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 The objectives of this thematic paper were as follows: 1.) to study the motivation  in 

work performance of personnel in Omyai Sub-District Municipality, Sampran District in 

Nakhon Pathom Province,  2.) to compare the motivation in work performance of personnel in 

Omyai Sub-District Municipality, Sampran District in Nakhon Pathom Province segregated by 

gender, age, education level, salary, and 3.) to study suggestions in supporting the motivation in 

work performance of personnel in personnel in Omyai Sub-District Municipality, Sampran 

District in Nakhonpathom Province. The samplings in the study were 138 personnel in Omyai 

Sub-District Municipality. The instrument in this research was the questionnaire. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentile, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-

way ANOVA). The Scheffe’s minimal pair test would be used when distinction was found. 

The results of the study found that: 

1. The levels of the motivation in work performance of personnel in Omyai Sub-District 

Municipality, Sampran District in Nakhon Pathom Province was high in overall. The highest 

average scores varied from work security, followed by inter-personal relations, career progress, 

and compensation and welfare respectively. 

2.  From the comparison, the personnel in Omyai Sub-District Municipality, Sampran 

District in Nakhon Pathom Province with different salary scales had motivation in work 

performance differently with statistically significant figure at 0.05, but those with different 

gender, age and education level had motivation to work performance  overall indifferently. 

3.  Recommendations on improving motivation in work performance of personnel in 

Omyai Sub-District Municipality, Sampran District in Nakhon Pathom Province sorted by 

descending frequency; 1) In compensation and welfare;  disbursement of budget for overtime 



ง 
 
work should be set throughout the fiscal year, 2) In inter-personal relations; there should be a 

sports center for personnel to  play sports together, 3) In work security; the temporary employees 

should have the first priority for the vacant positions in the office recruitment.  
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

มนุษยน์นัเป็นทรัพยากรทีมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีความรู้ความสามารถความเชียว 

ชาญในงานและทกัษะทีแตกต่างกนั การทีองค์กรจะสามารถนาํศกัยภาพในแต่ละบุคคลออกมาได้

อย่างเต็มทีนัน ย่อมตอ้งใช้กลยุทธจิตวิทยา หรือตอ้งใชแ้รงจูงใจ ซึงแรงจูงใจมีความจาํเป็น และ

สาํคญักบัองค์การต่าง ๆ ทุกองค์การเนืองจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

มนุษยเ์พือไปสู่เป้าหมาย วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2547, หนา้ 7) กล่าวว่า พฤติกรรมทีกระทาํออกมา

ของบุคคลนันเป็นพฤติกรรมทีเต็มเปียมไปดว้ยความตงัใจจึงมีผลต่อ ผลผลิตและผลลพัธ์ทีเป็น 

บวก ดงันนั การนาํทรัพยากรมนุษยซึ์งถือเป็นทรัพยอ์นัมีค่าและมีศกัยภาพทีสุดในหน่วยงานมาใช้

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนนัจาํเป็นตอ้งมีการใชว้ิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพือใหเ้กิดแรงจูงใจให้

พนกังานในองคก์รทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงันีเพือให้หน่วยงานสามารถ

อยูร่อดไดใ้นภาวะการณ์เศรษฐกิจทีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง ตอ้งนาํกลยทุธก์ารบริหารต่าง ๆ มาใช้

รวมทงัตอ้งมีการปรับตวั ทังนีเพือนําองค์กรไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าประสงค์ทีไดว้างไว ้สุรัตน์ 

สังวาลย ์(2540, หน้า 2) กล่าวไวว้่า “การจูงใจให้บุคลากรทาํงาน เป็นการโน้มน้าวให้บุคลากรมี

ความรู้สึกผกูพนัมีความพึงพอใจ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์มีความศรัทธาทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจ

และกาํลงัสติปัญญาเพืองานและหน่วยงาน เพือให้งานนัน ๆ เจริญกา้วหน้าและประสบผลสาํเร็จ

ต่อไป” อยา่งไรก็ตาม บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากหรือน้อยขึนอยู่กบัสิงจูงใจและ

การจูงใจทีถูกตอ้งเป็นสาํคญั สิงจูงใจจะเป็นเครืองดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลให้เป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนั อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของผลงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจเกียวกบังานของ 

ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาถึงสิงทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชาเป็นสุขและเป็นทุกข์ หากองค์การสามารถทาํให้

บุคคลกา้วไปถึงเป้าหมายตามทีต้องการไดบุ้คคลนันก็อยากจะปฏิบัติงานในองค์กร เกิดความ

จงรักภกัดีและคงอยู่กบัองค์กรต่อไป ในทางตรงกนัขา้มหากองค์กรไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของบุคคลไดแ้ลว้ ระดบัการคงอยูข่องบุคคลก็จะลดลงและเกิดความห่างเหินต่อองคก์ร เช่น 

การปฏิบติังานดว้ยความเฉือยชาขาดความกระตือรือร้น ไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงานหรือใน

ทีสุดทาํใหเ้กิดปัญหาสมองไหลออกจากองคก์าร 
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เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลทีอยู่ในเขต

ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ทีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง เนืองจากเป็นเขตอุตสาห 

กรรมทีสาํคญั จึงมีการขยายตวัของภาคธุรกิจเอกชน การขยายตวัของแหล่งทีอยูอ่าศยั และการขยาย 

ตวัของแรงงานต่างดา้ว ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้ม ทงัปัญหานาํเน่าเสีย ขยะมูลฝอย อากาศเสีย 

รวมทงัปัญหาอืน ๆ อีกหลายดา้น ซึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลียง

ไม่ได ้บุคคลากรทีมาปฏิบติัราชการทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มาจากภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม 

และความเป็นอยูที่แตกต่างกนั จึงอาจเป็นเกิดปัญหาในการปฏิบติังานได ้ดงันัน หากบุคลากรทีมา

ปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีขาด

แรงจูงใจแลว้ อาจทาํให้การปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ขาดประสิทธิภาพได ้จากสภาพ

ปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัซึงเป็นผูที้มีภูมิลาํเนาอยูใ่นอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จึงมีความสนใจ

ทีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม เพือเป็นข้อมูลให้กบัหน่วยงานในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สามารถอาํนวยประโยชน์ 

แกปั้ญหาใหก้บัประชาชนและทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของประชาชนดียงิขึนต่อไป  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ 

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.2.2 เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เงินเดือน ต่างกนั 

1.2.3 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร เทศบาลตาํบล ออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

  ไดแ้ก่ บุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 

214 คน  

1.3.2 ขอบเขตด้านเนือหา  

  ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จังหวดันครปฐม และแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีของบุคคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่
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ประกอบดว้ย 1) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 3) ดา้นความ 

สมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน 4) ดา้นการยอมรับนบัถือ และ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 

1.3.3 ขอบเขตด้านพนืที 

  ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

1.4 สมมตฐิานของการวจิยั 

1.4.1 บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมีเพศต่างกนั มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั 

1.4.2 บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมีอายตุ่างกนั มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั 

1.4.3 บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมีระดบัการ 

ศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั 

1.4.4 บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมีรายไดต่้างกนั

มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทาํใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.5.2 ทาํให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินเดือน 

ต่างกนั 

1.5.3 ทาํให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

1.5.4 ทาํใหส้ามารถผลการวิจยันาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสร้างแรงจูงใจ เพือเพิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีของบุคลากรของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม ต่อไป 

    

1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั 

การปฏิบัตงิาน หมายถึง การปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 
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แรงจูงใจ หมายถึง การกระทาํ หรือพฤติกรรมในตวัของบุคคลซึงถกูกระตุน้โดยสิงเร้า หรือ

สิงจูงใจใหแ้สดงออกซึงความตอ้งการในการกระทาํสิงใดสิงหนึง ทีจะเป็นพลงัผลกัดนัให้บุคคล

กระทาํการเพือให้บรรลุเป้าหมายทีไดต้งัไวแ้ละเมือประสบความสาํเร็จก็จะรู้สึกภาคภูมิใจซึงจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จต่อไปแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 

1. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 - ค่าตอบแทน หมายถึง รายไดที้ไดรั้บจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค่าปฏิบติังานล่วงเวลา 

และรายไดอื้น ๆ ทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ จดัสรรให ้

 - สวัสดิการ หมายถึง กิจกรรมหรือบริการ ทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ จดัให้มีขึนเพือ

อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน หรือไดรั้บประโยชน์อืนใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนทีไดรั้บ

อยูเ่ป็นประจาํ 

2. ด้านความมนัคงในการทํางาน หมายถึง การทีบุคลากรมีความรู้สึกมีความมนัคงในอาชีพ

ของตนเอง หรือความมนัคงของหน่วยงาน ในขณะทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

3. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ หรือความเกียวขอ้ง หรือ

การสือสารระหว่างบุคคลากรในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ภายในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

4. ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บการยอมรับ การยกย่องชมเชย ได้

กาํลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานรวมทงับุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึงเมือปฏิบติังานสาํเร็จไดรั้บ

การยอมรับว่าเป็นบุคคลสาํคญัคนหนึงในความสาํเร็จของหน่วยงาน 

5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หมายถึง การทีบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมไดรั้บความยุติธรรมในการพิจารณาเลือนตาํแหน่ง มีโอกาสได้

เรียนรู้ระบบงานเพิมขึน ไดรั้บการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน มีการสนับสนุนให้เกิด

ความกา้วหนา้ในงานทีรับผดิชอบ 

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน โดยมีประกาศกระทรวง

มหาดไทย ลงวนัที 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 จดัตงัสุขาภิบาลออ้มใหญ่และไดป้ระกาศในราชกิจจานุ -

เบกษา เล่ม 98 ตอนที 90 วนัที 9 มิถุนายน 2524 และไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยพระราช 

บญัญติัเปลียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2542 ตงัอยู่

ทีตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

บุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ หมายถึง บุคคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ ลกูจา้งชวัคราว 
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เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามของบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม สาํหรับสารนิพนธฉ์บบันี แบ่งเป็น 2 เพศ ไดแ้ก่ 1) เพศชาย และ 2) เพศ

หญิง 

อายุ หมายถึง อายขุองผูต้อบแบบสอบถามของบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม สาํหรับสารนิพนธ์ฉบบันี แบ่งออกเป็น 5 ช่วงอายุ ไดแ้ก่ 1) 18-25 ปี,  

2) 26-35 ปี, 3) 36-45 ปี, 4) 46-55 ปี และ 5) 56-60 ปี 

ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามของบุคลากรในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สาํหรับสารนิพนธ์ฉบบันี แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ 1) ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้, 2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.),  

3) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า, 4) ปริญญาตรี และ 5) ปริญญาโทขึนไป 

รายได้ หมายถึง จาํนวนเงินทีไดรั้บของผูต้อบแบบสอบถามของบุคลากรในเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม สาํหรับสารนิพนธ์ฉบบันี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

รายได ้1) 9,000-15,000บาท 2) 15,001-20,000 บาท 3) 20,001 -25,000 บาท และ 4) 25,001 บาท 

ขึนไป  

  



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากตาํรา เอกสาร ทฤษฏี แนวความคิดและงานวิจยัทีเกียว 

ขอ้ง เป็นแนวทางวิจยัเป็นลาํดบัดงันี 

2.1  ทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจ 

2.2  แนวคิดเกียวกบัแรงจูงใจ 

2.3  แนวคิดเกียวกบัแรงจูงใจการปฏิบติังาน 

2.4  แนวคิดเกียวกบัเทศบาล 

2.5  สภาพพืนทีทีใชใ้นการวจิยั 

2.6  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.7  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.1 ทฤษฎทีีเกียวกับแรงจูงใจ  

แรงจูงใจเป็นแรงขบัจากความรู้สึกภายในของมนุษย ์อนัเกิดจากปัจจยัภายนอกมากระทบ 

ซึงมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมทีมีหลากหลายอารมณ์และส่วนใหญ่ มีกิจกรรมร่วมกนั ในแต่ละยุคสมยั 

จะมีผูพ้ยายามเรียนรู้ คน้หาสิงเร้นลบัทีอยูภ่ายในใจมนุษย ์ว่าในกิจกรรมหนึง ๆ นนั มนุษยต์อ้งการ

สิงใดเป็นสิงล่อหรือสนองความตอ้งการ จึงเกิดทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจทีปราชญห์ลายท่านไดศึ้กษา

และบนัทึกเป็นผลงาน ซึงไดศึ้กษาและนาํมากล่าวอา้งไวด้งันี  

2.1.1 ทฤษฎีสองปัจจยั 

ทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg’s Two–Factor Theory) โดย Frederick Herzberg ซึงสร้างแนว  

คิดเกียวกบัแรงจูงใจทีทาํใหค้นรู้สึกพอใจและไม่พอใจในการทาํงาน พบว่าคนเรามีความตอ้งการสอง

ประเภท ซึงแยกเป็นอิสระไม่ขึนแก่กนั แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการทาํงานไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัคาํจุน (Hygiene factory) เป็นปัจจยัอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน ถา้ขาด

ไปคนจะรู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการทาํงาน แต่แมว้่าจะมีปัจจยัเหล่านีก็ไม่ไดท้าํใหค้นมีความพอใจใน

การทาํงานหรือมีแรงกระตุน้ในการทาํงาน ปัจจยัคาํจุนเป็นปัจจยัทีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในหน่วย 

งาน ไดแ้ก่ 
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 1.1 เงินเดือน (Salary) คือ เงินทีไดรั้บรวมทงัการเลือนขนัเงินเดือน 

 1.2 โอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth) หมายถึงการที

บุคคลไดรั้บการแต่งตงั เลือนตาํแหน่งภายในหน่วยงาน 

 1.3 การไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะจากการปฏิบติังาน 

 1.4  ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือนร่วมงาน (Interpersonal 

Relation : Superior, Subordinate, peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาหรือวาจาทีแสดง

ถึงความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึงกนัและกนัอยา่งดี 

 1.5 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนันเป็นทียอมรับ นับถือของสังคม มี

เกียรติและศกัดิศรี 

 1.6 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision technical) หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชามีความ 

รู้ความสามารถในการปกครอง ไม่มีอคติ ยติุธรรมทงัสามารถเป็นผูน้าํทางวิชาการและเทคโนโลยไีด ้

 1.7 นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การ

จดัการและการบริหารงานขององคก์ารทีมีประสิทธิภาพ 

 1.8 สภาพและเงือนไขในการทาํงาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพ

ของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชวัโมงการทาํงาน รวมทงัลกัษณะสิงแวดลอ้มอืน ๆ เช่น อุปกรณ์

หรือเครืองมือต่าง ๆ  

 1.9 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลที

ไดรั้บจากงานในหนา้ทีซึงห่างไกลจากครอบครัวทาํใหเ้ขาไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการทาํงาน

ในทีแห่งใหม่ 

 1.10 ความมนัคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความมนัคง

ในการทาํงาน และยงัยนืของอาชีพหรือความมนัคงขององคก์าร 

2. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัทีกระตุน้ใหค้นมีความพยายามในการทาํงาน 

เป็นแรงผลกัดนัใหค้นทาํงานใหแ้ก่องคก์าร หากขาดปัจจยักลุ่มนีจะทาํให้คนในองค์การขาดความ

