บทความการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วีระพล ขันตรี.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด จานวน 53 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่าความเชื่อมั่น 0.799 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนัก งานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
(  =3.96) ซึงเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา (  =4.03) รองลงมา คือ ด้านความ
รับผิดชอบ (  =4.01)รองลงมา คือด้านความสาเร็จในการทางาน (  =4.00)รองลงมา คือ ด้านการยอมรับ นับ
ถือ (  =3.97) ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (  = 3.77)
2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001และจาแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .05

2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริห ารส่วน
ตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีทาการวิจัย
แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความมุ่งหมาย
ของงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. นาแบบสอบถามที่จัดทาเสร็จแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่ อตรวจสอบและทาการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.799

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกรปฏิบัติงาน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5
ระดับ (Rating scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่า ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจน้อยที่สุด
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สรุปผล
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล โพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7
มีอายุ25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.6 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.7 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.1 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึงเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา รองลงมา คือ
ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน รองลงมา คือ ด้านการยอมรับนับถือ
ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3.1 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้า น
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามตามสถานภาพ ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม
และรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านด้าน
ความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.5 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน และ ด้านการยอมรับนับถือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนัก งาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญและ
น่าสนใจเพื่อนามาอภิปรายดังนี้
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพนสู ง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มี 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่
ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ใส่
ใจถึงปัจจัยมีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน ซึ่งการใส่ใจถึงปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจนี้ จะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้ว ยความเต็มใจและตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็ น การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือในส านักงานก็ตาม ผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจนั้นก็คือผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้หน่วยงานและชุมชนมีความ
เจริ ญก้าวหน้าไม่ล้าหลั ง และยังเป็ นแบบอย่างให้ กับองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นอื่นๆได้อีกด้ว ย และเมื่อ
พิจารณารายด้าน มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความสาเร็จในการทางาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโพนสู ง อ าเภอบ้ านดุง จั งหวั ดอุด รธานี ให้ ค วามส าคัญ ในเรื่องพัฒ นาจุดเด่ นของคนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
สาเร็จอย่างต่อเนื่อง งานสาเร็จอย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นแนวทางที่จะจูงใจให้
พนักงานในองค์กรได้พัฒนาจุดเด่นของตนเอง เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและทันเวลา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนมพร แสนมีมา (2547: บทคัดย่อ). ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสานักงานเกษตรอาเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4) ด้านสวัสดิการและรางวัลตอบแทน 5) ด้านโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการส านักงานเกษตรอาเภอ จังหวัดอุบลราชธานี มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมากค่าเฉลี่ ย 2.88
ปัจจัยด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ย 2.84 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ย
2.69 ปัจจัยด้านสวัสดิการและรางวัลผลตอบแทนอยู่ในระดับ 26 ค่อนข้างน้อยค่าเฉลี่ย 2.24 และปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ค่าเฉลี่ย 2.13 ตามลาดับ
2. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการปรับหรือโยกย้ายตาแหน่งได้ก้าวหน้ากว่าเดิมตามความสามารถ และ
มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ศุทธินี อุตสานนท์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจกับความต้องการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานของข้าราชการตารวจ สานักงานตารวจสันติบาล พบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านโอกาสความก้าวหน้าใน
การทางาน ปัจ จั ยจู งใจด้านสภาพแวดล้อมบางตัว ได้แก่ การแบ่งส่ว นงานความสัมพันธ์เพื่อนร่ว มงาน
ความสัมพัน ธ์กับผู้ บังคับ บัญชา ส่ว นปั จจั ยที่ไม่มีความสั มพันธ์กับความต้องการเปลี่ยนหน่ว ยงาน ได้แก่
ปัจจัยจูงใจในด้านลักษณะส่วนบุคคลบางตัว ได้แก่ ระดับตาแหน่งงาน อัตราเงินเดื อน ปัจจัยจูงใจในด้าน
ลักษณะส่วนบุคคลบางตัว ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
3. ด้านการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการยอมรับ นับถือ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาในความรู้ ความสามารถของท่านและไว้วางใจมอบหมายงานที่สาคัญให้ท่านทา รวมไปถึงเพื่อน
ร่ ว มงานยอมรั บ ในผลการปฏิ บั ติ ง าน ความรู้ ค วามสามารถของท่ า น ท าให้ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิพย์
กาลธิยานันท์ (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ผลการวิจั ยปรากฏดั งนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ ายบริการ มหาวิทยาลั ย
