาม
3. รวบรวมข้อมูลโดยผูศ้ ึ กษาดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนั้นทาหนังสื อ
ขอบคุณถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการเก็บข้อมูล
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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4. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์ผลโดยใช้
สถิติที่เกี่ยวข้องต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิเคราะห์โดยค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Percentage) นาเสนอในรู ปตารางพร้อมคาบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 1
2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทางาน ด้วยการทดสอบที (t-test independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อมีนยั สาคัญทางสถิติผวู ้ ิจยั วิเคราะห์รายคู่เพื่อเปรี ยบเทียบพหุ คูณด้วย
วิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe’test) ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรโดยรวม
แรงจูงใจในการทางาน

X

S.D.

1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นความสาเร็ จของงาน
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นลักษณะของงาน
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นปริ มาณงานและความ
รับผิดชอบ
4. แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
5. แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านโอกาสและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
6. แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของ
อาชีพ
7. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน
รวม

2.66
3.39
3.78

0.44
0.44
0.43

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.83
3.82

0.50
0.49

มาก
มาก

3
4

3.87

0.44

มาก

1

3.85
3.60

0.40
0.24

มาก
มาก

2

ลาดับที่
7
6
5

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากในด้านแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของ
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อาชี พ ( X = 3.87) รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน ( X = 3.85) และ
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางในด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน ( X = 2.66)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- อายุต่ากว่า 20 ปี
- อายุต้ งั แต่ 21-30 ปี
- อายุต้ งั แต่ 31-40 ปี
- อายุต้ งั แต่ 41-50 ปี
- อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
- ปวส./อนุปริ ญญา
- ปริ ญญาตรี
- สูงกว่าปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
- 20,001-25,000 บาท
ตาแหน่งงาน
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจา

จานวน
180
108
72
180
44
51
30
25
30
180
23
32
68
21
24
12
180
41
57
35
47
180
53
50

X

S.D.

t

F

3.58
3.63

0.26
0.21

-1.348

-

3.60
3.59
3.62
3.55
3.64

0.25
0.20
0.28
0.16
0.30

-

.537

3.59
3.57
3.61
3.66
3.57
3.55

0.18
0.23
0.29
0.25
0.17
0.13

-

.596

3.56
3.61
3.60
3.61

0.22
0.25
0.25
0.24

-

.416

3.62
3.55

0.24
0.21

-

1.567
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ลูกจ้างชัว่ คราว
ประสบการณ์ในการทางาน
- น้อยกว่า 1 ปี
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- มากกว่า 10 ปี