พอใจในการทาํงาน แต่ถา้มีปัจจยัเหล่านีก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนมีความพอใจในการทาํงาน ซึงมกั

เป็นปัจจยัทีเกิดขึนภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ 

 2.1 ความสาํเร็จในงานทีทาํ (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลมีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน ครันผลงานสาํเร็จจึงเกิดความพอใจใน

ผลงานสาํเร็จของงานนนัอยา่งยงิ 

 2.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่

ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือนร่วมงาน จากผูม้าขอคาํปรึกษา จากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคล
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ทวัไป การยอมรับนบัถือนีอาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจหรือ

การแสดงออกอืนใดทีทาํใหถึ้งการยอมรับในความสามารถ 

 2.3 ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (Work itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้งอาศยั

ความริเริมสร้างสรรค์ ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะทาํตงัแต่ตน้จนจบไดโ้ดย

ลาํพงัผูเ้ดียว 

 2.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการทีไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจรับผดิชอบอยา่งเต็มที ไม่มีการตรวจ หรือควบคุม

อยา่งใกลชิ้ด 

 2.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การไดรั้บเลือนระดบัขึน การเลือนตาํแหน่ง 

ใหสู้งขึน มีโอกาสใหศึ้กษาเพือหาความรู้เพิมเติม ไดรั้บการฝึกอบรมและดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิ ี2.1 แสดงความพอใจและไม่พอใจในการทํางาน 

 

แนวคิดของ Herzberg แยกสิงทีทาํใหเ้กิดความพอใจกบัสิงทีทาํให้เกิดความไม่พอใจออก

จากกนัอยา่งชดัเจน แต่ปัจจยัทงั 2 กลุ่มมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการทาํงานโดยทีปัจจยัจูงใจจะ

เป็นสิงจูงใจใหค้นทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัคาํจุนไม่ไดเ้ป็นสิงจูงใจในการทาํงาน แต่

ถา้ขาดไปจะก่อใหเ้กิดความไม่พอใจแก่ผูท้าํงาน ปัจจยัคาํจุนจึงเป็นเสมือนสิงทีทาํหน้าทีเป็นเกราะ

ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความทอ้ถอยในการทาํงาน (Herzberg, 1959, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ, 2541, หนา้ 313) 

งานทีมีรายไดดี้มนัคง สภาพการทาํงาน

และประโยชน์ตอบแทนดี 

งานทีมีรายไดไ้ม่ดีไม่มนัคง สภาพการ

ทาํงานและประโยชน์ตอบแทนไม่ดี 

งานทีทา้ทายนอ้ย ความกา้วหนา้ตาํ 

ความสาํเร็จมีไม่มาก 

งานทีมีความทา้ทาย มีความกา้วหนา้ 

มีความสาํเร็จ 

มีความไม่พอใจ ความพอใจ 

ไม่มีความไม่พอใจ ความไม่พอใจ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation) 

ปัจจยัคาํจุน (Hygiene’s) 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539, หน้า 373-374) ไดใ้ห้นิยามของทฤษฎี 2 ปัจจยัของ 

Herzberg (Herzberg’s two - factor theory) ว่า หมายถึง ทฤษฎีการจูงใจโดย Herzberg ซึงไดเ้สนอว่า

ปัจจยัในการทาํงานเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการทาํงาน และไม่พึงพอใจในการทาํงานหรือ 

หมายถึง การทาํงานโดยหลกัการของเจา้ของกิจการจะพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน ซึง

การสร้างการจูงใจใหม้ากเป็นสิงทีลาํบาก รายละเอียดของทฤษฎี 2 ปัจจยั มีดงันี 

1. ปัจจยัรักษา (Maintenance factor) หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygience factor) เป็นปัจจยัทีมี

อิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการทาํงาน หรือหมายถึง ผูจ้ดัการจะจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จากความไม่พอใจ เช่น นโยบายการบริหารของบริษทั การบงัคบับญัชาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความมนัคง เงิน ปัจจยัเหล่านีไม่ไดจู้งใจให้พนักงานผลิตมากขึน แต่

ป้องกนัไม่ใหผ้ลิตลดลง ปัจจยัอนามยัจะรักษาแรงจูงใจให้อยู่ในระดบัสูงแลว้ป้องกนัแรงจูงใจไม่ 

ใหเ้กิดขึนในทางลบ เหตุทีเรียกว่าปัจจยัสุขอนามยั เพราะผลกระทบของปัจจยัเหล่านีมีต่อแรงงาน 

คลา้ยกบัการรักษาอนามยัของคน เช่น เมือคนเราเกิดมีบาดแผลขึนจะตอ้งใส่ยารักษาให้หาย การใช้

ยาไม่ได้ทาํให้แผลหายแต่เพือป้องกนัไม่ให้แผลเน่าเป็นการใช้เพือให้กลบัสู่สภาพปกติเท่านัน 

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากปัจจยัสุขอนามยัไม่ไดรั้บความสนใจ สิงต่าง ๆ จะเลวร้ายไปกว่าเดิม เช่น 

ผูที้มีสุขภาพดี ก็ตอ้งรับประทานอาหารดี ๆ จะไม่ช่วยทาํใหสุ้ขภาพดีขึนถา้หากสุขภาพดีแลว้ แต่ถา้

ไม่รับประทานอาหารทีดี ๆ เขาจะเริมป่วย 

2. ปัจจยัการจูงใจ (Motivation factors หรือ Motivators) เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลในการสร้าง

ความพึงพอใจ ซึงถือว่าเป็นปัจจยัภายใน ทีมีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงานคือ โอกาส

เจริญเติบโต ลกัษณะงาน ความสาํเร็จ การยกยอ่งชมเชย ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้  

สมยศ นาวีการ (2545 ข, หน้า 86-91) ไดใ้ห้นิยามของทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two – factor 

Theory) ของ Frederick Herzberg ซึง Herzberg ไดก้ล่าวว่า คนมีความตอ้งการแตกต่างกนัอยู่ 2 

ประเภท ทีไม่ขึนอยูร่ะหว่างกนั และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการทาํงาน และไดค้น้พบ

ว่าเมือคนมีความรู้สึกไม่พอใจต่องานของพวกเขา พวกเขาจะพูดถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานของ

พวกเขาไม่ได ้ในทางกลบักนัเมือพวกเขามีความรู้สึกทีดีต่องานของพวกเขา พวกเขาจะพูดถึงงาน

โดยตวัของมนัเอง Herzberg เรียกความตอ้งการประเภทแรกว่า ปัจจยัอนามยั เพราะว่าปัจจยัเหล่านี

ชีใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานของคน และทาํหนา้ทีป้องกนัไม่ใหค้วามไม่พอใจในงานทีทาํ

เกิดขึน เขาเรียกความตอ้งการประเภทที 2 ว่า ปัจจยัจูงใจ เนืองจากว่าปัจจยัเหล่านีสามารถจูงใจคน

ใหท้าํงานมีประสิทธิภาพมากขึน 

1. ปัจจยัอนามยั (Hygience factors) นโยบายและการบริหารงานของบริษทั การบงัคบั

บญัชา สภาพแวดลอ้มการทาํงานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เงิน สถานภาพ และความมนัคง ถูก
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มองว่าเป็นปัจจัยอนามยั ปัจจัยเหล่านีไม่ได้เป็นลกัษณะของงาน แต่ปัจจัยเหล่านีสัมพนัธ์กับ

สภาพแวดลอ้มของงานทีปฏิบติัอยู่ Herzberg สัมพนัธ์การใชค้าํ “อนามยั” ของเขากบัความหมาย

ทางการแพทย ์ปัจจยัอนามยัไม่ไดจู้งใจใหบุ้คคลทาํงานมีประสิทธิภาพเพิมขึน ปัจจยัอนามยัเพียงแต่

ป้องกันไม่ให้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลลดลง เนืองจากการจาํกัดการทาํงาน นีคือเหตุผลที 

Herzberg เรียกปัจจยัเหล่านีว่า“ปัจจยับาํรุงรักษา” 

2. ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors) ความรู้สึกเกียวกบัความสาํเร็จของงาน ความเจริญ 

เติบโตของวิชาชีพ และการยกยอ่งทีไดรั้บจากการทาํงานทีมีความทา้ทาย เป็นปัจจยัจูงใจตามแนว 

ความคิดของ Herzberg ซึงเขาไดใ้ชค้าํว่า ปัจจยัจูงใจ เพราะว่าปัจจยัเหล่านีมีผลกระทบในทางบวก

ต่อความพอใจในงานทีทาํ และทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของบุคคลสูงขึน 

สรุปไดว้่า ทฤษฎีสองปัจจยัประกอบดว้ยปัจจยัคาํจุน เป็นสิงจาํเป็นหากไม่มีจะทาํให้เกิด

ความไม่พอใจในการทาํงาน ส่วนปัจจยัจูงใจเป็นสิงทีกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานเพิมขึน 

2.1.2 ทฤษฎแีรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory) 

เคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) ไดเ้สนอทฤษฎีว่าดว้ยความตอ้งการของมนุษย์

ขึนมาเรียกว่า ทฤษฎี อี. อาร์ จี (ERG Theory) ซึงคลายคลึงกบัแนวคิดของมาสโลว ์แต่เขาไดแ้บ่ง

ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภท  

1. ความตอ้งการเพือดาํรงชีพ (Existence needs : E) เป็นความตอ้งการทีจาํเป็นในการอยู่

รอดของชีวิต ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร นาํ ทีอยูอ่าศยั เสือผา้ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ค่า 

ตอบแทนและประโยชน์เกือกลูต่าง ๆ  ความตอ้งการเพือดาํรงชีพนีเทียบไดก้บัความตอ้งการทางดา้น

ร่างกายและความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัของมาสโลวน์นัเอง 

2. ความตอ้งการดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม (Relatedness needs : R) เป็นความตอ้งการที

จะมีความสมัพนัธก์บัสงัคมรอบดา้น เช่น เพือนรวมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการไดรั้บ

การยอมรับยกยอ่งจากผูอื้น ตอ้งการเป็นผูน้าํ เป็นหวัหนา้ เป็นผูต้าม ความตอ้งการดา้นความ สมัพนัธ์

ทางสงัคมนีถา้เทียบกบัความตอ้งการทีมาสโลวก์าํหนดไว ้ก็คือ ความตอ้งการสงัคมและความรัก 

3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs G) เป็นความตอ้งการทีจะพฒันาตนเอง 

ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ตอ้งการเป็นผูมี้ความคิดริเริม บุกเบิก และใชศ้กัยภาพของตนเองทีมีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ซึงเป็นความตอ้งการขนัสูงสุด ความตอ้งการประเภทนีเหมือนกบัความตอ้งการ

ความสาํเร็จสมหวงัในชีวิตของมาสโลว ์ 
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ทฤษฎี ERG นีจะมข้ีอสมมตฐิาน 3 ประการ เป็นกลไกสําคญั คอื 

1.  ความตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนอง นั นคือ หากความตอ้งการระดบัใดไม่ไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการประเภทนนัจะมีอยูสู่ง ตวัอย่างเช่น ถา้เจา้หน้าทีไดรั้บการตอบสนองดา้น

เงินเดือนนอ้ยเกินไป ความตอ้งการดา้นเงินเดือนก็จะยงัมีอยูสู่ง 

2.  ขนาดของความตอ้งการ ถา้หากความตอ้งการประเภททีอยู่ตาํกว่า (เช่น ความตอ้งการ

เพือดาํรงชีพ) ไดรั้บการตอบสนองมากพอแลว้ ก็ยงิจะทาํใหค้วามตอ้งการประเภททีอยูสู่งกว่า (เช่น 

ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้) มีมากยงิขึน ตวัอยา่งเช่น ถา้หวัหนา้กลุ่มงานไดรั้บการตอบแทน

ดา้นค่าจา้งแรงงานและอืน ๆ (ความตอ้งการเพือดาํรงชีพ) มากพอแลว้ หัวหน้ากลุ่มงานคนนันก็

จะตอ้งไดรั้บการยอมรับและนบัถือจากกลุ่มเพือนร่วมงาน (ความสมัพนัธท์างสงัคม) 

3. ความต้องการทีไม่ได้รับการตอบสนอง ถา้หากความต้องการประเภททีอยู่สูงมาก

อุปสรรคติดขดัไดรั้บการตอบสนองนอ้ยก็จะทาํใหค้วามตอ้งการประเภททีอยูต่าํลงไปมีความสาํคญั

มากขึน ตัวอย่างเช่น ถา้หัวหน้ากลุ่มงานไม่มีโอกาสได้เปลียนไปทาํงานใหม่ทีท้าทายหรือรับ

ตาํแหน่งใหม่ (ความเจริญกา้วหนา้) เมือเป็นเช่นนนัหวัหนา้กลุ่มงานคนนีก็จะหันมาสนใจและตอ้ง 

การทีจะไดรั้บความอบอุ่นสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัเพือนร่วมงานและลูกน้อง (ความสัมพนัธ์ทางสังคม) 

(Alderfer, 1972, อา้งถึงใน ติน ราชพฤทธิ, 2539, หนา้ 46) 

สรุปไดว้่า เคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ไดแ้บ่งความตอ้งการเป็นสามลาํดบัไดแ้ก่ ความตอ้งการ

เพือดาํรงชีพ ความตอ้งดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ความตอ้งการความเจริญกา้วหน้าซึงมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกับทฤษฎีของมาสโลว์ ดงันันการจะกระตุน้ให้คนทาํงานจึงจาํเป็นต้องรู้แรงจูงใจของ

บุคคลนนั ๆ ว่ามีแรงจูงใจในเรืองใด  

2.1.3 ทฤษฎแีรงจูงใจของแมคเคลิแลนด์ (Mc Clelland) 

แมคเคิลแลนด์ ไดเ้สนอแนะว่าองค์การควรจะให้โอกาสตอบสนองความตอ้งการอย่าง 

นอ้ยที สุดสามอยา่ง ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาํนาจ (Need for Power N Power) ความตอ้งการ

ทางดา้นความสาํเร็จ (Need for Achievement-nAch) และความตอ้งการทางดา้นสังคม (Need for 

Aftilia tion-n Aff) ทฤษฎีของเขาไดชี้ให้เห็นว่า บุคคลทีมีความตอ้งการอาํนาจสูงจะมององค์การ 

ว่าเป็นโอกาสทีจะไดส้ถานภาพและอาํนาจหนา้ที บุคคลเหล่านีจะถกูจูงใจดว้ยงานทีใหโ้อกาสสร้าง

อาํนาจ ไดแ้ก่บุคคลทีมีตาํแหน่งสูง เช่น กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการรองผูจ้ดัการ จะมีความตอ้ง  

การอาํนาจสูง 

บุคคลทีมีความตอ้งการทางดา้นสงัคมสูงจะมององคก์ารว่าเป็นโอกาสของการมีเพือน พวก

เขาถกูจูงใจดว้ยงานทีกาํหนดใหพ้วกเขาตอ้งเกียวขอ้งกบัเพือนร่วมงานอยูบ่่อยครัง บุคคลเหล่านีไม่

พอใจงานทีกาํหนดใหพ้วกเขาตอ้งทาํงานตามลาํพงั เช่น ชาวนา เป็นตน้ 
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บุคคลทีมีความตอ้งการความสาํเร็จสูงจะมองการเป็นสมาชิกขององค์การว่าเป็นโอกาสที

