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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  และเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ในดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะ ของงานท่ี ปฏิบติั  ดา้นความรับผดิชอบ ในการท างาน  ดา้น
ความกา้วหนา้ ในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพของพนกังานกบัครอบครัว  ดา้นบรรยากาศในการ
ท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน  ดา้นรายได้ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น พนกังาน ท่ีท างานท่ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
จ านวน 634 คน ใชว้ธีิการเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจ าแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เป็น
แบบสอบถาม ท่ี ระดบัค่าความเ ช่ือมัน่  0.84 สถิติท่ีใชใ้นการ  วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน  
โดยใชส้ถิติทดสอบที  (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.80
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.20 ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.33 สมรส
แลว้ คิดเป็นร้อยละ 55.68 ส่วนใหญ่มี การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.10 มีรายได้อยู่
ระหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.53  

ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมพบวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมามี แรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีขา้ราชการองคก์ารบริหาร ส่วน
จงัหวดันครราชสีมาเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผล แรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือดา้น
รายได ้โดยเฉพาะเร่ืองเงินเดือนท่ีขา้ราชการไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ ขา้ราชการ
รองลงมาคือดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่ อนร่วมงาน  โดยเฉพาะเร่ืองเม่ือพนกังานไดรั้บความเดือดร้อน
เพื่อนร่วมงานจะช่วยเหลือกนั ส่วนดา้นท่ีขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาเห็นวา่
เป็นปัจจยัท่ีส่งผล แรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
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โดยเฉพาะเร่ืองงานท่ีขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาท าอยู่  เป็นงานท่ีค่อนขา้ง  
บัน่ทอนสุภาพจิต 
 ส าหรับการเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา คุณสมบติัส่วนบุคคลของ ขา้ราชการ ท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  
ท่ีต่างกนัมี ความสัมพนัธ์ ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  ในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความกา้วหนา้
ในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพของพนกังานกบัครอบครัว อายุ ท่ีต่างกนั ไม่ มีความสัมพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ในทุก ๆ ดา้น
ส าหรับ สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เฉพาะ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  ส่วนระดบั
การศึกษาท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ในดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  ดา้น
สัมพนัธภาพของพนกังานกบัครอบครัว  ดา้นบรรยากาศในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อน
ร่วมงาน  และเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  ดา้นบรรยากาศในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี  1) ดา้นความส าเร็จในการท างาน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ตอ้งส่งเสริมใหข้า้ราชการมีอิสระในการใชว้จิารณญาณของตนเองใ นการตดัสินใจ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี การส่งเสริมการท างานดงักล่าวจะท า
ใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิดแรงจูงใจในการท างาน
ในท่ีสุด  2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาตอ้งส่งเสริมให้
ขา้ราชการมีการประชุมสัมมนาต่าง ๆ มีการรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของขา้ราชการโดย
พนกังานทุกระดบัตอ้งมีการยอมรับในความคิดเห็นของกนัและกนัเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีดีท่ีสุดในการ
ท างาน 3) ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ตอ้งมีการปรับปรุง
การท างานอยูเ่สมอเพื่อใหไ้ด้ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติั งาน ท่ีชดัเจน พนกังานสามารถ
ปฏิบติังานได ้4) ดา้นความรับผดิชอบในการท างานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ตอ้งมี
การวเิคราะห์ปริมาณงานท่ีเหมาะสมเพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติัไดโ้ดยท าส าเร็จไดโ้ดยล า พงั 
5) ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังาน
มีโอกาสไดร่้วมประชุม ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพนูและพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ  
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6) บรรยากาศในการท างาน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีการ
ท างานเป็นทีม มีการท างานร่วมกนั ตอ้งไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในท่ีท างาน 7) ดา้นสัมพนัธภาพ
กบัผูบ้งัคบับญัชา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ตอ้งมีการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือใน
การท างานร่วมกนัระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัหวัหนา้งาน การขอค า ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ
จากผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้าย  8) ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน  ในการท างานพนกังานมี
ความคาดหวงัวา่เพื่อนร่วมงานจะช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การท างานโดยภาพรวมและส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารในท่ีสุด 