จานวน
36
41
180
60
62
33
25

t

F

3.66
3.59

S.D.
0.27
0.24

3.62
3.60
3.58
3.59

0.24
0.19
0.27
0.31

-

1.567

X

จากตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ ง และประสบการณ์ในการทางาน
มีแรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจยั
1. ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับ
มากในด้านแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์
ด้านสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ด้านลักษณะของงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในเรื่ อง หลังจากที่
ได้ทุ่ มเททั้งก าลังกายและกาลังใจในการทางานจนส าเร็ จ ตามเป้ าหมายแล้ว ได้รั บการชื่ น ชมจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อร่ วมงาน รองลงมา คือ งานที่ได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ทาให้มีชื่อเสี ยง
เกียรติยศและให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อความต้องการ และงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการให้เสร็ จทันเวลาทุกครั้ง ตามลาดับ
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1.2 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางาน เกี่ ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงานโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่ามีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่ อง มีความพอใจต่อการได้
ปฏิ บตั ิ งานที่ ตอ้ งอาศัยความเด็ดขาดในการตัดสิ นใจ รองลงมาคื อ งานที่ ได้รับมอบหมายส่ วนมาก
จะเป็ นงานที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม และมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในเรื่ อง มีความพอใจที่
จะปฏิบตั ิงานเพราะเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายน่าสนใจและท้าทาย
1.3 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาในแต่ ละข้อ พบว่า มี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดับมากในเรื่ อง งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถ รองลงมาคือ ความรับผิดชอบงานเหมาะสมกับฐานะ
และตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ และปริ มาณงานในหน้าที่ประจามีความเหมาะสม
1.4 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากในเรื่ อง ผลการปฏิ บตั ิ งานมักถูก
กล่า วถึ งและนาไปเป็ นแบบอย่า ง รองลงมาคื อ ผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่ อนร่ วมงานทุ กคนยอมรั บใน
ความสามารถในการทางาน และผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานตลอดจนบุคคลอื่นๆ ทั้งในและนอก
หน่วยงานชื่นชมต่อผลงานที่ปฏิบตั ิ
1.5 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานเกี่ ยวกับแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาในแต่ ล ะข้อ พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดับมากในเรื่ อ ง
ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปัจจุบนั ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยมีโอกาสเลื่อนขั้นหรื อ
ตาแหน่ งที่ สูงขึ้ น รองลงมาคื อ ตาแหน่ งที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในปั จจุ บนั ทาให้ได้รับความรู ้เพิ่มเติ ม เช่ น
ได้รับการฝึ กอบรม และการศึ กษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ และผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาส และให้การ
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ เช่น การฝึ กอบรม และการศึกษาต่อ
1.6 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางาน เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในเรื่ อง งานที่ ทาเป็ นอาชี พ
ที่ มนั่ คงและยัง่ ยืนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รองลงมาคื อ มีความภาคภูมิใจต่องานในหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ มา
โดยตลอด และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเสมอถึงแม้วา่ จะเป็ นอาชีพที่มีรายได้นอ้ ยก็ตาม
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1.7 พนัก งานองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด พิ จิ ต ร มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในเรื่ อง ในการปฏิบตั ิงานไม่มีปัญหากับเพื่อนร่ วมงาน แม้หากมี
ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นก็สามารถทาความเข้าใจกับเพื่อนร่ วมงานได้ รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชามีความเป็ น
กันเองต่อผูร้ ่ วมงาน และมีการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานในโอกาสอันควร
2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 พนักงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นในจัง หวัด พิ จิต ร ที่ มีเ พศต่ า งกัน จะมี
แรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 พนักงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นในจัง หวัด พิ จิต ร ที่ มีอ ายุต่ า งกัน จะมี
แรงจูงใจ ในการทางานที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน ส่ วน
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน มีความแตกต่างกัน ที่ ระดับ 0.05 จึ งนาไป
เปรี ยบเที ยบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe ได้ผลดังนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน
พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี , 41-50 ปี
และ 51 ปี ขึ้นไป แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน พนักงานที่ มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี , 31-40 ปี แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับ
ผูร้ ่ วมงาน พนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป
2.3 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
จะมีแรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน
แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ มีความแตกต่างกัน ที่ระดับ 0.05 จึ งนาไป
เปรี ยบเที ยบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe ได้ผลดังนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับพนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ปวส. อนุปริ ญญา และพนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ปวส. อนุปริ ญญา
จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด สู งกว่าปริ ญญาตรี แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดปวส. อนุปริ ญญา มีแรงจูงใจในการ
ทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ
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ด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชีพ พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดมัธยมศึกษาตอนต้น มีแรงจูงใจ
ในการทางานแตกต่างกับพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุ ดปริ ญญาตรี
2.4 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะ
ของงาน มีความแตกต่างกัน ที่ ระดับ 0.05 จึ งนาไปเปรี ยบเที ยบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe ได้ผล
ดังนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน พนักงานที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-25,000 บาท และ
พนักงานที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงาน
ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน พนักงานที่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-25,000 บาท