จะแกปั้ญหาทีทา้ทาย และ McClelland พบว่าบุคคลทีมีความตอ้งการความสาํเร็จสูงมีลกัษณะ ดงันี 

1. พวกเขาตอ้งการความรับผดิชอบส่วนบุคคลในการคน้หาทางเลือกแกปั้ญหา 

2.  พวกเขาจะพิจารณาความเสียงภยั และกาํหนดเป้าหมายปานกลาง เช่น เป้าหมายทีไม่ง่าย

จนเกินไป หรือเป็นไปไม่ไดที้จะบรรลุถึงความสาํเร็จ 

3.  พวกเขาตอ้งการสิงยอ้นกลบัเกียวกบัการปฏิบติังานของพวกเขา 

ดงันนั แรงจูงใจของบุคคลขึนอยูก่บัลกัษณะของงาน การบรรลุถึงเป้าหมาย และสิงยอ้นกลบั 

ของการปฏิบติังาน บุคคลเหล่านีถกูจูงใจดว้ยงานทีทาํใหพ้วกเขารู้สึกว่า มีความสามารถ สาํหรับงาน

ทีมีเป้าหมายยาก แต่บรรลุถึงความสาํเร็จได ้การบรรลุถึงความสาํเร็จของเป้าหมายทียาก ทาํให้พวก

เขารู้สึกว่าพวกเขามีความสามารถ แต่เป้าหมายทีง่ายจนเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้ทีจะบรรลุถึง

ความสาํเร็จจะไม่ช่วยใหพ้วกเขารู้สึกว่ามีความสามารถเลย (สมยศ นาวีการ, 2545 ก, หนา้ 172) 

2.1.4 ทฤษฎีลําดับความต้องการของมนุษย์ (Hierachy of needs Theore) ของ มาสโลว์ 

(Maslow) ไดต้งัสมมติฐานไวว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีทีสินสุด 

ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอืนจะเขา้มาแทนที ความตอ้งการทีไดรั้บ

การตอบสนองแลว้จะไม่มีสิงจูงใจอีกต่อไป ส่วนความตอ้งการทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะยงั

เป็นสิงจูงใจอยู ่และเมือความตอ้งการในระดบัตาํไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัที

มากขึนไปก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองต่อไป มาสโลว ์ไดล้าํดบัความตอ้งการของมนุษย ์จาก

ระดบัตาํไปสู่ระดบัสูงไว ้5 ขนัดงันี (พนสั หนันาคินทร์, 2542, หนา้ 170 - 175) 
 

 (5) ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต 

  (Self Fulfillment) 

ความตอ้งการระดบัสูง (4)  ความตอ้งการเกียรติและศกัดิศรี 

  (Self Esteem,Status) 

 (3)  ความตอ้งการทางสงัคม, ความรัก  

  (Social,Affection) 

 (2) ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต 

ความตอ้งการระดบัพืนฐาน  (Safety and Security) 

 (1) ความตอ้งการทางกาย  

  (Physical) 
 

แผนภูมทิี 2.2 แสดงลาํดับความต้องการของมนุษย์ 



13 
 

ระดบั 1 ความตอ้งการทางสรีระหรือความตอ้งการทางร่างกาย เป็นความตอ้งการขนัพืน 

ฐานเพือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ นาํ ทีอยู่อาศยั ยารักษาโรคและ

ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

ระดบัที 2 ความตอ้งการทางดา้นความมนัคงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ ไดแ้ก่ เมือไดรั้บการ

ตอบสนองทางร่างกายแลว้ ขอ้ต่อไปคือความตอ้งการความปลอดภยัต่าง ๆ เช่น ความมนัคงในชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรือ การทาํงานเป็นความตอ้งการทุกอยา่งทีจะทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวิตที

เกิดขึนกบัร่างกาย ความมนัคงในทางเศรษฐกิจ 

ระดบัที 3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เป็นความตอ้งการขนัที 3 เมือความตอ้งการขนัที 1 

และ ขนัที 2 ได้รับการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความต้องการทางสังคม อยากมีเพือนตอ้งการ

รักษาความเป็นมิตรจากบุคคลอืน ๆ ตอ้งการความรัก และการยอมรับจากเพือนร่วมงาน และผูบ้งั

บญัชา อยา่งนอ้ยตอ้งการการยอมรับในฐานะทีเป็นสมาชิกในสงัคม ทาํให้เกิดความรู้สึกว่าตวัเองมี

ค่าพอทีจะอยู่ร่วมกับคนอืนได้ด้วยความเท่าเทียมกัน ถึงแมอ้าจมีบางส่วนด้อยกว่าคนอืนก็จะ

พยายามหาคุณสมบติัอืนมาทดแทน  

ระดบั 4 ความตอ้งการทีไดรั้บการยกย่องในสังคม เป็นความรู้สึกว่าตวัเองมีค่า เป็นความ

ตอ้งการในเรืองความรู้ ความสามารถรวมทงัไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ จากบุคคลอืนเกียวกบัความ 

มนัใจในตวัเอง ความตอ้งการมีอิทธิพลเหนือคนอืน เช่น ตอ้งการตาํแหน่งสูง การมีอาํนาจเหนือคน

อืนนนัเป็นเครืองแสดงอย่างหนึงว่าสามารถทาํอะไรไดต้ามใจตอ้งการ ซึงอาจเป็นไดท้งัทางบวก

และทางลบ เช่น การมีคุณธรรมสูง เป็นทียอมรับมีผูเ้ลือมใสศรัทธาพร้อมทีจะปฏิบติัตามคาํพดู หรือ

อาจเป็นไปในทางลบ เช่น บุคคลทีเป็นผูมี้อิทธิพล ใคร ๆ ก็กลวัเกรงเมือพดูอะไรก็ไม่ค่อยมีใครกลา้

คดัคา้น 

ระดบั 5 ความตอ้งการทีจะไดรั้บความสาํเร็จในชีวิต เมือความตอ้งการขนัพืนฐานขนัที 1 

ถึง 4ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ในขนันี ความตอ้งการขนัสูงสุดของมนุษย ์คือ อยากให้เกิดความ 

สาํเร็จ ในทุกสิงทุกอยา่งเท่าทีศกัยภาพของตนจะเอืออาํนวยให้เป็นไปได ้เป็นความรู้สึกว่ามีอิสระ

ในตวัเอง ไม่ตอ้งพึงพาอาศยัหรืออยูใ่ตบ้งการของผูอื้น มาสโลว ์มีขอ้สังเกตเกียวกบัความตอ้งการ

ของคน ทีมีผลทีแสดงออกมาว่าจะประกอบไปดว้ยหลกั 2 ประการ คือ 

1) หลกัการแห่งการขาดตกบกพร่อง ความขาดตกบกพร่องในชีวิตประจาํวนัของคนทีได ้

รับอยูเ่สมอ จะทาํใหค้วามตอ้งการทีเป็นความพอใจของคน ไม่เป็นตวัจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมในดา้น

นีอีกต่อไป คนเหล่านนัจะเกิดความพึงพอใจในสภาพทีเป็นอยู ่ยอมรับและพอใจในความขาดแคลน

ต่าง ๆ ในชีวิตโดยถือเป็นเรืองธรรมดา  
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2) หลกัแห่งความก้าวหน้า กล่าวคือ ลาํดับขันความต้องการทัง 5 ระดบั จะเป็นไปตาม 

ลาํดบัทีกาํหนดไวจ้ากระดบัตาํไปหาระดบัสูงและความตอ้งการของคน ในแต่ละระดบัจะเกิดขึนได้

ก็ต่อเมือความตอ้งการของระดบัตาํกว่าได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ จากทฤษฎี

ดงักล่าวพบว่าความตอ้งการของมนุษย ์มีลาํดบัขนัความตอ้งการไม่เท่าเทียมกนัขึนอยู่กบัความพึง

พอใจของแต่ละคนจะเริมตน้จากความตอ้งการขนัพืนฐาน คือ ความตอ้งการทางร่างกายซึงเกียวขอ้ง

กบัปัจจยัสีเพือความอยูร่อดของชีวิตเมือไดรับสนองความตอ้งการดงักล่าวแลว้ จึงจะมีความตอ้งการ

ในระดบัต่อไป เพราะฉะนันการสร้างแรงจูงใจเพือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็ตอ้ง

ตอบสนองตามลาํดบัขนัของความตอ้งการเป็นขนั ๆ ไปตามลาํดบันากจากนันมนุษยทุ์กคนมีความ

ตอ้งการทีตจะพฒันาตนเองเต็มทีตามศกัยภาพของตนเพราะน้อยคนทีจะไดถึ้งขนั ความตอ้งการที

ไดรั้บความสาํเร็จในชีวิต อยา่งสมบูรณ์และยงัมีปัจจยัทีเอืออาํนวยต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

คือ ความมนัคง โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน เป็นงานทีสงัคมยอมรับนบัถือ ความสนใจในลกัษณะ

งานทีทาํ สภาพการทาํงาน การยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา องค์กรการบริหารงาน ปริมาณงาน 

ค่าจ้าง การนิเทศงาน การติดต่อสือสาร ชวัโมงในการทาํงาน เป็นงานทีไม่ยุ่งยาก สิทธิและผล 

ประโยชน์ต่าง ๆ สิงทีกล่าวมานีถา้ผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะเกิดการเบือหน่าย 

ทอ้ถอย ซึงนบัว่าเป็นอุปสรรคทีสาํคญัในการทาํงานและวตัถุประสงคข์ององคก์รนนั ๆ  

ดงันัน สรุปได้ว่า ความต้องการทางกายเพือความอยู่รอดของชีวิต ความตอ้งการความ

ปลอดภยัในชีวิต ความมนัคงในการดาํรงชีวิต การมีชีวิตทีปราศจากอนัตรายจากการคุกคามทีมาจาก

ภายนอกและภายใน ทาํใหค้นมีความมนัใจทีจะทาํงานโดยปราศจากความกงัวลการตอ้งการความ

รัก และการยอมรับรับจากบรรดาเพือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อยา่งนอ้ยก็ตอ้งการความยอมรับ

ในฐานะทีเป็นเป็นสมาชิกในหน่วยงานเดียวกนั ความตอ้งการทีจะไดรั้บเกียรติยศ ชือเสียง หรือ

ศกัดิศรีเป็นทียอมรับของคนอืน ความตอ้งการไดรั้บความสาํเร็จในชีวิต จึงเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่  

2.1.5 ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory)  

ชลยิา ด่านทิพารักษ์ (2543 , หน้า 28) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (The Vroom 

Expectancy Theory) ซึงทฤษฎีความคาดหวงัเสนอแนะว่า บุคคลไม่เพียงแต่จะถกูผลกัดนัดว้ยความ

ตอ้งการเท่านนั แต่จะตดัสินใจเลือกในสิงทีตอ้งการกระทาํหรือไม่กระทาํดว้ย ซึงวรูม ชีให้เห็นว่า

แรงจูงใจขึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการคือ 

1) ความคาดหวงั 

2)  คุณค่าหรือความสาํคญัของผลลพัธ ์

3)  ความสมัพนัธร์ะหว่างผลระดบัแรกกบัผลระดบัทีสองหรือกลไก 
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ความคาดหวงั (Expectancy) ตามความหมายของวรูมคือความน่าจะเป็น (Probability) ที

การกระทาํ อย่างหนึงจะมีโอกาสทีจะทาํให้เกิดผลลพัธ์ในระดับแรกมากน้อยเพียงใด เช่นถ้า

พนกังานทาํงานอยา่งหนกัและตงัใจเต็มทีโอกาสหรือความน่าจะเป็นจากการทุ่มเททาํงานหนักของ

เขาจะทาํใหเ้กิดผลผลิตในปริมาณสูงจะเป็นเท่าใด โอกาสหรือความน่าจะเป็นนีจะอยู่ในระหว่าง 0 

(คือไม่มีโอกาสหรือไม่มีทางเลย) ถึง 1 (คือมีโอกาสเต็มที) ดงันนั ถา้พนกังานเชือแน่ว่าถา้เขาทาํงาน

เต็มทีเขาจะสามารถทาํผลผลิตได้ในปริมาณสูงอย่างแน่นอน ความคาดหวงัของเขาจะเท่ากับ 1 

ในทางตรงขา้ม ถา้เขาเชือว่าถึงแมเ้ขาจะพยายามทาํงานหนกัสกัเพียงใดเขาก็จะไม่สามารถทาํผลงาน

ออกมาในปริมาณสูงไดเ้ลย ความคาดหวงัของเขาจะเท่ากบั 0 คุณค่าหรือความสาํคญัของผลลพัธ ์

เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีมีต่อผลลพัธ์ ระดับทีสองคุณค่าของผลลพัธ์หรือความพอใจต่อ

ผลลพัธ ์ยอ่มขึนอยูก่บัความปรารถนาของคน ๆ นันเช่นถา้พนักงานปรารถนาอย่างมากทีจะไดรั้บ

การเลือนตาํแหน่งคุณค่าของผลลพัธห์รือความพอใจของเขาจะมีค่าเป็นบวก ถา้เขาไม่รู้สึกอะไรเลย

ต่อการไดเ้ลือนตาํแหน่งคุณค่าของผลลพัธข์องเขาจะมีค่าเป็นศนูยถ์า้เขารู้สึกไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการ

ทีจะไดเ้ลือนตาํแหน่งคุณค่าของผลลพัธข์องเขาจะมีค่าเป็นลบ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผลระดบัแรกกบัผลระดบัทีสองแรงจูงใจของแต่ละบุคคลจะมากหรือ

นอ้ยยอ่มขึนอยูก่บัผลทีเขาไดรั้บหรือทีเขาคิดว่าสมควรจะไดรั้บ เมือกระทาํการนันสาํเร็จตามเป้า 

หมายแลว้ เช่น ถา้พนักงานมีความเชือว่าถา้ผลผลิตของเขามีปริมาณสูงเขาจะได้รับการเลือน

ตาํแหน่งหรืออีกนยัหนึงก็คือผลงานของเขาความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการไดเ้ลือนตาํแหน่ง ดงันัน

ผลลพัธข์องการทาํงานของพนกังานผูนี้จะเป็น 2 ระดบัคือระดบัแรกไดแ้ก่ปริมาณผลผลิตของเขา 

และระดบัทีสองไดแ้ก่การไดเ้ลือนตาํแหน่งจึงอาจกล่าวไดว้่า ส่วนหนึงของแรงจูงใจทีพนักงานมี

หรือไม่มีหรือมีมากหรือน้อยย่อมขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างผลระดบัแรกกบัผลระดบัทีสอง

ดงัทีกล่าวแลว้ วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2547, หน้า 22) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม เป็น

ทฤษฎีแรงจูงใจทีไดใ้หส้มมติฐานว่า ความตอ้งการเป็นสาเหตุทีก่อให้เกิดพฤติกรรมในมนุษยแ์ละ

ความเขม้แข็งของแรงจูงใจนันจะขึนอยู่กบัระดบัของความปรารถนาของแต่ละบุคคลทีจะกระทาํ

พฤติกรรม วรูมเชือ ว่าบุคคลจะทาํการเลือกกระทาํพฤติกรรม ซึงขึนอยูก่บัความคาดหวงัในการรับรู้

คุณค่าของผลลพัธห์รือรางวลัจากการกระทาํพฤติกรมและการรับรู้ความเป็นไปไดว้่าพฤติกรรมที