รามคาแหงอยู่ใน ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่ ว มงานด้ า นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารด้ า นนโยบายและการบริ ห ารงานและด้ า นความมั่ น คงในงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
4. ด้านลักษณะงานที่ทา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านลักษณะงานที่ทา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีระบบเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน กาหนดรายละเอียดของงานที่ชัดเจนและประมาณงานที่เหมะสม
ตลอดจน มีการประเมินการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานที่กาหนดและจัดทาเป็นลายลั กษณ์อักษร ทาให้ การ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้นโดยยึดตามแบบมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ มุกดาสนิท (2541:
บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจการรับรู้บทบาทกับการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองของบุคลากรสาธารณสุขเทศบาลพบว่า บุคลากรสาธารณสุขเทศบาลมีแรงจูงใจ
การรับรู้บทบาทและการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอยู่ในระดับสูงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน ประสบการณ์เข้ารับการอบรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติง านสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนด้านอายุและด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อายุ ประสบการณ์ทางาน ความสาเร็จของงาน ความรับผิดชอบ
การได้รั บ ความนั บ ถือยกย่ องและการจั ดให้ มีการแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ระหว่างชุมชน
ซึ่งสามารถร่วมกันทานายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองได้ร้อยละ 39.25 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
จึ ง ควรเสริ ม แรงจู ง ใจในด้ า นความส าเร็ จ ของงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ โดยเฉพาะ
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ในด้านการได้รับความนั บถือยกย่องเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความพอใจในงานมากขึ้น คณะผู้บริหาร
เทศบาลควรให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรวาธารณสุขเทศบาลทัดเทียมกับ
งานอื่น ซึ่งจะส่ งผลให้ ก ารปฏิบั ติงานนั้ น มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น นอกจากนั้น ควรเตรียมประชาชนหรื อ
เสริมแรงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี และประสบการณ์อย่ างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ งานสาธารณสุ ขมูล ฐานในเขตเมืองบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
5. ด้านความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความรับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีอิสระในการ
วางแผนการทางาน มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามได้ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการปฏิ บัติ ง าน และ ปฏิ บัติ ง านอย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ า ยบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
ผลการวิจัยปรากฏดั งนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริการ มหาวิทยาลัยรามคาแหงอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับนับ
ถือ ด้านความรับ ผิ ดชอบ ด้านความสั มพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ ว มงานด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการด้านนโยบายและการบริหารงานและด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสู ง อ าเภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี ใน 5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านความรับผิดชอบ
1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความสาเร็จในการทางาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ได้รับบาเหน็จความดี
ความชอบตามความรู้ ความสามารถและความสาเร็จในงาน องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง ควรจะกาหนด
วิธีการวัดผลงาน หรือระบุวิธีการประเมินในการทางานเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ มีโอกาสเปลี่ยนสายงาน
ควรจะมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งตาม
ความเหมาะสม ควรมีกระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจนผู้บริหารระดับสูงควรมีหลักการใน
การประเมินผลงานบุคลากรที่มีความเสมอภาคและเป็นมาตรฐานควรสร้างโอกาสให้บุคลากรเท่าเทียมกันได้แก่
โอกาสได้เรียนรู้โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆจากหน่วยงานหรือองค์กรโอกาสได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีขีด
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ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นควรให้โอกาสบุคลากรในการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุ นให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรมี
โอกาสได้สับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบทาให้มีโอกาสเรียนรู้งานในหน่วยงานหรือองค์กรเพิ่มมาก
ขึ้นรวมถึงโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตาแหน่งระดับสูงภายในหน่วยงานหรือองค์กร
3. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการยอมรับนับถือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ท่านได้เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยงาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพนสู ง ควรจะจั ด การประกาศพนั ก งานดี เ ด่ น
ประจาเดือน โดยการโหวตจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อเพื่อนร่วมงาน
4. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านลักษณะงานที่ทา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีลักษณะงาน
และความรับผิ ดชอบที่ท่ านสามารถทางานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยตนเองอย่างมีอิสระ
ผู้บริหารควรจัดจานวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการแจ้งขอบเขตหน้าที่หรือ ความสามารถ
(competency) ของงานให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบชัดเจน มอบอานาจการตัดสินใจในการทางาน มีเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการทางานอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริห ารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านความรับผิดชอบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ควรจะ
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลทุก 1 ปี แล้ว
นาเสนอให้ระดับผู้บังคับบัญชาการทราบ เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพการทางานได้ดีมากขึ้น
2. ควรนาผลการประเมินที่ได้มาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการทางาน

