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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รายได้ต่อเดือน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม
ถืออยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะก าหนดโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชาและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม 

2. การนิเทศงานและการปกครองบังคับบัญชา การที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการเปิดโอกาสขยายความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ 

3. ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงานทุกระดับมีความสนิทสนมเป็นกันเอง 
4. สภาพแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้

ส านักงานและสิ่งอ านวยสะดวกเหมาะสมตามแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ 
5. ความส าเร็จในงาน ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้และได้ท าส าเร็จเสมอ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรมตามนโยบายผู้บริหารงาน 
6. การยอมรับนับถือ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นการประสานกับ

หน่วยงานราชการ ชุมชน ช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมงานต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปจึงมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้มีเกียรติและศักดิศรีในสังคม 
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7. ลักษณะงานที่ท างานทีได้ท าอยู่ในขณะนี้เป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ของตนเอง 
8. ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานหากมีงานเร่งด่วนต้องท าอยู่เลยเวลาก็ยินดีปฏิบัติงานเพ่ือให้

ผลงานออกมาส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
ภูมิหลัง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.2498 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2498 และมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติและประกาศคณะปฏิวัติจ านวน 11 ครั้ง พระราชบัญญัติ
ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2540 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด 
ซึ่งหากต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องบริหารจัดการโดยให้ประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางและวางแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น ก ากับดูแลตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบ สนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี อัน
จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกเชื่อม่ันและศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) คือ รัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจทางการปกครองและการ
บริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเพ่ือด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 ปัจจุบันองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร เพราะถือว่าบุคลากร  เป็น
ทรัพยากรอันมีค าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการท างานที่
ส่งผลให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและเสื่อมถอยของ
องค์กรบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้ในลักษณะที่มีความสามารถเท่
กันแบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และการที่องค์กรจะกระท าภารกิจหลัก
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม
กับงาน การบริหารงาน บุคลากรจึงจัดเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา
และใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) ซึ่งหากองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ก็จะ
สามารถพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามมาเช่นกัน บุคลากรจึงมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันภารกิจขององค์กร
ให้สามารถประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จึงต้องพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ 
ความช านาญและธ ารงรักษา และสิ่งที่ส าคัญท าอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล านั้นท างานเต็มที่เต็ม
ความสามารถเพ่ือให้ไดง้านที่มีคุณภาพดีท่ีสุด  
 ดังนั้น หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานก็จะส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือผลผลิตที่มีคุณภาพตามไปด้วย ปัจจัยต่างๆยอมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2498&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2498&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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บุคลากรในองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร การที่จะท าให้บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานนั้น ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือการท าให้บุคลากรเกิดความผาสุก มีความพึงพอใจในการ
ท างานตามที่องค์กรก าหนดและเต็มใจลงทุนลงแรง เพ่ือให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการท างานใน
ลักษณะดังกล่าวคือการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งองคก์รควรให้ความส าคัญและสนใจศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ให้เจริญก้าวหน้า 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีพัฒนาการความ
เป็นมาภายใต้กระแสการเมืองและการก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักที่เกี่ยวกับประชาชนใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว 
และในระบบการบริหารราชการที่มีนักการการเมืองเข้ามาบริหารงานราชการที่ได้มาจากการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก 4 ปี ท าให้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกองต่างๆ 
ส่งผลให้ข้าราชการต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือให้การท างานสอดคล้องกับนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารราชการ ท าให้ในการปฏิบัติงานในบ้างครั้งต้องท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งในการปฏิบัติงานย่อมมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการทุกคนต้องมีการกระตือรืนร้น ในการปฏิบัติงานอาจจะมีการขาดแรงจูงใจ 
การปฏิบัติงานที่มีความกดดัน ความเครียด มีการโอนย้ายบ่อยๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ข้าราชการจะต้องมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านนโยบายและการบริหารงาน การ
นิเทศงานและการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน สภาพแวดล้อม ความส าเร็จในงาน การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ท าและความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนใน
ท้องถิ่นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือกลุ่มของประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา จ านวนทั้งหมด 370 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้ศึกษาน ามาใช้ในการศึกษาเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ให้

ข้อมูลได้โดยคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดข้อมูลมีประสิทธิภาพ มีขนาดพอเหมาะเชื่อถือได้จากประชากรที่มีอยู่ของ
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ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ใช้วิธีค านวณของ Taro Yamane (สูตรของ Taro Yamane, 1973) ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จากสูตร  

