
บทความการวิจัย 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 
          วีระพล  ขันตรี. 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม  เพศ  
อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด จ านวน 53 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่าความเชื่อมั่น 0.799 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  
(=3.96) ซึงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า (=4.03) รองลงมา คือ ด้านความ
รับผิดชอบ (=4.01)รองลงมา คือด้านความส าเร็จในการท างาน (=4.00)รองลงมา คือ ด้านการยอมรับนับ
ถือ (=3.97) ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (= 3.77) 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
สูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานีจ าแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .001และจ าแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

โพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีท าการวิจัย

แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความมุ่งหมาย
ของงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

3. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและท าการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.799 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกรปฏิบัติงาน ของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แบบสอบถามแบบมาตราส่วน  5 
ระดับ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ 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 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โพนสูง อ าเภอ

บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 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
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า  รองลงมา คือ 
ด้านความรับผิดชอบ  รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน  รองลงมา คือ ด้านการยอมรับนับถือ  
ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  

3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  

3.1 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

3.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้า น 
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามตามสถานภาพ  ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

3.4 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา  ในภาพรวม 
และรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .001 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านด้าน
ความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

3.5 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวม 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน และ ด้านการยอมรับนับถือ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนัก งาน

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายดังนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนัก งานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี มี 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  อยู่
ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ใส่
ใจถึงปัจจัยมีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน ซึ่งการใส่ใจถึงปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจนี้ จะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ หรือในส านักงานก็ตาม ผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจนั้นก็คือผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้หน่วยงานและชุมชนมีความ
เจริญก้าวหน้าไม่ล้าหลัง และยังเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆได้อีกด้วย และเมื่อ
พิจารณารายด้าน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านความส าเร็จในการท างาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ให้ความส าคัญ ในเรื่องพัฒนาจุดเด่นของคนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
ส าเร็จอย่างต่อเนื่อง งานส าเร็จอย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นแนวทางที่จะจูงใจให้
พนักงานในองค์กรได้พัฒนาจุดเด่นของตนเอง เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและทันเวลา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนมพร  แสนมีมา (2547: บทคัดย่อ). ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอ  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4) ด้านสวัสดิการและรางวัลตอบแทน 5) ด้านโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง  ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมากค่าเฉลี่ย 2.88  ปัจจัยด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก  ค่าเฉลี่ย 2.84 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  ค่าเฉลี่ย  
2.69  ปัจจัยด้านสวัสดิการและรางวัลผลตอบแทนอยู่ในระดับ  26  ค่อนข้างน้อยค่าเฉลี่ย 2.24  และปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย  ค่าเฉลี่ย  2.13  ตามล าดับ 
 2. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการปรับหรือโยกย้ายต าแหน่งได้ก้าวหน้ากว่าเดิมตามความสามารถ และ
มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ศุทธินี  อุตสานนท์  (2541: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจกับความต้องการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานของข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจสันติบาล พบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านโอกาสความก้าวหน้าใน
การท างาน  ปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อมบางตัว  ได้แก่  การแบ่งส่วนงานความสัมพันธ์เพ่ือนร่วมงาน  
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเปลี่ยนหน่วยงาน  ได้แก่  
ปัจจัยจูงใจในด้านลักษณะส่วนบุคคลบางตัว  ได้แก่  ระดับต าแหน่งงาน  อัตราเงินเดือน  ปัจจัยจูงใจในด้าน
ลักษณะส่วนบุคคลบางตัว  ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 3. ด้านการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านการยอมรับ นับถือ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาในความรู้ ความสามารถของท่านและไว้วางใจมอบหมายงานที่ส าคัญให้ท่านท า  รวมไปถึงเพ่ือน
ร่วมงานยอมรับในผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถของท่าน ท าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณทิพย์  
กาลธิยานันท์ (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริการ  มหาวิทยาลัย
รามค าแหงอยู่ใน ระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านความส าเร็จในการท างาน  
ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการด้านนโยบายและการบริหารงานและด้านความมั่นคงในงาน  
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 4. ด้านลักษณะงานที่ท า จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านลักษณะงานที่ท า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีระบบเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ก าหนดรายละเอียดของงานที่ชัดเจนและประมาณงานที่เหมะสม 
ตลอดจน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้การ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้นโดยยึดตามแบบมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  มุกดาสนิท (2541: 
บทคัดย่อ)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล  แรงจูงใจการรับรู้บทบาทกับการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองของบุคลากรสาธารณสุขเทศบาลพบว่า  บุคลากรสาธารณสุขเทศบาลมีแรงจูงใจ
การรับรู้บทบาทและการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอยู่ในระดับสูงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน  ประสบการณ์เข้ารับการอบรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนด้านอายุและด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อายุ  ประสบการณ์ท างาน  ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ  
การได้รับความนับถือยกย่องและการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ระหว่างชุมชน   
ซึ่งสามารถร่วมกันท านายการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองได้ร้อยละ 39.25 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
จึงควรเสริมแรงจูงใจในด้านความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
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ในด้านการได้รับความนับถือยกย่องเพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความพอใจในงานมากขึ้น คณะผู้บริหาร
เทศบาลควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรวาธารณสุขเทศบาลทัดเทียมกับ
งานอ่ืน  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้นควรเตรียมประชาชนหรือ
เสริมแรงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง  โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือให้งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 5. ด้านความรับผิดชอบ  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านความรับผิดชอบ  ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีอิสระในการ
วางแผนการท างาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามได้ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งไม่
สอดคล้องกับวิจัย ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ใน 
ระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน  ด้านการยอมรับนับ
ถือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่ วมงานด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการด้านนโยบายและการบริหารงานและด้านความม่ันคงในงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