กระทาํจะเป็นสาเหตุให้ได้ผลลพัธ์ทีมีคุณค่านัน ในองค์กรพนักงานจะได้รับการจูงใจเพือทีจะ

ทาํงานอย่างหนักถา้พวกเขาคาดหวงัว่าความพยายามนีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ทางบวกเช่น การเลือน

ตาํแหน่ง การไดรั้บเงินเดือนเพิมขึน รวมทงัถา้ผลลพัธ์เหล่านันจะเป็นเครืองมือทีนาํพาบุคคลไปสู่

ผลลพัธที์เป็นความปรารถนาทางบวกอืน ๆ ได ้
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จากทฤษฎีทีกล่าวถึงขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าประกอบดว้ยทฤษฎีเนือหาของการจูงใจ ซึงไดแ้ก่ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ทฤษฎี ERG ของ Anderfer ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของ  

มาสโลว ์และทฤษฎีแรงจูงใจทางดา้นความสาํเร็จของ McClelland ซึง เป็นทฤษฎีทีมีเนือหาของการ

จูงใจ อธิบายถึงความตอ้งการของมนุษยว์่า มนุษยจ์ะถกูจูงใจโดยความตอ้งการของตนเองใหก้ระทาํ

การอยา่งใดอยา่งหนึงทีแน่นอน และความตอ้งการดงักล่าวถือเป็นพืนฐานของพฤติกรรม โดยแรง 

จูงใจของมนุษยจ์ะเริมจากความตอ้งการและทศันคติ จากนันจะแปรเปลียนเป็นพฤติกรรมทีตอบ 

สนองต่อความตอ้งการ ขณะเดียวกนัในส่วนทฤษฎีทีเกียวกบักระบวนการจูงใจ ไดแ้ก่ ทฤษฎีแห่ง

ความคาดหวงัของ วรูม เป็นทฤษฎีทีศึกษาว่ามนุษยจ์ะเลือกเป้าหมายของตนเองทีหลากหลายมาใช้

เพือการทาํงานได้อย่างไร มนุษยจ์ะทาํการตีค่าความพอใจของตนเองหลงัจากบรรลุเป้าหมายที

กาํหนดไวแ้ลว้ไดอ้ย่างไร ซึงมิใช่การจาํแนกว่าอะไรเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการจูงใจตามทฤษฎี

เนือหาของการจูงใจ ขา้งตน้ 

ทฤษฎีทงัหมดทีไดก้ล่าวมา ลว้นเป็นส่วนสาํคญัในการบอกทิศทางของมนุษย ์แต่ละบุคคล

ทีดาํรงหนา้ทีแตกต่างกนัว่า ควรจะใชเ้ทคนิควิธีการใดในการจูงใจให้ตน หรือบุคคลอืนทาํงานจน

ประสบความสาํเร็จได ้ เช่น พนักงานระดบัปฏิบติัการ อาจมีเนืองานหรือเงินเป็นตวัจูงใจให้เขา

ตดัสินใจทีจะทุ่มเทกบังานอยา่งเต็มที ขณะทีในระดบัผูบ้ริหารเกียรติยศชือเสียงอาจเป็นปัจจยัหลกั

ทีสาํคญัในการผลกัดนัใหคิ้ดแสวงหาไปสู่จุดสูงสุดทางการบริหารทฤษฎีและวิชาการทางดา้นพฤติ 

กรรมองค์กรต่าง ๆ จึงไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัแต่เฉพาะปัจจยัความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจเพียง

ประการเดียวแต่ยงัสนใจ ปัจจยัทางดา้นสงัคม และความตอ้งการทางจิตใจดว้ย 

 

2.2 แนวคดิเกียวกับแรงจูงใจ 

2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

จารุวรรณ กมลสินธุ (2548, หนา้ 12) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึงพลงัทีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละ

คนซึงทาํหนา้ทีกระตุน้หรือเร้าใหบุ้คคลนนักระทาํสิงใดสิงหนึงออกมา ซึงอาจเกิดปัจจยัทงัภายใน

และภายนอกตวับุคคลก็ได ้

ปัญญา จนัรอด (2548, หนา้ 18) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมในตวัของบุคคลซึง

ถูกกระตุน้โดยสิง เร้าให้แสดงพฤติกรรมความสามารถหรือทาํสิงใดสิงหนึงออกมาเพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามทีต้องการแรงจูงใจจะมีทังแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลทีมี

แรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระทาํสิงต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตวัของเขาเองไม่ได้

หวงัรางวลัหรือคาํชม ส่วนบุคคลทีมีแรงจูงใจภายนอกจะทาํอะไรตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น 

หวงัรางวลัหรือผลตอบแทน 
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กุสุมา จ้อยช้างเนียม (2547, หนา้ 9) กล่าวว่าแรงจูงใจคือความตอ้งการของมนุษยใ์นการที

จะดินรนไขวค่วา้และพยายามคน้พบซึงจุดหมายทีตงัไว ้

สุชาต ิจรประดิษฐ์ (2547, หน้า 13) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึงอาการของ

การกระตุน้ใหก้ารกระทาํ หรือให้ไม่กระทาํเป็นกาํลงัหรือพลงัใจทีจะทาํให้บุคคลปฏิบติังานหรือ

ปฏิบติัภาระหนาทีให้สาํเร็จให้ไดผ้ลผลิตทีดีทีสุดเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทงัในส่วนของบุคคล

และในส่วนขององคก์ารเป็นเป้าหมายสาํคญั 

วไิลวรรณ ศรีสงคราม (2547, หน้า 2) ไดส้รุปความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) ว่ามี

รากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ “Movere” มีความหมายว่าเคลือนที (to move) ซึงก็สะทอ้นใหเ้ห็นว่า

แรงจูงใจ มีความเกียวขอ้งกบัพลงังาน (Energy) ทิศทาง (Direction) ทีจะนาํไปสู่เป้าหมายและการ

ธาํรงไว ้(Sustenance) ซึงอธิบายไดว้่าเมือใดก็ตามทีบุคคลมีแรงจูงใจ บุคคลจะมีพลงัมากพอทีจะนาํ

ตนเองไปสู่เป้าหมายอยา่งมีทิศทางทีชดัเจนและมีการธาํรงไวใ้หกิ้จกรรมนนนัคงอยูต่่อไป 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หน้า 308) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจในการทาํงานว่า 

หมายถึงกระบวนการการกระตุน้ให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมการทาํงานทีพึงประสงค์ตามเป้าหมาย

ขององคก์ารทีกาํหนดไว ้

ยงยุทธ โพธิทอง (2546, หนา้ 4) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจในการทาํงานว่า หมายถึง

สิงกระตุน้ หรือแรงผลกัดนัหรือความตอ้งการทีผลกัดนัใหพ้นกังานเต็มใจในการทาํงาน เพือให้เกิด

ความพอใจ มุ่งมนัทีจะทาํงานใหดี้ทีสุดและบรรลุผลสาํเร็จ 

ณฐัยา ไพรสงบ (2546, หนา้ 6) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง พลงัจูงใจ หรือสิง

ทีกระตุน้ใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรม หรือกระทาํกิจกรรมดว้ยความเต็มใจในการทาํงานเกิดความ

พอใจมุ่งมนัทีจะทาํงานใหดี้ทีสุด และประสบผลสาํเร็จจากความหมายของแรงจูงใจในการทาํงาน 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง แรงผลกัดนัหรือสิงกระตุน้ให้บุคคล เกิด

ความรู้สึกเต็มใจและมุ่งมนัทีจะปฏิบติังานใหดี้ทีสุดตามเป้าหมายขององคก์ารทีกาํหนดไว ้

วิสา โรจน์รุ่งสัตย์ (2545, หน้า 38) ไดใ้ห้ความหมายเกียวกบัแรงจูงใจของบุคลากรเป็น

องค์ประกอบหนึงทีมีความสาํคญั และเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององค์กร องค์กรทีบุคลากรมี

ขวญักาํลงัใจดี ย่อมเป็นองค์กรทีบุคลากรรักองค์กรและยินดีทีจะทาํงานให้อย่างเต็มที องค์กรจะ

เจริญกา้วหนา้ และประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายประกอบดว้ยประเด็นดงันี 

1. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชา ความสมัพนัธร์ะหว่าง ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต ้บงัคบั

บญัชาทีจะทาํใหเ้กิดขวญัดีขึนนนัควรจะเป็นความสัมพนัธ์ทีตงัอยู่บนพืนฐานแห่งความเคารพนับ

ถือซึงกนัและกัน ผูบ้งัคบับัญชาไม่พึงเห็นลูกน้องเป็นเครืองจกัรหรือเป็นคนขีเกียจ คอยแต่จะ

ลงโทษ แต่เป็นหนา้ทีทีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งหาทางกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานดว้ยความสมคัรใจ ใน

การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอง วิธีทีจะกล่าวต่อไปนีจะช่วยไดม้ากคือ 
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 1.1 อยา่กวดขนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนมากเกินไปนัก เมือมอบหมายให้หน้าทีแลว้ไม่

ควรควบคุมจนเกิดความกดดนั เพราะจะทาํให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ไดใ้ชค้วามคิดทาํงานนันดว้ย

ตนเองและตนเองจะกลายเป็นเพียงเครืองมือชนิดหนึงเท่านัน และมีความรู้สึกว่างานนันไม่ใช่

ความสาํเร็จของตนเองและไม่ไดรั้บความภาคภูมิใจในผลงานนนัเลย 

 1.2 เมือมีปัญหาในการทาํงานเกิดขึน จะตอ้งเปิดโอกาสให้ใตบ้งัคบับญัชาไดป้รึกษา 

หารือและแสดงความคิดเห็นช่วยแกปั้ญหาดว้ย และหากเป็นเรืองทีมีผลกระทบกระเทือนส่วนรวม 

ควรตอ้งฟังความคิดเห็นของส่วนรวมดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าทีดีพึงละเวน้การกระทาํใน

ลกัษณะ เผด็จการโดยเด็ดขาด แมใ้นบางโอกาสการใชว้ิธีการเป็นผูน้าํแบบเผด็จการจะช่วยให้งาน

สาํเร็จรวด เร็วก็ตาม แต่ผลแห่งความสาํเร็จนนัมกัไม่จีรังยงัยนื ความสาํเร็จของงานในลกัษณะเช่นนี 

นอกจากเป็นงานทีไดผ้ลงานไม่ทรงคุณค่าในทางบริหารแลว้ ยงัเป็นงานทีไม่ก่อประโยชน์อนุกลูแก่

ขวญัและนาํใจของผูร่้วมงานดว้ย 

 1.3 หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาทีดี จะตอ้งเป็นผูใ้หค้วามคุม้ครองเมตตา ให้ความอบอุ่น

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มิใช่วางตวัเป็นนาย กล่าวคือใหค้วามสนใจแก่สภาวะการทาํงานดว้ยความเห็น

อกเห็นใจ มิใช่มุ่งแต่จะใหผ้ลิตผลงานออกมาโดยไม่คาํนึงถึงสภาพการทาํงานทีเป็นปฏิปักษ์ต่อการ

ทาํงานแต่อยา่งใด ตอ้งคาํนึงเสมอว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ คนไม่ใช่เครืองจกัรทีจะตอ้งทนต่อความ

กดดนัจนเกินขอบเขต  

 1.4 เมือมอบหมายงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารับไปทาํแลว้ ควรปล่อยใหเ้ขามีอิสระในการ

ทาํงาน หนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาก็คือใหค้าํปรึกษาหารือแกปั้ญหาเมือใตบ้งัคบับญัชาตอ้งการและไม่

ควรแยง่งานนนัมา 

 1.5 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีความเชือมนัในตนเอง เพือสร้างความเชือถือ ในตวัผูบ้งัคบั 

บญัชา การทาํงานอยา่งโลเล ขาดความมนัใจ ยอ่มทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพลอยรวนเร ขาดความมนั 

ใจตามไปดว้ย และเกิดความไม่มนัคงในการทาํงานขององคก์ารนนั 

 1.6  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งรู้ตวัว่าตนเองกาํลงัทาํอะไรอยู ่ระหว่างองคก์าร กบัผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชา ซึงหมายความว่าผูบ้ังคับบัญชาจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตนกาํลงัทาํหน้าทีควบคุม

นโยบายขององค์การ และขณะเดียวกนัก็มีหน้าทีควบคุมการปฏิบัติงานของใตบ้ังคบับญัชาให้

ดาํเนินไปตามนโยบาย เพราะฉะนนัผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งไม่เป็นฝ่ายหนึงฝ่ายใด และจะตอ้งผสาน

ประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์ารไดเ้สมอ 

2. ด้านรายได้และสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการทาํงาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน 

ค่าตอบแทน รวมทงัสวสัดิการ ประโยชน์เกือกลูอืน ๆ ตามความเหมาะสมของเงินเดือนและขนัเงิน 

เดือน ตามความเหมาะสมกบังานทีรับผดิชอบคนทาํงาน ก็เพราะมีความประสงค์จะไดค่้าตอบแทน
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เพือการยงัชีพและยกมาตรฐานการครองชีพของตน ซึงหมายความว่า เงินมีความสัมพนัธ์กบัการ

ทาํงานของคนโดยตรง เรามกัไดย้นิเสมอว่า คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมนัดหยุดงาน เพือเรียก 

ร้องค่าแรงใหสู้งขึน ทงันีก็เพราะคนงานตอ้งการรายไดที้เหมาะสมกบัค่าครองชีพ ความสัมพนัธ์ที

ไม่ไดส้ดัส่วนกนัระหว่างแรงงานกบัค่าจา้ง จะทาํใหเ้กิดความไม่พอใจในการทาํงานและทาํให้ขวญั

ในการทาํงานเสือมโทรมลงไดก้ารไดรั้บค่าจา้งทีเป็นธรรมเป็นสิงทีสาํคญัยิงกว่ามูลค่าทีไดรั้บจริง 

บางคนไม่พอใจค่าจา้งของตนเพราะคิดว่าคนอืนมีคุณสมบติัธรรมดาได้รับค่าจา้งมากกว่าทีควร 

พวกเขาคิดว่าตนเองไดรั้บค่าจา้งนอ้ยกว่าทีควรจะได ้ดงันนั คนทีคิดว่าตนไดรั้บค่าจา้งสูงกวา่คนอืน

ยอ่มจะรู้สึกพอใจคนทีผลการทาํงานดีจะไดรั้บค่าจา้งทีสูงกว่าคนทีมีผลการทาํงานไม่ดี ระบบค่าจา้ง

แบบนีดูดีในแง่ทฤษฏี แต่สาํหรับการปฏิบติัจริงนนัยงัไม่ดีเท่าทีควร นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคก์ารศึกษาอิทธิพลต่าง ๆ ทีมีต่อค่าจา้งในระบบการจ่ายค่าจา้งตามผลงาน พวกเขาพบเกิดความ

ไม่พอใจในกลุ่มผูจ้ดัการเกียวกบัพฤติกรรมทีคิดว่ามีความสาํคญัต่อการตดัสินใจขึนค่าจา้ง พนกังาน

ในแผนกหนึงอาจจะไดรั้บค่าจา้งเพิมตามพฤติกรรมการทาํงานโดยไม่เกียวกบัแผนกอืน หัวหน้าที