                                                      
                   n =   ขนาดตัวอย่าง  

  N =   ขนาดของประชากรทั้งหมด  
  e =   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  

  n =    

  370/(1+(370)() = 193 คน  
จากขนาดตัวอย่างของประชากรที่ได้จากการค านวณ 193 คน จึงปรับกลุ่มขนาดตัวอย่างให้มีขนาด

ใหญ่ขึ้นเป็น 200 ตัวอย่าง  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเครื่องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่าง ๆ 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจาย
ของข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยในส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จะท าการพิจารณาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะท าการพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนรายกลุ่มและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑ์
การพิจารณาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  

 วิธีการให้คะแนนจะใช้ Likert scalesโดยมีการกาหนดระดับคะแนน5 ระดับดังนี้  
       คะแนน      ระดับความคิดเห็น 
 5  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
 4  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 3  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
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 2  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
 1  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย  
 ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแบ่งระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
 4.50 - 5.00  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
 3.50 - 4.49  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 2.50 - 3.49  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49  เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากระดับค่าเฉลี่ยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 % และเป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 %  ช่วงอายุตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่างในช่วง 
41-50 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 %  รองลงมา คือ ช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.21%ช่วงอายุ 31 -40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 % และ กลุ่มตัวอย่าง อายุต่ า 30 ปี มี
จ านวนน้อยที่สุดโดยมีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 %  การศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80 % รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 %  ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 10 % ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 
50%  รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35%  กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี มี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 % และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจ านวน
น้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 1ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5%  รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 20,001 
– 30,000 บาท จ านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 50%  รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,001 – 20,000 
บาท ขึ้นไป จ านวน70 คน คิดเป็นร้อยละ 35% รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15 %  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 2.1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาจะพบว่า
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หน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
เหมาะสม ข้าราชการมคีวามพอใจในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการบริหารงานในหน่วยงานมี
ระบบแบบแผนที่ชัดเจน  
 2.2 ด้านการนิเทศและการปกครองบังคับบัญชา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  เมื่อ
พิจารณาจะพบว่าผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้  เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และ
ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคนตาม
ความเหมาะสม  
 2.3 ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบน 0.68 เมื่อพิจารณา
จะพบว่าเพ่ือนร่วมงานทุกระดับมีความสนิทสนมเป็นกันเอง เวลามีปัญหาผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน  
  2.4 ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบน 0.58 เมื่อพิจารณาจะพบว่า
หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานและสิ่งอ านวยสะดวกเหมาะสม แต่สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน
ท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติงานอาจมีสาเหตุจากงานที่ปฏิบัติสภาวะอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะตอบแบบสอบถาม แต่มีอาคารสถานที่มีสภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานถึงแม้หน่วยงานจะกระจาย
อยู่ 
 2.5 ด้านความส าเร็จในงาน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51  ค่าเบี่ยงเบน 0.72 58 เมื่อพิจารณาจะ
พบว่าในการท างานไดมี้การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้และได้ท าส าเร็จเสมอ ส่งผลให้สามารถท างาน
ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
 2.6 ด้านการยอมรับนับถือ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.49  ค่าเบี่ยงเบน 0.72 เมื่อพิจารณาจะ
พบว่างานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีเกียรติและศักดิศรีในสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถได้รับการ
ยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา จากตาราง 2.7 ผลการศึกษาพบว่าระดับความ 
 2.7 ด้านลักษณะงานที่ท า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41  ค่าเบี่ยงเบน 0.79เมื่อพิจารณาจะพบว่างาน
ทีได้ท าอยู่ในขณะนี้เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของตนเอง งานที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานที่พอใจ
และงานที่ปฏิบัติมีความท้าทายท าให้อยากรู้สึกอยากปฏิบัติงาน  
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 2.8 ด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64  ค่าเบี่ยงเบน 0.59 เมื่อพิจารณาจะพบว่า
ข้าราชการอุทิศเวลางานอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมักได้รับมอบหมายให้ท างานใหม ่ๆ อยู่เสมอ 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 กลุ่มเป้าหมายได้แสดงข้อเสนอแนะโดยให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการให้งานท าบางครั้ง  ควรแบ่ง
งานตามความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง ในส่วนของการประสานงานระหว่างหน่วยงานบางครั้ง
เนื่องจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ บางครั้ง
การประสานงานในเรื่องของหนังสือต้องใช้เวลาในการด าเนินงาน องค์กรควรจัดสวัสดิการทัศนศึกษาดูงานบ้าง 
เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานส่วนราชการต่างๆ มาพัฒนาหน่วยงานของตนและเป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายได้โดยภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่มากที่สุด 
เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยแรงจูงใจในด้านดังนี้ 
 1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่าการ
ก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม 
สอดคล้องกับผลงานของ  ศิริชัย  ถาทะวงษ์ เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้านนโยบายและ การบริหารโดยส่วนใหญ่ พบว่าข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะข้าราชการมีความพึงพอใจในนโยบายและการบริหาร มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
การบริหารงานของผู้บังคับบัญชามีหลักการบริหารที่ดี ยุติธรรม มีการติดต่อสื่อสารที่ดีจึงส่งผลให้ข้าราชการมี
ความพึงพอใจและก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน 
 2 . ด้านการนิเทศและการปกครองบังคับบัญชา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
พบว่าผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุภพ กันธิมา (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การปกครองบังคับบัญชามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่มีความเห็นว่าดารที่มีผู้บังคับบัญชามีการบังคับ
บัญชาปกครองโดยใช้หลักการเหตุผลและ ยึดหลักความยุติธรรม เป็นผู้น ายุคใหม่ สามารถปรับการบริหารให้
เข้ากับสถานการณ์ได้ดี และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีลักษณะเป็นผู้น า เป็นผู้มองการณ์ไกล และมีความคิด
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สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ มีความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูใจของ
พนักงาน 
 3. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่า  เพ่ือน
ร่วมงานทุกระดับมีความสนิทสนมเป็นกันเอง สอดคล้องกับทฤษฎี ERG (ERG THEORY: Existence 
Relatedness Growth Theory) เป็นทฤษฎีที่ Clayton Alderfer พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการ
ตามล าดับขั้นของ Maslow โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานความต้องการมีสัมพันธภาพกับคน
อ่ืน (Relatedness Needs) เป็นบทบาทที่ซับซ้อนเกี่ยวกับคนและความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์กันในสังคม
น ามาสู่เรื่องเก่ียวกับอารมณ์การเคารพนับถือการยอมรับและความต้องการเป็นเจ้าของ ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในบทบาทการท างานกับตัวพนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพ่ือน 
 4. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่าหน่วยงานมีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานและสิ่งอ านวยสะดวกเหมาะสม ภาวิณี เพชรสว่าง (2552) สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลให้
เกิดความพึงพอใจในงานด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการทางาน เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ ดังเช่น เรื่องความปลอดภัย 
อุณหภูมิ เสียง แสง เครื่องมือในการท างาน 
 5. ด้านความส าเร็จในงาน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ ในการท างานได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้และได้ท าส าเร็จ สอดคล้องกับ นิภา แสงศิริ (2553,บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา 
เรื่อง แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจของกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ ด้านความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานมากที่สุด  
 6. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้มีเกียรติและศักดิศรีในสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของคันศร แสงศรีจันทร์ (2550: บทคัดย่อ) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการศึกษาสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลบ้านดู่ได้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านดู่ เห็นว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยการบ ารุงรักษามี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงโดยในปัจจัยด้านแรงจูงใจพบว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด 
 7. ด้านลักษณะงานที่ท า พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคืองานที่ได้ท าอยู่ในขณะนี้
เป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s Hierachy of Needs) มาสโลว์ (Maslow, 1954) เขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ล าดับ 
ล าดับ 1-4 เป็นความต้องการระดับต้น ล าดับที่ 5 เป็นความต้องการระดับสูงล าดับล าดับขั้นที่ 5 คือ ความ
ต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน (Need to Know and Understand) คือ ความอยากรู้อยากเข้าใจ อยากมีความสามารถ 
อยากมีประสบการณ์ 
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 8. ด้านความรับผิดชอบ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ อุทิศเวลางานอย่างเต็มที่
ในการปฏิบัติงาน อมรภพ อะมริต (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ศึกษา
เฉพาะกรณีบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จในการท างานและด้านความรับผิดชอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการน าปัจจัยที่พบว่ามีความแตกต่างมาศึกษาเพ่ิมเติมอีกครั้ง
หลังจากท่ีองค์กรน าผลมาปรับปรุง เพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ 

 2. ควรมีการศึกษาในหัวข้อค าถามที่หลากหลาย เพ่ือจะได้ข้อมูลมาศึกษาและพัฒนาระบบองค์กรให้ดีขึ้น 
 3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นการเจาะข้อมูลเชิงลึก 
 
 

 


