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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ านวน 183 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, พนักงาน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

 
Abstract 

This research aims to study of the work motivation of employees in Sukhothai Provincial Administrative 
Organization.  The Samples of this research were 183 administrators and employees in Sukhothai Provincial 
Administrative Organization.  The research tool was questionnaire for study work motivation.  The statistics 
analyzed data used frequency, percentage, mean and standard division. The result showed that the samples 
have work motivation. Overview, in high level. The highest of mean of work motivation was work environments.  
Keyword: Work Motivation, Employees, Sukhothai Provincial Administrative Organization 
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1. บทน า  
การบริหารงานองค์การทุกประเภทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารทีส่ าคัญ 4 
ประการคือ บุคลากร (Man) เงินทุน (Money) วัสดุและอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์การ รวมทั้ง
ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักและผูกพันกับองค์การ รวมทั้งการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ให้เกิดความ
พึงพอใจ และควรตอบสนองความต้องการแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลที่ตามมาก็จะท าให้บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน มีร่างกายและหัวใจที่พร้อมอุทิศทุ่มเทความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะช่วยน าพา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าไปได้ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970) กลาวไววา ความตองการ
ของทุก ๆ  คนมีอยูมากมายหลายอยาง และความตองการจะมีต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย สามารถจัดเปนล าดับขั้นได 5 กลุม  
จากล าดับความตองการขั้นพ้ืนฐานไปสูความตองการขั้นสูง ไดแก ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความมั่นคง
ปลอดภัย ความตองการทางดานสังคม ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ และความต้องการส าเร็จในชีวิต และทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์ก เชื่อว่า คนหรือผู้ปฎิบั ติงานจะปฎิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้น้ันย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฎิบัติงาน 
เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพ่ิมความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ย่อมท าให้ผลผลิต
สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียท าให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิตก็
ตกต่ า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมุ่งหวัง รวมพลังธรรม รวมพลังใจ ร่วมสร้างสุโขทัย "แผ่นดินทอง"  โดยการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว ซึ่งการเสริมสร้างแรงจูงใจในองค์การน้ันนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่ผู้บริหาร
ควรต้องท าการศึกษา และท าความเข้าใจ เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบและวิธีการเพ่ือเสริมแรงจูงใจแก่พนักงาน ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บุคลากรในองค์กรจะเป็นกุญแจส าคัญที่ช่วยน าพาองค์กรให้เดินหน้าไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งอรพินทร์  ชูชม (2555) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญและลักษณะในการสร้างแรงจูงใจในองค์กร ไว้ว่า บุคคลแต่ละคนอาจท าพฤติกรรมเดียวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่าง
กัน เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ันมีแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมน้ันแตกต่างกัน ดังน้ันองค์กรควรเสริมสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่
บุคคล ดังตัวอย่างการศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่คนงานในโรงงานซึ่งเป็นพนักงานระดับล่าง พบว่า ความต้องการ
เงินและความมั่นคงในการท างานเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน ดังน้ันในการจูงใจให้กลุ่มบุคคลน้ีมีความขยันขันแข็งในการท างาน 
ผู้บริหารอาจใช้มาตรการในเรื่องเงินจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน ในขณะที่พนักงานระดับสูง สิ่งจูงใจในการท างานที่ส าคัญ
ได้แก่  ความส าเร็จและการได้รับการยกย่อง เพ่ือที่พนักงานปฏิบัติงานได้ดีจะได้คงระดับความพยายามในการท างานต่อไป 

จากความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน และการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มีภารกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนจังหวัดให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่ควรต้องมีการวิจัยเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ส าหรับผู้บริหาร ในการน ามาใช้ก าหนดรูปแบบ / 
แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม มีความต่อเน่ือง และเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
โดยทั่วไปผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ (ความปรารถนาที่จะท างาน) ความสามารถ 

(ความสามารถที่จะท างาน) สภาพแวดล้อมของงาน (เครื่องมือและข้อมูลที่ต้องใช้ท างาน) ดังน้ัน การจูงใจจะมีความส าคัญ
เพราะว่าการจูงใจจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่า ง ได้แก่ ความสามารถ
สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ 