ไดรั้บค่าจา้งเพิมมากขึนก็จะพยายามใหล้กูนอ้งไดค่้าจา้งมากดว้ย ซึงตรงกนัขา้มกบัหวัหนา้งานทีได ้

รับค่าจา้งเพิมนอ้ยกว่า ค่าจา้งทีเพิมขึนมีส่วนสมัพนัธก์บัระดบัความเชือมนัของหวัหน้าทีมีต่อความ 

สามารถของลกูนอ้งและการใหส้นบัสนุน ยกตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการทีไม่ค่อยเก่งจะอยากไดรั้บการยก

ย่องและการตอบรับในทางดี จึงพยายามให้ค่าจา้งเพิมมาก ๆ เนืองจากกลวัว่าถา้ลูกน้องไม่ไดรั้บ

เงินเดือนทีน่าพอใจ พวกเขาอาจจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือลดผลิตผลเพือให้ผูจ้ดัการดูไม่ดีการที

จะใหข้วญัของคนทาํงานดีขึนอีกวิธีหนึง คือการให้ สวสัดิการหรือประโยชน์เกือกูลต่าง ๆ แก่คน 

ทาํงาน ซึงหมายความว่าใหป้ระโยชน์นอกเหนือจากรายได ้เงินเดือนค่าจา้งธรรมดาเช่น การจดัให้มี

ทีพกัอาศยั สหกรณ์ออมทรัพย ์ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร มีวนัหยดุพิเศษเป็นตน้ การใหส้วสัดิการจะ

ช่วยใหค้นมีความรู้สึกมนัคงปลอดภยั และเมือเกิดปัญหาทีตอ้งการความช่วยเหลือ บุคคลแรกทีเขา

จะหันเขา้พึงก็คือ คนทีอยู่ใกลชิ้ดทีสุดของเขา น่าจะเป็นผูที้ให้ความช่วยเหลือไดดี้ทีสุด องค์การ

จะตอ้งถือเป็นหน้าทีทีจะตอ้งปัดเป่าความทุกข์ร้อนของบุคคลในองค์การ เพือเป็นการสร้างขวญั

และขณะเดียวกนัก็ทาํใหรู้้สึกภกัดีต่องานทีเขาทาํอยู่ซึงจะช่วยเสริมสร้างความผกูพนัระหว่างองค ์

การกบัคนงานอีกทางหนึง คนงานจะมีขวญัทีดีขึน เมือความตอ้งการของเขาไดรั้บการตอบสนอง

จากองคก์ารทีเขาสงักดัอยา่งเหมาะสม 

สรุปไดว้่า ผูป้ฏิบติังานมีรายไดที้เหมาะสมกบัค่าครองชีพจึงจะเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงานและถา้มีสวสัดิการนอกเหนือจากรายไดข้องเงินเดือนอาจเป็นดา้นทีพกัอาศยั มีวนัหยุดพิเศษ

ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและกาํลงัใจทีดีขึน 

3. ด้านสภาพปฏิบัติงาน สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพ

เหมาะสมในการทาํงานสภาพการทาํงานทีเป็นกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม สถานทีทาํงาน เครือง 



20 
 

มือเครืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ ความสะดวกสบายในการทาํงาน สิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติั 

งานต่าง ๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกบัจาํนวนบุคลากร ซึงเป็นปัจจยั

สาํคญัทีจะช่วยจูงใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที เต็มกาํลงัความสามารถในการปฏิบติังาน  

ถา้สภาพการปฏิบติังานไม่ดีหรือไม่เหมาะสม ไม่เอืออาํนวยและไม่ช่วยเสริมสร้างความ

พอใจในการปฏิบติังานแลว้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบติังาน ทงันี บอกจากอาจจะเกิดอุบติัเหตุ

ต่าง ๆ ไดง่้ายแลว้ ยงัอาจสร้างความเบือหน่ายและทอ้ถอยในการทาํงาน ซึงอาจนาํสู่การลาออกหรือ

โยกยา้ยไปปฏิบติังานทีอืนได ้ซึงปัญหานีตอ้งตดเป็นภาระและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

ในการทีจะตอ้งหาผูม้าปฏิบติัทดแทนคนเก่า สภาพการปฏิบติังานประกอบไปดว้ย 

1. ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายของงาน ความแปลกของงาน 

โอกาสในการไดเ้รียนรู้และศึกษางาน โอกาสทีจะทาํงานให้สาํเร็จ การรับรู้หน้าทีทีรับผิดชอบการ

ควบคุมการทาํงานและวิธีการทาํงาน การทีผูท้าํงานมีความรู้สึกต่องานทีทาํอยู่ว่าเป็นงานทีสร้าง 

สรรค ์เป็นประโยชน์ ทา้ทาย ซึงสิงเหล่านี ทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและมี

ความตอ้งการทีจะปฏิบติังาน 

2. ทกัษะในการทาํงาน คือ การปฏิบติังานตามหนา้ทีหรืองานทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบั 

บญัชา ซึงตอ้งใชค้วามชาํนาญงานและความสามารถหลาย ๆ อยา่ง ในอนัทีจะปฏิบติังานใหเ้ป็นผล 

3. ขนาดของหน่วยงาน ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในหน่วยงานทีมีขนาดเล็กจะ

ดีกว่าในหน่วยงานขนาดใหญ่ เนืองจากหน่วยงานขนาดเล็กมีผลให้บุคลากรมีโอกาสรู้จกักนัอย่าง

ทวัถึง มีความคุน้เคยกนั มีความรู้สึกเป็นกนัเองและร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนั 

4. โครงสร้างของงาน หมายถึง ความชดัเจนของงาน ทีสามารถอธิบาย ชีแจงเป้าหมายของ

งาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบติังาน การแบ่งหน้าทีในการปฏิบติังาน

อยา่งชดัเจน ซึงก่อใหเ้กิดการควบคุมการปฏิบติังานไดง่้าย 

5. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เช่น การสือสารภายในองค์กร สัมพนัธภาพระหว่างผู ้

บงัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน การแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการปฏิบติังาน การ

ยอมรับในความสามารถซึงกนัและกนั การเอือเฟือเกือกลู ช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการปฏิบติั งาน 

เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า สิงทีเอืออาํนวยและช่วยเสริมสร้างความพอใจในการปฏิบติังานอาจเป็นดา้น

สภาพสิงแวดลอ้มและทีทาํงาน เครืองมือเครืองใช ้ วสัดุอุปกรณ์และความสะดวกสบายในการ

ทาํงานเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีจะช่วยจูงใจในการปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งเต็มที เต็มกาํลงัความสามารถ 

ไมเคิล ดอมแจน (1996, p. 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิมพฤติ กรรมการ

กระทาํหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ
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แอนนิตา้ อี วลูฟอลค์ (1995, p. 130) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจว่า การจูงใจเป็นภาวะภายในของ

บุคคลทีถกูกระตุน้ใหก้ระทาํพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและต่อเนือง  

สมยศ นาวกีาร (2540, หนา้ 359) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ ว่ามีความสาํคญัต่อการบริหารงาน

มาก เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จไดโ้ดยอาศยับุคคลอืน คนเป็นทรัพยากรที

มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซึงจะส่ง 

ผลต่อการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จึงถือไดว้่าแรงจูงใจมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

วรัิช สงวนวงค์วาน (2546, หนา้ 185) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจ คือความเต็มใจของพนักงานที

จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีเพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร และเพือตอบสนองความตอ้ง การ

ของพนักงานผูน้ันดว้ย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมาก ทงัผลงานทีให้กบัองค์การ ในขณะที

พนกังานผูน้นัก็ไดผ้ลตอบแทนดว้ย ดงันัน แรงจูงใจในการทาํงาน จึงหมายถึง สิงทีอยู่ภายในของ

บุคคล มีอิทธิพลทาํใหก้าํหนดทิศทางและการใชค้วามพยายามในการทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์

การจูงใจจึงเป็นสิงเร้าซึงทาํให้บุคคลเกิดความคิดริเริม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระทาํ 

หรือเป็นสภาพภายในซึงเป็นสาเหตุให้บุคคลทีมีพฤติกรรมทีทาํให้เกิดความเชือมนัว่า สามารถ

บรรลุเป้าหมายบางประการไดม้นุษยมี์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (นาํ อากาศ อาหาร พกัผ่อน 

และทีอยูอ่าศยั) และมีความตอ้งการทางดา้นอืน ๆ เช่น การยกยอ่ง สถานะ ความรัก ความผกูพนักบั

บุคคลอืน ความรู้สึกทีดี การให้ การประสบความสาํเร็จ โดยทวัไปจะมีการเปลียนเเปลงเมือเวลา

ผา่นไป และความตอ้งการจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย 

2.2.2 ความสําคญัของการจูงใจ 

  1. การจูงใจช่วยเพมิพลงัในการทํางานให้บุคคล พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคลือน ที

สาํคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของมนุษยใ์นการทาํงานใด ๆ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในการ ทาํงาน

สูง ยอ่มทาํใหข้ยนัขนัแข็ง กระตือรือร้นกระทาํ ใหส้าํเร็จ ซึงตรงกนัขา้มกบับุคคลทีทาํงานประเภท 

“เชา้ชาม เยน็ชาม” ทีทาํงานเพียงเพือใหผ้า่นไปวนั ๆ  

  2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทํางานให้บุคคล ความพยายาม (Persis 

tence) ทาํใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบนั คิดหาวิธีการนาํความรู้ความสามารถและประสบ 

การณ์ของตนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานใหม้ากทีสุด ไม่ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้

งานจะมีอุปสรรคขดัขวาง และเมืองานไดรั้บผลสาํเร็จดว้ยดีก็มกัคิดหาวิธีการปรับปรุงพฒันาให้ดี

ขึนเรือย ๆ  

  3. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงรูปแบบการทํางานของบุคคล การเปลียน 

แปลง (Variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานในบางครัง ก่อใหเ้กิดการคน้พบช่องทางดาํเนิน 

งานทีดีกว่าหรือประสบผลสาํเร็จมากกว่า นกัจิตวิทยาบางคนเชือว่าการเปลียนแปลงเป็นเครืองหมาย
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ของความเจริญกา้วหนา้ของบุคคล แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคล กาํลงัแสวงหาการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ใหชี้วิต 

บุคคลทีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เมือดินรนเพือจะบรรลุวตัถุประสงคใ์ด ๆ หากไม่สาํเร็จบุคคลก็

มกัพยายามคน้หาสิงผดิพลาดและพยายามแกไ้ขใหดี้ขึนในทุกวิถีทาง ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลง

การทาํงานจนในทีสุดทาํใหค้น้พบแนวทางทีเหมาะสมซึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

  4. การจูงใจในการทํางานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนทีสมบูรณ์ให้บุคคล 

บุคคลทีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลทีมุ่งมนัทาํงานให้เกิดความเจริญกา้วหน้าและการ

มุ่งมนัทาํงานทีตนรับผดิชอบใหเ้จริญกา้วหนา้ จดัว่าบุคคลผูน้นัมีจรรยาบรรณในการทาํงาน (Work 

Ethics) ผูมี้จรรยาบรรณใน การทาํงานจะเป็นบุคคลทีมีความรับผิดชอบ มนัคงในหน้าที มีวินัยใน

การทาํงาน ซึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวนีมกัไม่มีเวลา

เหลือพอทีจะคิดและทาํในสิงทีไม่ดีจากทีกล่าวมาทงั 4 ประการ  

  สรุปไดว้่า องคก์ารใดทีมีทรัพยากรบุคคลซึงมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมส่งผล

ใหอ้งคก์ารนนั ๆ บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ เจริญกา้วหนา้ เพราะพนกังานดงักล่าวจะทุ่มเทพลงังาน

และความสามารถอย่างเต็มทีและโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนือยเพือให้ผลงานสาํเร็จตามนโยบายและ

เป้าหมายของงาน นอกจากนันยงัมีบุคคลอีกส่วนหนึง๙งเชือว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมนั

ทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนทีสมบูรณ์ให้แก่ผูน้ัน ช่วยให้ใชชี้วิตอย่างมี

ความหมาย และช่วยสร้างคนใหดี้ได ้เพราะการทาํงานเป็นหวัใจสาํคญัส่วนหนึงของชีวิตมนุษย ์ทาํ

ใหชี้วิตมีคุณค่า 

2.2.3 กระบวนการจูงใจ 

กระบวนการจูงใจมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความตอ้งการ (Needs) คือ ภาวการณ์ขาดบางสิงบางอย่างของอินทรียอ์าจจะเป็น การ

ขาดทางดา้นร่างกายหรือการขาดทางดา้นจิตใจก็ได ้

2. แรงขบั (Drive) เมือมนุษยมี์ความขาดบางสิงบางอย่างตามขอ้ 1ทีกล่าวมาแลว้ก็จะเกิด

ภาวะตึงเครียดขึนภายในร่างกาย ภาวะตึงเครียดนีจะกลายเป็นแรงขบัหรือตวักาํหนดทิศทาง (Action 

Oriented) เพือไปสู่เป้าหมายอนัจะเป็นการลดภาวะความตึงเครียดนนั 

3. สิงล่อใจ (Incentive) หรือ เป้าหมาย (Goal) จะเป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัล่อให้มนุษย์

แสดงพฤติกรรมตามทีคาดหวงัหรือทีตอ้งการ ซึงอาจจะมีไดห้ลายระดบั ตงัแต่สิงล่อใจในเรืองพืน 

ฐานคือ ปัจจยั 4 ไปจนถึงความตอ้งการทางใจในดา้นต่าง ๆ  

2.2.4 ประเภทของการจูงใจ 

นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลทีมีความตอ้งการใน

การทาํ การเรียนรู้ หรือแสวงหาบางอย่างดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งให้มีบุคคลอืนมาเกียวขอ้ง เช่น
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นกัเรียนสนใจเล่าเรียนดว้ยความรู้สึกใฝ่ดีในตวัของเขาเอง ไม่ใช่เพราะถูกบิดา มารดาบงัคบั หรือ

เพราะมีสิงล่อใจใด ๆ การจูงใจประเภทนีไดแ้ก่ 

 1.1 ความตอ้งการ (Needs) เนืองจากคนทุกคนมีความตอ้งการทีอยู่ภายใน อนัจะทาํให้

เกิดแรงขบั แรงขบันีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึน เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย และความพอใจเจตคติ 

(Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทีดีทีบุคคลมีต่อสิงหนึงสิงใด ซึงจะช่วยเป็นตวักระตุน้ให้

บุคคลทาํในพฤติกรรมทีเหมาะสม เช่น เด็กนกัเรียนรักครูผูส้อน และพอใจวิธีการสอน ทาํให้เด็กมี

ความสนใจ ตงัใจเรียนเป็นพิเศษ  

 1.2 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การทีเรามีความสนใจในเรืองใดเป็นพิเศษ ก็จดั

ว่าเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดความเอาใจใส่ในสิงนนั ๆ มากกว่าปกติ 

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลทีไดรั้บแรงกระตุน้

มาจากภายนอกใหม้องเห็นจุดหมายปลายทาง และนาํไปสู่ 

 2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล คนทีมีเป้าหมายในการกระทาํใด ๆ ย่อม

กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใหมี้พฤติกรรมทีดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายทีจะ

ไดรั้บการบรรจุเขา้ทาํงาน จึงพยายามตงัใจทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ 

 2.2 ความรู้เกียวกับความกา้วหน้า คนทีมีโอกาสทราบว่าตนจะไดรั้บความก้าวหน้า 

อยา่งไรจากการกระทาํนนั ยอ่มจะเป็นแรงจูงใจใหต้งัใจและเกิดพฤติกรรมขึนได ้

 2.3 บุคลิกภาพ ความประทบัใจอนัเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจให้เกิดพฤติ 

กรรมขึนได ้เช่น ครู อาจารย ์ก็ตอ้งมีบุคลิกภาพทางวิชาการทีน่าเชือถือ นกัปกครอง ผูจ้ดัการจะตอ้ง

มีบุคลิกภาพของผูน้าํทีดี เป็นตน้แรงขบัร่างกาย ดิ นรน (พฤติกรรม) จุดหมาย สมประสงค์ แรงขบั

ไดรั้บการตอบสนอง 

 2.4 เครืองล่อใจอืน ๆ มีสิงล่อใจหลายอยา่งทีก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหพ้ฤติกรรมเกิด ขึน 

เช่น การใหร้างวลั (Rewards) อนัเป็นเครืองกระตุน้ใหอ้ยากกระทาํ หรือการลงโทษ (Punish ment) 

ซึงจะกระตุน้มิใหก้ระทาํในสิงทีไม่ถกูตอ้งนอกจากนีการชมเชย การติเตียน การประกวด การแข่ง 

ขนั หรือการทดสอบก็จดัว่าเป็นเครืองมือทีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไดท้งัสิน 

2.2.5 ปัญหาของการวดัแรงจูงใจในการทํางาน 

ความเป็นนามธรรมของแรงจูงใจในการทาํงาน นาํมาสู่ปัญหาของการวดัแรงจูงใจในการ

ทาํงานทียากจะวดัในเชิงปริมาณไดโ้ดยตรง ในกระบวนการศึกษาเรืองแรงจูงใจในการทาํงาน จึงมกั 

จะตอ้งอาศยัทฤษฎีอืน ๆ มาเป็นเครืองนาํทางในการวดัการแสดงออกของแรงจูงใจในการทาํงานที

สามารถสงัเกตไดต้วัอยา่งเช่น ใชท้ฤษฎีการกาํหนดเป้าหมาย (Goal setting theory) ทีการแสดงซึง

แรงจูงใจในการทาํงานเป็นเชิงพฤติกรรม เช่น เมือมีเป้าหมายของงานทีชดัเจนผลการปฏิบติัการทีดี

ขึนโดยทีความสามารถส่วนบุคคลยงัคงเหมือนเดิม ซึงในทศวรรษที 1990 งานวิจยัทีอาศยัทฤษฎี
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ความคาดหวงัไดใ้ชท้ฤษฎีดงักล่าวในหลายลกัษณะ ลกัษณะทีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาครังนี

โดยตรงทีผูว้ิจยันาํมาใชคื้อ 1) ใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดทวัไป 2) ใชเ้ป็นการทดสอบทฤษฎีโดย 

ตรง และ 3) ใชเ้ป็นการบูรณาการ ทฤษฎีนีเขา้กบัทฤษฎีแรงจูงใจอืน ๆ กล่าวคือ ในดา้นการใชเ้ป็น

กรอบแนวความคิดทวัไป นักวิจยัทีนาํเอาทฤษฎีความคาดหวงัมาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดส่วน

ใหญ่จะใชไ้ปเพือการตีความ หรือการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร โดยการอาศยัแรง จูง

ใจในการทาํงานช่วยตีความ เช่นงานวิจยัของ Rash and Tosi (1992, pp. 395 - 413) ทีศึกษาความ 

สมัพนัธอ์งคป์ระกอบของทฤษฎีความคาดหวงักบัแรงจูงใจในการทาํงาน และพฤติกรรมการปฏิบติั 

งาน นอกจากนี ยงัมีงานวิจยั Van, Erede and Thiery (1996, pp 575 - 586) ทีไดท้าํการวิเคราะห์

เชิงอภิมาน (Meta Analysis) ผลงานการศึกษาวิจยั 77 เรืองทีใชท้ฤษฎี Vroom ซึงการวิเคราะห์

อิทธิพลขององค์การประกอบของทฤษฎีความคาดหวงัทีมีต่อแรงจูงใจดงักล่าว ไดข้อ้สรุป ทีน่า 

สนใจ คือ องค์ประกอบของทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) มีความสัมพนัธ์กบัการ

ปฏิบติังานน้อย และตาํกว่าความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบของทฤษฎีกบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานดงัคาํจาํกดัความของแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานดงักล่าวขา้งตน้พบว่า แรงจูงใจใน

การทาํงานประกอบดว้ยส่วนประกอบทีสาํคญัสามประการคือ 

1. แรงจูงใจจะเกียวขอ้งกบัการผลกัดนัการกระตุน้ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมตามทีตอ้งการ 

2. แรงจูงใจจะเกียวขอ้งกับการผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมตามทีต้องการเพือให้บรรลุเป้า 

หมายทีกาํหนดไว ้ 

3. แรงจูงใจจะบอกให้ผูบ้ริหารทราบไดว้่าพฤติกรรมดงักล่าวทีตอ้งการให้เกิดขึนนันจะ 

ตอ้งไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งไรบา้ง 

ดงันนั แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานจะเริมจาก 

1. การทีบุคคลเกิดความตอ้งการซึงอาจจะเป็นความตอ้งการทางกายภาพหรือความตอ้ง 

การทางดา้นจิตใจ 

2. ความตอ้งการดงักล่าวก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการกระทาํ เพือใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ 

3. ความสามารถในการบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (Steers, 1977, Rue and Byars, 1995, 

p. 102, Robbins, 1996, p. 181) 

เมือไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจทีสาํคญั ๆ  พบว่าผูบ้ริหารสามารถเลือกใช ้

วิธีการจูงใจไดห้ลายรูปแบบ ซึงขึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ ทงันี เพือทาํให้ พนักงาน

เกิดความรู้สึกเต็มใจในการทาํงาน และผลการดาํเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที องค์การ

ตอ้งการ โดยวิธีการจูงใจหรือการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการทาํงานทีสาํคญั ๆ เช่น การให้

พนกังานรับผดิชอบในผลลพัธก์ารดาํเนินงานของตนเอง 
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1. การตังเป้าหมายการดาํเนินงานทีชัดเจน โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัง 

เป้าหมายดงักล่าว 

2. ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจว่าพนักงานจะตอ้งไดรั้บทรัพยากรในการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ

เพือใหส้ามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. ผูบ้ริหารตอ้งสนับสนุนในการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบัทีมีความชดัเจนและแน่นอน ซึง

ไดผ้ลมากกว่าการควบคุมการทาํงานของพนกังาน 

4. การขอร้องให้พนักงานปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จ ในขณะเดียวกนัองค์การต้อง 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานการต่าง ๆ  

5. การตงัระบบและกระบวนการดาํเนินงานทีมีความยติุธรรมและเหมาะสม 

6. ลกัษณะงานทีมอบหมายควรมีลกัษณะทีครบวงจรของกระบวนการดาํเนินงาน ซึงดีกว่า

มอบหมายงานทีเป็นเพียงส่วนหนึงของงาน  

นอกจากนี ผลการวิจยัของ Crewson (1997, pp. 202 - 205 ) เกียวกบัปัจจยัจูงใจในการ

ทาํงานของพนักงานทางภาครัฐและพนักงานทาํงานเอกชนพบว่าปัจจัยจูงใจในการทาํงานของ

พนักงานทงัสององค์การแตกต่างกนั โดยทีพนักงานในองค์การของรัฐจะไม่ค่อยให้ความสนใจ

รางวลัทีเกียวกับปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเท่ากับพนักงานในองค์การเอกชน แต่จะสนใจในเรือง

สวสัดิการทีจะไดรั้บมากกว่า นอกจากนนั ผลการวิจยัของ Jurkiewicz, Massey and Brown (1998, 

pp. 65 - 80) ไดข้อ้สรุปทีสนับสนุนผลการวิจยัของ Crewson ทีว่าพนักงานในองค์การภาครัฐและ

พนกังานในองคก์ารภาคเอกชนมีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานทีแตกต่างกนั โดยทีปัจจยัแรงจูงใจใน

การทาํงานของพนกังานในองคก์ารภาครัฐทีสาํคญั ๆ เรียงตามลาํดบัความสาํคญัไดแ้ก่ ความมนัคง 

และความปลอดภยัในอนาคต การมีโอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ และการมีโอกาสในการไดใ้ช้

ความชาํนาญเฉพาะดา้น เป็นตน้ ส่วนปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในองค์การภาค 

เอกชนทีสาํคญั ๆ เรียงตามลาํดบัความสาํคญัไดแ้ก่การไดรั้บเงินเดือนทีสูง การมีโอกาสแสดงออก

ถึงการเป็นผูน้าํและการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน เป็นตน้  

ไมเออร์ส (1970, p. 124) ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานโดยเน้นถึง

การวางเป้าหมายของงานทีจะใหไ้ดผ้ลในเชิงปฏิบติัว่าควรมีลกัษณะดงันี 

1. งานควรมีส่วนสมัพนัธก์บัความปรารถนาส่วนตวั งานนนัจึงจะมีความหมายสาํหรับผูท้าํ 

2. งานนันจะต้องมีการวางแผนและวดัความสาํเร็จได้ โดยใชร้ะบบการทาํงานและการ

ควบคุมทีมีประสิทธิภาพ 

3. เพือใหไ้ดผ้ลการสร้างแรงจูงใจภายใน เป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะดงันี 

 3.1 คนทาํงานมีส่วนในการตงัเป้าหมาย 
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 3.2 ผูป้ฏิบติัจะตอ้งรับทราบผลสาํเร็จในการทาํงานโดยตรง 

 3.3 งานทีปฏิบติัจะตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจ 

 3.4 งานจะตอ้งมีลกัษณะทา้ทาย 

 3.5 งานนนัจะตอ้งสามารถทาํใหส้าํเร็จไดเ้ป้าหมายของงานลกัษณะนี  

จะตอ้งการในดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีงานความสาํเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การ

ยอมรับนับถือ ความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ความตอ้งการเป็นเจา้ของ และความมนัคงในการ

ทาํงาน ซึงเป็นแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

นอกจากนี อแีวนส์ (1971, pp. 31 - 38) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจในการทาํงาน โดยเนน้ถึงความ 

สาํคญัของเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องงานเช่นเดียวกบัไมเออร์ส ซึงอีแวนส์ไดต้งัทฤษฎีเกียวกบั

การกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงความสามารถออกมาว่า “กิจกรรมของแต่ละบุคคลทีกระทาํนันย่อมนาํ 

ไปสู่วตัถุประสงคอ์นัสาํคญัทีผูก้ระทาํคาดหวงัไว”้ อีแวนส์ไดส้ร้างแบบจาํลองทีเกียวกบัแรงจูงใจ

ในการทาํงาน (Path-goal Model) ซึงสรุปไดว้่า 

1. แรงจูงใจในการทาํงานใด ๆ นนั ขึนอยูก่บัความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางใน

การดาํเนินงาน แนวทางในการดาํเนินงานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์วางไวจึ้งจะก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการทาํงานมากขึน 

2. แมว้่าจะมีแรงจูงใจในการทาํงาน แต่ถา้มีตวัถ่วงในการทาํงาน เช่น ขาดความรู้ความ 

สามารถในการทาํงาน ขาดอิสรภาพ ก็จะทาํให้กิจกรรมนันขาดตอน หรือถา้ไม่มีตวัถ่วงแต่ถา้ไม่มี

แรงจูงใจ กิจกรรมนนัจะดาํเนินไปดว้ยดีไม่ได ้อาจจะกระทาํขาดตอนเป็นช่วง ๆ  ไม่มีความสมาํเสมอ 

และความสมาํเสมอในการทาํงานจะตอ้งขึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ สิงแวดลอ้มทีดีในการทาํงาน 

ตลอดจนแรงจงูใจทีจะดาํเนินการดว้ย 

3. ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ทีวางไวน้ัน จะเกิดขึนไดเ้พราะมีความสมาํเสมอในการ

ทาํงาน ประกอบกบัแนวทางในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบทงั 2 ประการนี หาก

ขาดประการหนึงประการใด ความสาํเร็จจะลดนอ้ยลง 

พคิอร์สและไมเออร์ส (1981, p. 116) ยงัเสนอความเห็นเกียวกบัสิงทีเป็นแรงจูงใจในการ

ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จไวว้่า ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปนี 

1.  ไดรั้บค่าตอบแทนทีเหมาะสมและอยา่งเพียงพอ 

2.  ลกัษณะของงานทีทาํตอ้งมีความปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3.  มีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและพฒันาความสามารถของตนไดอ้ยา่งเต็มที 

4.  มีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและเป็นงานทีมีความมนัคง 

5.  มีความสามคัคีกลมเกลียวและมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดี 
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6.  ยดึหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน 

7.  มีการแบ่งเวลาทาํงานและเวลาทีจะใชชี้วิตส่วนตวัอยา่งสมดุล 

8.  มีความเขา้ใจชีวิตการทาํงานกบัความสมัพนัธก์นัในสงัคมอยา่งดี 

สาํหรับแรงจูงใจในการทาํงานของขา้ราชการใหม่นัน กลุ่มผูเ้ชียวชาญของยซูอมไดร้วม

ปัจจยัของความตอ้งการของขา้ราชการไทย พอสรุปไดด้งันี 

1) ไดรั้บเงินเดือนทีเหมาะสม 

2) ความเขม้แข็งของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน อนัหมายถึง การทาํงานการควบ คุม

อยา่งยติุธรรมและมีประสิทธิภาพ 

3) มาตรฐานและการควบคุมของหน่วยงานดี 

4) มีสิงทีช่วยส่งเสริมแรงจูงใจเพียงพอ 

5) ระบบการจาํแนกตาํแหน่งตงัอยูบ่นฐานของหนา้ทีความรับผดิชอบและความสามารถ 

6) เชือถือไดแ้ละประหยดั 

7) มีการประสานงานทีดีจากส่วนกลาง 

8) มีการอบรมฟืนฟผููช้าํนาญการใหม้ากขึน 

9) มีการใชค้นใหเ้หมาะสมเพือใหเ้กิดประโยชน์ยงิขึน 

ดงันัน ปัจจยัทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จึงประกอบดว้ยสิงทีจะตอบสนองความตอ้งการทงัดา้นร่างกาย 

จิตใจ และความมนัคงของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร 

 

2.3 แนวคดิเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานถือเป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกทีดีต่องานทีทาํรวม 

ถึงเป็นแรงกระตุน้ทีช่วยให้บุคคลมีความตงัใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถทาํให้เกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบติังานตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตามไดมี้นกัวิชาการทางการศึกษา

ทงัในและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจในการปฏิบติังานไวต่้าง ๆ กนั ดงัรายละเอียด

ต่อไปนี  

กูด (1973, p. 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง

คุณภาพ สภาพ หรือระดบัความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากความสนใจและทศันคติของ

บุคคลทีมีต่องานทีทาํอยู่ นอกจากนี สตรัส และเซรี (1980, pp. 142-143) ไดก้ล่าวเพิมเติมว่าเมือ