โพนสูง อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านความส าเร็จในการท างาน  
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะงานที่ท า และด้านความรับผิดชอบ   

1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านความส าเร็จในการท างาน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ได้รับบ าเหน็จความดี
ความชอบตามความรู้ ความสามารถและความส าเร็จในงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ควรจะก าหนด
วิธีการวัดผลงาน หรือระบุวิธีการประเมินในการท างานเพ่ือให้พนักงานได้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ มีโอกาสเปลี่ยนสายงาน  
ควรจะมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตาม
ความเหมาะสม  ควรมีกระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจนผู้บริหารระดับสูงควรมีหลักการใน
การประเมินผลงานบุคลากรที่มีความเสมอภาคและเป็นมาตรฐานควรสร้างโอกาสให้บุคลากรเท่าเทียมกันได้แก่
โอกาสได้เรียนรู้โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆจากหน่วยงานหรือองค์กรโอกาสได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีขีด
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ความสามารถเพ่ิมสูงขึ้นควรให้โอกาสบุคลากรในการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรมี
โอกาสได้สับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบท าให้มีโอกาสเรียนรู้งานในหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ิมมาก
ขึ้นรวมถึงโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับสูงภายในหน่วยงานหรือองค์กร 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านการยอมรับนับถือ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ท่านได้เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ควรจะจัดการประกาศพนักงานดีเด่น
ประจ าเดือน โดยการโหวตจากเพ่ือนร่วมงาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านลักษณะงานที่ท า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  งานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีลักษณะงาน
และความรับผิดชอบที่ท่านสามารถท างานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยตนเองอย่างมีอิสระ  
ผู้บริหารควรจัดจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการแจ้งขอบเขตหน้าที่หรือ ความสามารถ 
(competency) ของงานให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบชัดเจน มอบอ านาจการตัดสินใจในการท างาน มีเครื่องมือ
เครือ่งใช้ในการท างานอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ด้านความรับผิดชอบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ควรจะ
จดัสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อองค์กร 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก 1 ปี แล้ว
น าเสนอให้ระดับผู้บังคับบัญชาการทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการท างานได้ดีมากขึ้น 
 2. ควรน าผลการประเมินที่ได้มาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการท างาน 
 