กระบวนการจูงใจ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ความต้องการ การพิจารณาวิถีทางที่จะตอบสนองความต้องการ  
การมีพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย และการประเมินรางวัล 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว์เชื่อว่าความต้องการเหล่าน้ีจะ
ถูกเรียงล าดับจาก “ต่ าสุด” ไปยัง “สูงสุด” มาสโลว์กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ ระดับ “ต่ าสุด” ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว 
ความต้องการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ต่อไป ความปลอดภัย จะมีความส าคัญมากที่สุดและต่อไปตามล าดับตามทฤษฎีของมาสโลว์
แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนองความต้องการระดับต่ าก่อนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง 
ยิ่งกว่าน้ันเมื่อความต้องการอย่างหน่ึงถูกตอบสนองแล้วความต้องการน้ีจะไม่เป็นสิ่งจูงใจที่มีพลังต่อไปอีก 

ทฤษฎีของมาสโลว์จะถูกสร้างขึ้นมาบนพ้ืนฐานที่ว่าความต้องการที่ ยังไม่ได้ถูกตอบสนองจะเป็นปัจจัยที่ปลุกเร้า
พฤติกรรมของบุคคล เมื่อความต้องการได้ถูกตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องการเหล่าน้ีจะหยุดเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมใน
การน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน ผู้บริหารต้องค านึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ค วาม
ต้องการในระดับต่ าอาจได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของ
พฤติกรรมอีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานที่จัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว การปรับปรุงสิ่งเหล่าน้ี
ให้ดีขึ้นจะไม่เพ่ิมแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับน้ีเป็นอย่างดีแล้ว 

3.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ของจังหวัด โดยทับซ้อนกับพ้ืนที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล สุขาภิบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล โครงสร้างขององค์การริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร 

การจัดรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหน่ึงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ี ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ีมีลักษณะเป็นองค์กร ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือ
แนะน าแก่กรรมการจังหวัด โดยยังไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ.  
2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้
โดยเฉพาะแต่สภาจังหวัดยังท าหน้าที่ เป็นสภาที่ปรึกษาของกรรมการจังหวัดเช่นเดิม จนกระทั่งได้มีการประกาศให้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ท าให้อ านาจของกรรมการจังหวัด
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เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังน้ัน โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัดด้วย ต่อมาได้เกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาที่ปรึกษาของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้นอันมีผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกจากจังหวัด
ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคและประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่29 กันยายน 2515  ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่า
ด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูป
หน่ึงจนกระทั่งปัจจุบัน 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
4.1.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
4.1.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  

รวม 334 คน เน่ืองจากมีประชากรมีจ านวนจ ากัดและแน่นอน จึงใช้สูตรของ Taro - Yamane (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550: 
45) ได้กลุ่มตัวอย่าง 183 คน 

4.1.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในด้าน 
1) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 

1.1) ความส าเร็จของงาน 
1.2) การยอมรับนับถือ 
1.3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
1.4) ความรับผิดชอบ 
1.5) ลักษณะงาน 

2) ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย 
2.1) นโยบายและการบริหารงาน 
2.2) การปกครองบังคับบัญชา 
2.3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.4) สภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.5) เงินเดือนและค่าตอบแทน 

4.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถาม ตามขั้นตอน ดังน้ี 
4.2.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 

จากต ารา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเน้ือหาและตัวแปรของค าถามในแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา
ในเรื่องที่ต้องการศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.2.2 น าแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 ท่าน  
ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
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วัตถุประสงค์ ( IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วท าการปรับปรุงข้อความใน
แบบสอบถามให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.2.3 น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า

แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8425 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนในการด าเนินงานดังน้ี 
4.3.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จากน้ันท าการลงพ้ืนที่ 

เพ่ือชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และโครงสร้างข้อค าถามใน
แบบสอบถามในแบบสรุป จากน้ันน าแบบสอบถามท าการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างพนักงาน จ านวน 183 คน 

4.3.2 ตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์แบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 183 ชุด คิดเป็น 100 % 
เพ่ือเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในขั้นตอนต่อไป 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้

ต่อเดือน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยใช้

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 75)  

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า  สร้างแรงจูงใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า  สร้างแรงจูงใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า  สร้างแรงจูงใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า  สร้างแรงจูงใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า   สร้างแรงจูงใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ร่วมกับการใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ในการจ าแนก
ข้อมูลความคิดเห็น  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.94,  
S.D. = 0.269) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 2) ด้านนโยบายและการบริหาร 3) ด้านลักษณะงาน  
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4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 6) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 7) การปกครอง
บังคับบัญชา 8) ด้านความส าเร็จของงาน 9) ด้านการยอมรับนับถือ และ 10) ด้านความรับผิดชอบ ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายข้อ ในแต่ละด้าน 
สามารถน าเสนอผลได้ดังน้ี 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.10, 
S.D. = 0.479) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) หน่วยงานมีการน าเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เช่น อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2) หน่วยงานมีอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติงานเพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ 3) หน่วยงานมีการจัดห้องท างานเป็นสัดส่วนเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และ 4) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมแีรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.05, 
S.D. = 0.438) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) บริหารสามารถชี้แจง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน 2) เข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี 3) นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของท่านมีความ
ชัดเจนและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ และ 4) หัวหน้างานสามารถถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร
ให้แก่ผู้ใต้ บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน 