ความตอ้งการขนัพืนฐานไดรั้บการตอบสนองและผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทงัทาง 

ดา้นวตัถุและจิตใจผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจทีจะปฏิบติังาน

ทีไดรั้บมอบหมายนนัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
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เฟวแมน และออโมด (1983, p. 192) ไดใ้หค้วามหมายว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือ สิง

ทีแสดงออกหรือความรู้สึกในทางบวกทีมีอยูท่งัหมดทีบุคคลมีต่องานทีปฏิบติั  

ณทัฐา กรีหิรัญ (2550, หนา้ 9) ใหค้วามเห็นว่า แรงจูงใจในงาน คือ ความรู้สึกทีดีโดยส่วน 

รวมของคนทีมีต่องาน เมือบุคคลกล่าวว่าคนมีความพอใจในงานสูง โดยทวัไปมกัจะหมายความว่า 

บุคคลชอบและใหคุ้ณค่ากบังานสูงและมีความรูสึกทีดีต่องานทีทาํนนัเอง  

สุระ หีบโอสถ (2540, หนา้ 38) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึงความรู้สึกหรือ

ทศันคติทีมี ต่อการปฏิบติังาน เกิดความสุขสบายทีไดจ้ากการทาํงาน ความสุขทีไดท้าํงานกบัเพือน

ร่วมงานและมีความพึงพอใจเกียวกับลกัษณะงาน ค่าตอบแทน การบังคับบัญชา กลุ่มงานและ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ  

นเรศ ภูโคกสูง (2541, หน้า 7) มีความเห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความ 

รู้สึก ทีมีความสุขหรือเจตคติของบุคคลทีมีต่อการปฏิบติังาน ซึงเกิดจากการไดรั้บการตอบสนอง

ความตอ้งการในปัจจยัต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติทีดีต่อการปฏิบติั 

งานในทางบวก จะมีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจ

และสติปัญญาให้แก่งานมากตรงกันข้ามถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติทีมีต่อการปฏิบติังาน

ในทางลบจะทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจแก่งาน ทาํใหไ้ม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานขาด

ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานทงันีเนืองจากความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลไม่คงที

แน่นอน อาจเปลียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลง 

พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา (2544, หนา้ 131) กล่าวถึงแรงจูงใจในความสาํเร็จในการหรือความ 

สาํเร็จในชีวิตซึงสามารถแยกไดด้งันี  

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ หมายถึง แรงจูงใจทีเป็นแรงขบัให้บุคคลพยายามทีจะประกอบ

พฤติกรรมทีจะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ ทีตนตงัไว ้บุคคลทีมีแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิจะไม่ทาํงานเพราะหวงัรางวลัแต่ทาํเพือจะประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้ผูที้

มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิจะมีลกัษณะสาํคญัดงันี  

 1.1  มุ่งความสาํเร็จและกลวัความลม้เหลว  

 1.2  มีความทะเยอทะยานสูง ตงัเป้าหมายสูง 

 1.3  มีความรับผดิชอบในการงานดี 

 1.4  มีความอดทนในการทาํงาน  

 1.5  เป็นผูท้าํงานอยา่งมีการวางแผน  

 1.6  เป็นผูต้งัระดบัความคาดหวงัสูง  
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2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ ผูที้จะมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์มกัจะเป็นผูโ้อบออ้มอารี เป็นทีรักของ

เพือน มีลกัษณะเห็นใจผูอื้น ซึงเมือศึกษาสภาพครอบครัวแลว้ มกัจะเป็นครอบครัวทีอบอุ่น บรรยา 

กาศภายในบา้นปราศจากการแข่งขนั พ่อแม่ไม่มีลกัษณะข่มขู่ พีน้องมีความสามคัคี ผูที้มีแรงจูงใจ

ใฝ่สมัพนัธ ์จะมีลกัษณะสาํคญัคือ  

 2.1 เมือทาํสิงใดเป้าหมายก็เพือไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม 

 2.2 ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กลา้แสดงออก 

 2.3 ตงัเป้าหมายตาํ 

 2.4 หลีกเลียงการโตแ้ยง้มกัจะคลอ้ยตามผูอื้น  

3. แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ สาํหรับผูที้มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ พบวา่ ผูที้มีแรงจูงใจแบบนี ส่วน มาก

มกัจะพฒันามาจากความรู้สึกว่า ตนเอง ขาด ในบางสิงบางอย่างทีตอ้งการ อาจจะเป็นเรืองใดเรือง

หนึง ทาํใหรู้้สึกเป็น ปมดอ้ย เมือมีปมดอ้ย จึงพยายามสร้างปมเด่น ขึนมา เพือชดเชยกบัสิงทีตนเอง

ขาดผูที้มีแรงจูงใจใฝ่อาํนาจจะมีลกัษณะดงันี  

 3.1  ชอบมีอาํนาจเหนือผูอื้น ซึงบางครังอาจจะออกมาในลกัษณะการกา้วร้าว 

 3.2  มกัจะต่อตา้นสงัคม  

 3.3  แสวงหาชือเสียง 

 3.4  ชอบเสียงทงัในดา้นของการทาํงาน ร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ  

 3.5  ชอบเป็นผูน้าํ  

4. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว ผูที้มีลกัษณะแรงจูงใจแบบนีมกัเป็นผูที้ไดรั้บการเลียงดูแบบเขม้งวด

มากเกินไป บางครังพ่อแม่อาจจะใชว้ิธีการลงโทษทีรุนแรงเกินไป ดงันันเด็กจึงหาทางระบายออก

กบัผูอื้น หรืออาจจะเนืองมาจากการเลียนแบบ บุคคลหรือจากสือต่าง ๆ ผูที้มีแรงจูงใจใฝ่กา้วร้าว จะ

มีลกัษณะสาํคญัดงันี  

 4.1  ถือความคิดเห็นหรือความสาํคญัของตนเป็นใหญ่  

 4.2  ชอบทาํร้ายผูอื้นทงัการทาํร้ายดว้ยกายหรือวาจา  

5. แรงจูงใจใฝ่พึงพา สาเหตุของการทีมีแรงจูงใจแบบนีก็เพราะการเลียงดูทีพ่อแม่ทะนุ

ถนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้เด็กไดช่้วยเหลือตนเอง ผูที้มีแรงจูงใจใฝ่พึงพา จะมีลกัษณะ

สาํคญั  

 5.1 ไม่มนัใจในตนเอง 

 5.2 ไม่กลา้ตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ดว้ยตนเอง มกัลงัเล 

 5.3 ไม่กลา้เสียง 

 5.4 ตอ้งการความช่วยเหลือและกาํลงัใจจากผูอื้น  
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สมยศ นาวกีาร (2533, หนา้ 37) กล่าวถึง คุณลกัษณะของคุณภาพชีวิตทีมีผลมา จากแรงจงูใจ 

ประกอบดว้ยความมนัคง ผลตอบแทนทีเป็นธรรม ความยุติธรรมภายในสถานทีทาํงาน การมอบ 

หมายงานหลายดา้น การควบคุมงานสถานทีทาํงานและตนเอง ความทา้ทาย ความรับผดิชอบ โอกาส

เรียนรู้และเจริญเติบโตการรู้ผลการปฏิบติังานทีเกิดขึน อาํนาจหนา้ที การยกหยอ่ง งานทีกา้วหนา้  

เดวดิ แมก็แคลแลนด์ (David Mccleland) (อา้งใน ณัฎฐพนัธ ์เขจรนันทน์, 2551, หน้า 87) 

ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะทีสาํคญัในการทาํงาน 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  ความต้องการประสบความสาํเร็จ เป็นความตอ้งการทีมีผลงานบรรลุเป้าหมายที พึง

ปรารถนา คุณลกัษณะของคนทีมีความตอ้งการประสบความสาํเร็จไดแ้ก่  

 1.1  เป็นคนมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจะรับภาระหรือความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังาน ไม่ชอบเกียงงาน จะคน้หาปัญหาจะถกูแกไ้ขไดโ้ดยวิธีใด หรือ อยา่งไร  

 1.2  เป็นคนทีตงัเป้าหมายไวสู้งกว่าปกติและชอบเสียงกบัเป้าหมายนนั  

 1.3  เป็นคนตอ้งการใหผู้อื้นประเมินหรือบอกสิงทีเขาทาํว่าเป็นอยา่งไร  

2. ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ เป็นความตอ้งการทีจะส่งเสริมและรักษาสัมพนัธภาพอนั

อบอุ่นเพือความเป็นมิตรกบัผูอื้น บุคคลทีมีความตอ้งการมิตรสมัพนัธสู์ง มีลกัษณะ ดงันี  

 2.1  เป็นคนทีมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ต่อการยอมรับและให้ความเชือมนัหรือให้

กาํลงัใจ  

 2.2 เป็นคนมีแนวโนม้ทีจะปรับตวัให้เขา้กบัผูอื้นตามความปรารถนาและบรรทดัฐาน

ของผูอื้น  

 2.3 เป็นคนมีความใส่ใจในความรู้สึกของผูอื้นอยา่งจริงจงั 

3. ความตอ้งการอาํนาจ เป็นความตอ้งการทีจะมีอิทธิพลและครอบงาํผูอื้น บุคคลที มีความ

ตอ้งการอาํนาจสูงมีลกัษณะ ดงันี  

 3.1 มีความปรารถนาทีจะมีอิทธิพลต่อผูอื้นโดยตรง 

 3.2 มีความปรารถนาทีจะมีกิจกรรมในการควบคุมเหนือผูอื้น 

 3.3 มีความสนใจในการรักษาสมัพนัธภาพในการเป็นผูน้าํ ผูต้าม 

ดงันนัสรุปไดว้่า ความตอ้งการของคนเป็นผลมาจากการเรียนรู้มากกวา่อยา่งอืน จึงมีอิทธิพล

จูงใจใหค้นประพฤติปฏิบติัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของเขา การทาํงานตอ้งการใหป้ระสบผลสาํเร็จ เมือ

ประสบผลสาํเร็จจึงมีผลต่อคุณภาพการทาํงาน เพราะความตอ้งการเป็นแรงจูงใจอยา่งหนึง เมือไดรั้บ

การตอบสนองจะทาํใหค้วามกระตือรือร้นในการทาํงาน ส่งผลใหง้านออกมามีคุณภาพ  
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2.4 แนวคดิเกียวกับเทศบาล 

การปกครองทอ้งถิน ถือเป็นรูปแบบหนึงทีเป็นพืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิป-

ไตย มีส่วนสาํคญัต่อการฝึกหดัประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยา่งยงิการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการปกครองการบริหารงาน ซึงจะสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในแต่

ละพืนทีไดอ้ย่างแท้จริง ซึงแนวคิดเกียวกับการปกครองทอ้งถินมีนักวิชาการหลายท่านไดเ้สนอ 

ไว ้ดงันี 

2.4.1 ความหมายของการปกครองท้องถนิ 

ความหมายของการปกครองทอ้งถินนัน ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายหรือคาํนิยามไวม้ากมาย ซึง

ส่วนใหญ่แลว้คานิยามเหล่านนัต่างมีหลกัการทีสาํคญัคลา้ยคลึงกนั จะต่างกนับา้งก็คือสาํนวนและ

รายละเอียดปลีกยอ่ย พิจารณาไดด้งันี 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 21) ไดใ้ห้ความหมายการปกครองทอ้งถิน หมายถึง “การ

ปกครองทีรัฐบาลกลางใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจไปใหห้น่วยการปกครองทอ้งถิน เพือเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนในทอ้งถินนนั ไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมรับผดิชอบทงัหมดหรือเพียงบางส่วนใน

การบริหารงานทอ้งถินตามแนวความคิดทีว่า ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถินแลว้ 

รัฐบาลของทอ้งถินก็ยอ่มจะเป็น รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน”  

ชูศักดิ เทียงตรง (2538, หนา้ 9) ไดใ้หค้วามหมายการปกครองทอ้งถิน คือ “การปกครองที

รัฐบาลกลางมอบอาํนาจให้หรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทีเกิดขึนจากหลกัการ

กระจายอาํนาจได ้มีอาํนาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทังหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการ

บริหารภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที และอาณาเขตของตนทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย”  

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2542, หนา้ 2) ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า “การปกครองทอ้งถินเป็นระบบ

การปกครองทีเป็นผลสืบเนืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนีจะ

เกิดองคก์ารทาํหนา้ทีปกครองทอ้งถินโดยคนในทอ้งถินนัน ๆ องค์การนีถูกจดัตงัและควบคุมโดย

รัฐบาลแต่ก็มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย และควบคุมใหมี้การปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายของ

ตนเอง 

สรุป การปกครองทอ้งถินหมายถึง การปกครองรูปแบบหนึงในระดบัทอ้งถิน ซึงรัฐบาล

กระจายอาํนาจและหนา้ทีบางประการใหท้อ้งถินรับผดิชอบ โดยมีพืนทีเป็นของตนเอง มีประชากร

และรายไดต้ามเกณฑที์กาํหนด มีอิสระในการปกครองตนเอง ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมใน

เสนอ ตดัสินใจ ตรวจสอบการบริหารงาน และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนของตนไดห้รือการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง โดยผ่านตวัแทนทีมาจากการเลือกตงั ทงันีการบริหาร 

งานยงัคงอยูภ่ายใตก้ารกากบัดูแลของรัฐ 
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2.4.2 การปกครองท้องถนิไทย : เทศบาล 

ศกัดิสุนทร ขาวลาจนัทร์ (วิชาแนวคิดและทฤษฎีการปกครองทอ้งถิน, หน้า 7-9) กล่าวว่า 

เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิน ทีจดัตงัขึนในเขตชุมชนทีมีความเจริญและใชใ้น

การบริหารเมืองเป็นหลกั ซึงหลายประเทศประสบความสาํเร็จในการใช ้“เทศบาล” เป็นเครืองมือ 

ทีสาํคญัในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศทีพฒันาแลว้ทงัหลาย สาํหรับสงัคมไทยเทศบาล

เป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถินในเขตชุมชนเมืองทีใชม้าตงัแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบนั  

ความเป็นมา 

พ.ศ. 2476 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2476 และกาํหนดใหเ้ทศบาลเป็นองคก์รบริหารรูปหนึงของราชการบริหารส่วนทอ้งถิน และมีการ

ตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึน ซึงถือว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกว่าดว้ยการ 

จดัระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ. 2478 ไดมี้การจดัตงัเทศบาลเป็นครังแรก ตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 

2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลทีมีอยูเ่ดิม 35 แห่งขึนเป็นเทศบาล และไดมี้การปรับปรุงกฎหมาย 

ดงักล่าวอยูเ่ป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483 

พ.ศ. 2496 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึนใชแ้ทนกฎหมายเก่าทงัหมด 

และไดมี้การใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแกไ้ขเพิมเติมอยู่เป็นระยะ) จนถึงปี

พ.ศ.2541ไดมี้การปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัหมวดว่าด้วยการปกครอง

ทอ้งถินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2542 ไดมี้การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบบัที 10) พ.ศ. 2542 เพือให้สอด 

คลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2542 

หลกัเกณฑ์การจดัตงัเทศบาล 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัตงัทอ้งถินใด

ขึนเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. จาํนวนของประชากรในทอ้งถินนนั 