2.5 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่ มีตาแหน่ งต่างกัน จะมี
แรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน และแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพ
กับผูร้ ่ วมงาน มีความแตกต่ างกัน ที่ ระดับ 0.05 จึ งนาไปเปรี ยบเที ยบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe
ได้ผลดังนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน พนักงานที่มีตาแหน่งงานข้าราชการ มีแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีตาแหน่ งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานที่มีตาแหน่ งงาน
มี แรงจูงใจในการทางานแตกต่ างกับ พนักงานที่ มีตาแหน่ งพนักงานจ้างตามภารกิ จ จะมี แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ ด้านสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน พนักงานที่ มีตาแหน่ งงานข้าราชการ มี แรงจูงใจในการ
ทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีตาแหน่งลูกจ้างประจา
2.6 พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่ มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่ า งกัน จะมี แรงจูงใจในการทางานที่ ไ ม่แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ด้านลักษณะของงาน แรงจูงใจใฝ่ อานาจ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ ด้านสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน มีความแตกต่างกัน ที่ระดับ 0.05 จึงนาไปเปรี ยบเทียบรายคู่
ตามวิธีของ Scheffe ได้ผลดังนี้ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน พนักงานที่ มีประสบการณ์
ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่ มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 6-10 ปี , มากกว่า 10 ปี และพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี จะมีแรงจูงใจในการ
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ทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี , มากกว่า 10 ปี แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์
ด้านสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน พนักงานที่ มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี จะมีแรงจูงใจ
ในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี , 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานที่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน น้อยกว่า 1 ปี จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับ พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน
1-5 ปี แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน พนักงานที่ มีประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกับพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี
อภิปรายผล
1. แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความสาเร็ จของงาน ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าหลังจากที่ ได้ทุ่มเททั้งกาลังกายและกาลังใจในการ
ทางานจนสาเร็ จตามเป้ าหมายแล้วได้รับการชื่ นชมจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของโสภณ เห็นโสภา (2552) ศึ กษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ด้านความสาเร็ จของงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่ปฏิบตั ิ เพราะบุคคลมีความทุ่มเท และมี
ความพยายามเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ดว้ ยความร่ วมมืออย่างยินดีและเต็มใจเพื่อ
ที่ นามาซึ่ งการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กรเพิ่มมากขึ้ นทั้งนี้ พนักงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ นในจังหวัดพิ จิต รได้ร่ วมมื อกันปฏิ บัติงานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ บรรลุ ผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความภาคภูมิใจ และการได้รับกาลังใจจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ ง
จะนาไปสู่โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในหน่วยงานและได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านลักษณะของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่ามีความพอใจต่อการได้ปฏิ บตั ิ งานที่ ตอ้ งอาศัยความเด็ดขาดในการตัดสิ นใจ งานที่ได้รับ
มอบหมายส่ วนมากจะเป็ นงานที่ เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวัชระ
บุญปลอด (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในจังหวัดพะเยา พบว่า ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง งานที่ปฏิบตั ิตรงกับความสามารถ ทา
ให้เกิ ดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานและเกิ ดความภาคภูมิใจในหน้าที่ และมีความสุ ขในการปฏิ บตั ิ งาน
ผลงานที่ออกมาจึ งมีคุณภาพและปริ มาณงานสู งขึ้นทั้งนี้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการแบ่งงานอย่างเหมาะสมกับตัวบุคลากรตามความรู ้ความสามารถและ
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ตาแหน่งหน้าที่ ตามระดับความยากง่ายส่ งผลให้ผลงานนั้นเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่ งถือว่าเป็ นบรรยากาศที่ ดี
ในการปฏิบตั ิงาน บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านปริ มาณงานและความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็ นเพราะ งานที่ ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบงานเหมาะสม
กับฐานะและตาแหน่งที่ปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชลศิริ จันทร (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลในอาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ปริ มาณงานที่ รับผิดชอบมีความเหมาะสม
ทาให้เกิ ดพลังในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย โดยมี ความกระตื อรื อร้น เอาใจใส่ และทุ่มเทในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วยให้งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวัด พิ จิ ต ร มี ก ารแบ่ ง งานให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามความรู ้
ความสามารถส่ งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จสิ้ น และบรรลุเป้ าหมายทั้งตนเองและหน่วยงาน ซึ่ ง
การพิจารณาตัวบุคคล ก่อนที่จะมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจะเป็ น
แรงกระตุน้ ให้บุคลากรทุ่มเททั้งกาลังกาย และกาลังใจให้กบั งานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
4. แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า ผลการปฏิบตั ิงาน
มัก ถู ก กล่ า วถึ ง และน าไปเป็ นแบบอย่ า ง ผู ้บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ วมงานทุ ก คนยอมรั บ ใน
ความสามารถในการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบัวสี ศรี อ่อน (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครพนม จังหวัด นครพนม
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการปฏิ บตั ิต่อกันเพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ยอมรับซึ่ งกันและกันมีความสนิ ทสนมคุน้ เคยรักใคร่ นับถือเต็มใจที่จะให้
ความร่ วมมือซึ่ งกันและกันเพื่อนาไปสู่การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขและสามารถร่ วมมือกันดาเนิ นงาน
ของส่ วนรวมให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ได้มีการใช้
หลักธรรมาภิบาลมาบริ หารงาน โดยมีการส่ งเสริ มให้พนักงานในองค์กรมีเจตคติที่ดีต่อกัน ให้ทุกคน