ด้านลักษณะงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.496) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีความท้าทาย
และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) งานที่ปฏิบัติอยู่มีขอบข่ายงานที่ชัดเจนเหมาะสมและไม่ซ้ าซ้อนกับบุคคลอื่น 3) 
งานที่ปฏิบัติอยู่เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะและความช านาญได้อย่างเต็มที่ และ 4) กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
อยู่มีความชัดเจนและแน่นอน 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.97, 
S.D. = 0.484) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) เพ่ือนร่วมงานมีความรู้ 
ความสามารถ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน 2) มีการท างานเป็นทีม 
3) เพ่ือนร่วมงานมีความรู้ ความสามารถ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 4) ความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือน
ร่วมงาน และเพ่ือนร่วมงานมีการยกย่องนับถือ การช่วยเหลือและความมีไมตรีที่ดีต่อกัน 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.94, 
S.D. = 0.436) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการที่ได้รับมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 2) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาบุตร ฯลฯ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 3) เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความ
รับผิดชอบ และ 4) เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 3.93, 
S.D. = 0.416)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) การพิจารณาความดี
ความชอบในหน่วยงานของพนักงานมีความยุติธรรม 2) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
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ดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 3) พนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ  
4) มีโอกาสที่จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87, 
S.D. = 0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) บุคลากรมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 2) ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือแนะน า ให้เข้าใจในภารกิจและหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) ผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน และ 4) ผู้บังคับบัญชามีใจเป็นธรรมและยึดหลักคุณธรรม 

ด้านความส าเร็จของงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.87, S.D. 
= 0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) งานที่ท่านท าได้รับการกล่าว
วิจารณ์การท างาน และความเชื่อถือในผลงาน 2) ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและประโยชน์ของความส าเร็จของงาน  
3) หน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของงาน ควบคุมก ากับ ให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 4) การได้ปฏิบัติงาน
หรือสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นผลส าเร็จ อย่างเต็มความสามารถ 

ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.81,  
S.D. = 0.443) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี ได้รับ 1) การยอมรับนับถือ
ความมีศักด์ิศรีในการท างาน 2) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการท างานของพนักงาน 3) ได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของ
งาน และ 4) ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและชมเชยต่อความส าเร็จในงาน 

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.75 ,  
S.D. = 0.404) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย ดังน้ี 1) ได้รับมอบหมายงานที่ตรง
กับความถนัด 2) ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับต าแหน่งงาน 3) ได้รับมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ และ 4) ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็
ต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุโขทยั ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาเป็นราย
ด้าน สามารถน าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด และต่ าที่สุด มาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจรายข้อ ในระดับสูงที่สุด คือ หน่วยงานมีการน าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เช่น อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของหน่วยงาน และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการที่บุคลากร
มีแรงจูงในการท างาน จะช่วยท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ส่งออกมาในด้านบวก ซึ่งจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการท างานและ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าได้ ซึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คือ 
การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เพ่ือให้องค์เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กัญญนันทน์  ภัทร์สรณ์สิริ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร : กรณีศึกษาส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ปัจจัยในด้านความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ท า
การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
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ระบบสารสนเทศมีความส าคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพราะท าให้การท างานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรที่มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่าน้ันถึงจะอยู่รอดได้ในปัจจุบัน 

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยแรงจูงใจรายข้อ ในระดับสูงที่สุด คือ ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความถนัด และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม ซึ่งการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรในองค์กร ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากร โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงในการมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดของบุคลากร ดังค ากล่าวว่า “Put the man in 
the right job” ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดคนให้เหมาะสมกับงานของ เทย์เลอร์ (Taylor F.W., 1911) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดพนักงานให้ได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าลักษณะงานจะเป็นเช่นไร ก็ต้ังใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
โดยปฏิบัติงานที่ตนสนใจและถนัด มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์  
 

7. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
7.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในการท างานของพนักงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอื่นเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ และน าข้อสนเทศที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป 
7.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือหาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงาน และแนวทางการแก้ไขเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของขององค์กรต่อไป 
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