รู ้สึกว่างานนั้นเป็ นสิ่ งมีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคม ให้ร่วมมือร่ วมใจกันทางานโดยไม่ย่อท้อ มีการ
จัดพบปะสังสรรค์และปรึ กษาหารื อกันเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้รับฟั ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน โดยยึดหลักประชาธิ ปไตยให้อิสระในการแสดงความ
คิ ดเห็ น อันจะนามาสู่ ความสมัค รสมานสามัค คี ในหน่ วยงาน และทาให้งานประสบผลสาเร็ จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
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5. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ตาแหน่งที่ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยมี
โอกาสเลื่อนขั้นหรื อตาแหน่ งที่ สูงขึ้น ตาแหน่ งที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในปั จจุบนั ทาให้ได้รับความรู ้เพิ่มเติ ม
เช่ น ได้รับการฝึ กอบรม และการศึ กษาดูงานเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของซึ่ งสอดคล้องกับ
ลมุล บุตรา (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่า พนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม มี แ รงจู ง ใจอยู่ใ นระดับ มาก ในเรื่ อ งความส าเร็ จ ของงาน ที่ จ ะมี โ อกาสที่ จ ะได้รั บ
ความก้า วหน้า ซึ่ งพนัก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด พิ จิ ต รที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้
ปฏิ บตั ิ งานและมีผลงานที่ ดี ส่ วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับการแต่งตั้ง
เลื่อนตาแหน่ ง ขึ้ นเงิ นเดื อน และส่ งเสริ มให้ได้รับการศึ กษาต่อในระดับที่ สูงขึ้ นด้วยทุ นขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรต้องให้ความสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
6. แรงจูงใจใฝ่ อานาจด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้
เป็ นเพราะ อาชี พของท่านเป็ นอาชี พที่มนั่ คงและยัง่ ยืนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีความภาคภูมิใจต่องาน
ในหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ มาโดยตลอด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรรถพล สี หนาจ (2550) ศึ กษาวิจยั
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอเมื องยโสธร
จังหวัดยโสธร พบว่า ด้านความมัน่ คงของอาชี พ อยู่ในระดับมาก โดยงานในหน้าที่ ทาให้มีโอกาส
เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น ซึ่ งถือเป็ นโอกาสที่ได้รับความดีความชอบ ย่อมเป็ นแรงจูงใจอยากให้ปฏิบตั ิงาน
การได้รับสิ่ งตอบแทนทาให้งานมี ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ การ
ปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวัด พิ จิ ต ร มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ
ความก้าวหน้าจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานและมีผลงานที่ดี ส่ วนใหญ่จะได้รับการพิจารณา
จากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ ง ขึ้ นเงิ นเดื อน และส่ งเสริ มให้ได้รับการศึ กษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนขององค์การ ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารขององค์การ
ต้องให้ความสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
7. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ดา้ นสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ น
เพราะว่าในการปฏิ บตั ิ งานไม่มีปัญหากับเพื่อนร่ วมงานแม้หากมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้น ก็สามารถทาความ
เข้าใจกับเพื่อนร่ วมงานได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิวฒั น์ ศรี ธรรมา (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
มี แรงจูงใจในระดับมากในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาน ในเรื่ องได้รับความร่ วมมื อในการ
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ปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี ทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า พนักงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นในจังหวัดพิ จิตร ส่ วนใหญ่แต่ ละแห่ งมี จานวนไม่มาก ทาให้มีการติ ดต่อสื่ อสารกันระหว่าง
หน่ ว ยงานเป็ นอย่างดี ทั้งคุ น้ เคยกันในเรื่ อ งงานและเรื่ องส่ วนตัว มี การให้ค วามช่ วยเหลื อหรื อให้
ค าปรึ ก ษาในยามที่ เ ดื อ ดร้ อ น บุ ค ลากรในองค์ก รมี ค วามสามัค คี แ ละให้ค วามร่ ว มมื อ กัน ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน นโยบาย แผนงาน แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิ บตั ิ
และเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายในการบริ หารงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน
8. พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน มีแรงจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า แรงจูงใจในการทางานช่ วยเพิ่ มพลังในการทางานให้บุค คล ซึ่ งเป็ นแรงขับ
เคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทาหรื อพฤติกรรมของมนุษย์ ในการทางานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการ
ทางานสู ง ย่อมทาให้ขยันขันแข็ง กระทา ให้สาเร็ จ การจูงใจช่ วยเพิ่มความพยายามในการทางานให้
บุ ค คล ท าให้ บุ ค คลมี ค วามมานะ อดทน บากบั่น คิ ด หาวิ ธี ก ารน าความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ข องตนมาใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ต่ อ งานให้ม ากที่ สุ ด มี ค วามพยายามถึ ง แม้งานจะมี
อุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสาเร็ จด้วยดี ก็มกั คิ ดหาวิธีการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึ นเรื่ อยๆ
นอกจากนั้นการจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทางานของบุคคล ซึ่ งก่อให้เกิดการค้นพบ
ช่องทางดาเนิ นงานที่ดีกว่าหรื อประสบผลสาเร็ จมากกว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ นเครื่ องหมายของความ
เจริ ญก้าวหน้าของ แสดงให้เห็นว่าบุคคลกาลังแสวงหาการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจ
ในการทางานสู ง เมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุวตั ถุประสงค์ใดๆ หากไม่สาเร็ จบุคคลก็มกั พยายามค้นหาสิ่ ง
ผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบัวสี ศรี อ่อน (2554) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัด นครพนม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ต าแหน่ ง และ
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ผูบ้ งั คับบัญชาควรดาเนิ นการมอบหมายงานให้กบั พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ และในปริ มาณงานในหน้าที่ประจามีความเหมาะสม เพื่อให้งานที่ได้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถดาเนินการให้เสร็ จทันเวลาทุกครั้ง
2. ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรควรชื่ นชมผลการปฏิบตั ิ งานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเมื่อสาเร็ จแล้ว เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการศึ กษาครั้งต่อไปควรศึ กษาความคิ ดเห็นต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อื่น
2. ควรมีการศึกษาในวิจยั เชิ งคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดย
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดของความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทางาน
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