2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายไดต้ามทีกฎหมาย

กาํหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดาํเนินกิจการของทอ้งถิน 

3. ความสาํคญัทางการเมืองของทอ้งถิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของท้องถินนันว่าจะ

สามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ กฎหมายไดก้าํหนดใหจ้ดัตงัเทศบาลขึนได ้3 ประเภท ดงันี 

เทศบาลตาํบล กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การจดัตงัเทศบาลตาํบลไวอ้ย่าง

กวา้ง ๆ ดงันี 
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1. มีรายไดจ้ริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณทีผ่านมา ตงัแต่ 12,000,000 บาท 

ขึนไป 

2. มีประชากรตงัแต่ 7,000 คนขึนไป 

3.  ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถินนนั 

สาํหรับในกรณีทีมีความจาํเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแกปั้ญหาชุมชน

แออดั การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม การพฒันาท้องถินหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถินในรูป

เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสงัใหด้าํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลเฉพาะแห่งได ้

หรือกรณีทีจงัหวดัเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึนเป็นเทศบาลตาํบลได ้ก็

ให้จังหวดัรายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั งให้ดาํเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็น

เทศบาลตาํบลได ้โดยใหจ้งัหวดัชีแจงเหตุผลและความจาํเป็น พร้อมทงัส่งขอ้มูลความเหมาะสมไป

ใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาดว้ย 

เทศบาลเมอืง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตงัดงันี 

1.  ทอ้งทีทีเป็นทีตงัศาลากลางจงัหวดัทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไดโ้ดยไม่ตอ้ง

พิจารณาถึงหลกัเกณฑอื์น ๆ ประกอบ 

2. ส่วนทอ้งทีทีมิใช่เป็นทีตงัศาลากลางจงัหวดัจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตอ้งประกอบ 

ดว้ยหลกัเกณฑด์งันี 

 2.1  เป็นทอ้งทีทีมีพลเมืองตงัแต่ 10,000 คนขึนไป 

 2.2  มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ทีอนัตอ้งทาํตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้

 2.3  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร มีหลกัเกณฑก์ารจดัตงัดงันี 

1.  เป็นทอ้งทีทีมีพลเมืองตงัแต่ 50,000 คน ขึนไป 

2.  มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ทีอนัตอ้งทาํตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้

3.  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึนเป็นเทศบาลนคร 

โครงสร้างเทศบาล 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2476 ไดแ้บ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วนคือ สภา

เทศบาล และคณะเทศมนตรี 

สาํหรับการปฏิบติังานในหน้าทีประจาํในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าทีอีกส่วน

หนึงเรียกว่า พนกังานเทศบาล 

1) สภาเทศบาล ทาํหนา้ทีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ซึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอนั

เป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอาํนาจ กาํหนดใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกทีไดรั้บการเลือกตงั
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โดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนีอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 5 ปี (ปัจจุบนัมีการแกไ้ข 

ใหอ้ยูใ่นวาระคราวละ 4 ปี) ทงันีจาํนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัประเภทของ

เทศบาล ดงันี 

  1. สภาเทศบาลตาํบล มีสมาชิกทงัหมด 12 คน 

  2. สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทงัหมด 18 คน 

  3. สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทงัหมด 24 คน 

สภาเทศบาลนนัมีประธานสภาคนหนึง และรองประธานสภาคนหนึงโดยให้ผูว้่าราชการ

แต่งตงัมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น

ผูเ้รียกประชุมสภา เทศบาลครังแรกภายใน 90 วนั นับแต่การเลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิน

แลว้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอืนนอกจาก

สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได ้ประธานสภามี หน้าทีดาํเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมเทศบาลควบคุมบงัคบับญัชารักษาความสงบ และเป็นตวัแทนสภาใน

กิจการภายนอก 

2) คณะเทศมนตรี 

ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแ้ก่คณะเทศมนตรี ซึงอาํนาจในการบริหารงานอยูที่ คณะ

เทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลทีสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 

ซึงประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรีอีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ 

1. กรณีทีเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบล ให้มีเทศมนตรีได ้2 คน ซึงเมือรวมนายก 

เทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแลว้ มีจาํนวน 3 คน 

2. กรณีทีเป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได ้4 คน ซึงเมือรวมนายกเทศมนตรีเป็นคณะ 

เทศมนตรีแลว้มีจาํนวน 5 คน สาํหรับเทศบาลเมืองทีมีรายไดจ้ากการจดัเก็บปีละ 20 ลา้นบาทขึนไป 

ใหมี้ เทศมนตรีเพิมขึนอีกหนึงคน 

3) พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าทีท้องถินของเทศบาลทีปฏิบัติงานอนัเป็นภารกิจประจาํ

สาํนักงานหรืออาจจะนอกสาํนักงานก็ได ้ซึงมีความเกียวพนักบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

อยา่งใกลชิ้ด เพราะหน้าทีของเทศบาลนันตอ้งติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตงัแต่เกิดจนตาย 

ทงัในเรืองงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ซึงนบัว่าเป็นภาระหนา้ทีทีใกลชิ้ดกบัประชาชนในทอ้งถินมาก ซึงต่างกบัคณะเทศมนตรี

ทีว่าคณะเทศมนตรีรับผดิชอบและภารกิจในลกัษณะของการ “ทาํอะไร” ส่วนการ “ทาํอยา่งไร” ก็จะ

เป็นหนา้ทีของพนกังานเทศบาล โดยมีปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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อาํนาจหน้าทีของเทศบาล 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 กาํหนดให้เทศบาลมีอาํนาจหน้าทีทีจะตอ้งปฏิบติัหรือ

หนา้ทีบงัคบัใหป้ฏิบติั และอาํนาจหนา้ทีทีปฏิบติัภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย อาจจดัทาํกิจการใด ๆ 

ในเขตเทศบาลนอกจากนนัยงัมีอาํนาจตามทีกฎหมายเฉพาะอืน ๆ กาํหนด ทงัยงัไดก้าํหนดอาํนาจ

หนา้ทีของเทศบาลในฐานะระดบัต่าง ๆ ไว ้เช่น เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ไว้

แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดกล่าวคือ 

1) หนา้ทีบงัคบัหรือหนา้ทีทีจะตอ้งปฏิบติั สรุปแบ่งหนา้ทีตามฐานะของเทศบาลไวด้งันี 

เทศบาลตาํบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน 

2. ใหมี้และบาํรุงทางบกและ

ทางนาํ 

3. รักษาความสะอาดของ 

ถนนหรือทางเดิน และที

สาธารณะ รวมทงัการกาํจดั

ขยะมลูฝอยสิงปฏิกลู 

4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

5. ใหมี้เครืองใชใ้นการ

ดบัเพลิง 

6. ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษา

อบรม 

7. หนา้ทีอืน ๆ ซึงมีคาํสงั

กระทรวงมหาดไทย หรือ

กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็น

หนา้ทีของเทศบาล 

มีหนา้ทีเช่นเดียวกบัเทศบาล

ตาํบล และมีหนา้ทีเพิมอีกดงันี 

1. ใหมี้นาํสะอาดหรือการ

ประปา 

2. ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์

3. ใหมี้และบาํรุงสถานทีทาํ

การพิทกัษแ์ละรักษา 

4. ใหมี้และบาํรุงทางระบายนาํ 

5. ใหมี้และบาํรุงสว้ม

สาธารณะ 

6. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้า

หรือแสงสว่างโดยวิธีอืน 

7. ใหมี้การดาํเนินกิจการโรง

รับจาํนาํหรือสถานสินเชือ

ทอ้งถิน 

มีหนา้ทีเช่นเดียวกบัเทศบาล

เมือง และมีหนา้ทีเพิมอีกดงันี 

1. ใหมี้และบาํรุงการ

สงเคราะห์มารดาและเดก็ 

2. กิจการอยา่งอืน ซึงจาํเป็น

เพือการสาธารณสุข 

 

2) อาํนาจหน้าททีีปฏิบัตภิายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย อาจจดัทํากจิการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
 

เทศบาลตาํบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร 

1. ใหมี้นาํสะอาดหรือการ

ประปา 

1. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและ

ท่าขา้ม 

1. ใหมี้ตลาดท่าเทียบเรือและ

ท่าขา้ม 
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2. ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์

3. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและ

ท่าขา้ม 

4. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 

5. บาํรุงและส่งเสริมการทาํมา

หากินของราษฎร 

6. ใหมี้และบาํรุงสถานทีทาํ

การพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บ

ไข ้

7. ใหมี้และบาํรุงการไฟฟ้า

และแสงสว่างโดยวิธีอืน 

8. ใหมี้และบาํรุงทางระบายนาํ 

9. เทศพาณิชย ์

2. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 

3. บาํรุงและส่งเสริมการทาํมา

หากินของราษฎร 

4. ใหมี้และบาํรุงการ

สงเคราะห์มารดาและเด็ก 

5. ใหมี้และบาํรุงโรงพยาบาล 

6. ใหมี้การสาธารณูปการ 

7. จดัทาํกิจกรรม ซึงจาํเป็น

เพือการสาธารณสุข 

8. จดัตงัและบาํรุงโรงเรียน

อาชีวศึกษา 

9. ใหมี้และบาํรุงสถานที

สาํหรับการกีฬาและพล

ศึกษา 

10. ใหมี้และบาํรุงสวน 

สาธารณะ สวนสตัว ์และ

สถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

11. ปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม

และรักษาความสะอาด

เรียบร้อยของทอ้งถิน 

12. เทศพาณิชย ์

2. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 

3. บาํรุงและส่งเสริมการทาํมา

หากินของราษฎร 

4. ใหมี้และบาํรุงการสงเคราะห์

มารดาและเด็ก 

5. ใหมี้และบาํรุงโรงพยาบาล 

6. ใหมี้การสาธารณูปการ 

7. จดัทาํกิจกรรม ซึงจาํเป็นเพือ

การสาธารณสุข 

8. จดัตงัและบาํรุงโรงเรียน

อาชีวศึกษา 

9. ใหมี้และบาํรุงสถานที

สาํหรับการกีฬาและพล

ศึกษา 

10. ใหมี้และบาํรุงสวน 

สาธารณะ สวนสตัว ์และ

สถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

11. ปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม

และรักษาความสะอาด

เรียบร้อยของทอ้งถิน 

12. เทศพาณิชย ์

3) อาํนาจหน้าทตีามทีกฎหมายเฉพาะอนื ๆ กาํหนด 

นอกจากอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 กาํหนดไว ้แลว้ยงัมีกฎหมาย

เฉพาะอืน ๆ กาํหนดใหเ้ทศบาลมีอาํนาจหน้าทีดาํเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนัน ๆ อีกเป็น

จาํนวนมาก เช่น 

 1.  พระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแก่การเล่นมหรสพ พุทธศกัราช 2464 

 2.  พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดิน พุทธศกัราช 2475 

 3.  พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช 2535 

 3.  พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จจาระทาํปุ๋ย พุทธศกัราช 2490 

 4.  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 
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 5.  พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2486 

 6.  พระราชบญัญติัป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2498 

 7.  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

 8.  พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเนือสตัว ์พ.ศ. 2502 

 9.  พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

พ.ศ. 2535 

 10. พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 

 11. พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 12. พระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 

 13. พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

 14. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

การบริหารงานของเทศบาล 

การบริหารงาน ประกอบด้วย คณะเทศมนตรี จะทาํหน้าทีเป็นผูก้าํหนดนโยบายแนว

ทางการปฏิบติังานในการพฒันาทอ้งถิน จึงเห็นไดว้่าหน้าทีสาํคญัในการวางแผนดาํเนินงาน ก็คือ

คณะเทศมนตรี เป็นผูรั้บผิดชอบควบคุมจดัทาํให้เป็นไปตามแผนนัน จึงเท่ากบัว่าคณะเทศมนตรี

รับผิดชอบในดา้นการวาง “นโยบาย” นั นเอง เมือเปรียบเทียบกบัการบริหารงานของรัฐบาลแลว้ 

คณะเทศมนตรีก็เช่นเดียวกบัคณะรัฐมนตรี ซึงบริหารราชการดา้นนโยบาย ส่วนงานประจาํทงัหมด

ยอ่มอยูใ่นความรับผดิชอบของปลดัเทศบาลหรือคลา้ยกบัปลดักระทรวง 

สาํหรับสภาเทศบาล จะทาํหนา้ทีการตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัตวับทกฎหมาย 

ซึงใชบ้งัคบัแก่บุคคลทวัไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบติัการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าทีของเทศบาล 

และตามทีกฎหมายบญัญติัและใหอ้าํนาจไว ้ซึงจะเห็นไดว้่าในกรณีหลงันีกฎหมายไดใ้ห้อาํนาจแก่

สภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใช้

อาํนาจทีนับว่าสาํคญัทีสุดของสภาเทศบาลในกรณีนีคือ การพิจารณาตราเทศบญัญติังบประมาณ

ประจาํปี นบัว่าสภาเทศบาลไดใ้ชอ้าํนาจอยา่งสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 

 

2.5 สภาพพนืทีทีใช้ในการวจิยั 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่จดัตงัขึนโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ทอ้งถินตาํบล ออ้ม

ใหญ่และทอ้งถินบางส่วนของตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีสภาพอนัสมควร

ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงไดมี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที 3 มีนาคม พ.ศ.2524 จดัตัง
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สุขาภิบาลออ้มใหญ่และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที 90 วนัที 9 มิถุนายน 2524 

และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยพระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น

เทศบาล พ.ศ. 2542 เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2542 (เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ , 2558) 

มีการแบ่งส่วนราชการและอตัรากาํลงับุคลากร ดงันี 

1. สาํนกัปลดัเทศบาล  จาํนวน  38  คน 

2. กองวิชาการและแผนงาน จาํนวน  7  คน 

3. กองคลงั จาํนวน  23  คน 

4. กองช่าง  จาํนวน  40  คน 

5. กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม จาํนวน  78  คน 

6. กองการศึกษา จาํนวน  19  คน 

7. กองสวสัดิการสงัคม จาํนวน  8  คน 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน จาํนวน  1  คน 

   รวม 8 หน่วยงาน  บุคลากร  214  คน 

อาํนาจหน้าทแีต่ละส่วนราชการ 

1. สาํนักปลดัเทศบาล มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกบัราชการทั วไปของเทศบาลและ

ราชการทีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีของกอง หรือส่วนราชการในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทงักาํกบั

และเร่งรัดปฏิบติัราชการของส่วนราชการในเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการ

ปฏิบติัราชการของเทศบาล 

2. กองวิชาการและแผนงาน มีหนา้ทีเกียวกบั งานดา้นวิชาการของเทศบาล งานจดัทาํแผน 

พฒันาเทศบาล งานจัดทาํเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี การติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาล งานศึกษาวิจยัการปฏิบติังานของเทศบาลในดา้นต่าง ๆ งานดาํเนิน การพิจารณา

วินิจฉยัปัญหาทางกฎหมาย งานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร เพือเผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้

ประชาชนไดรั้บทราบ  

3. กองคลงั มีหนา้ทีเกียวกบัการเงินและการบญัชี การจดัเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรือน

และทีดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล งาน

ควบคุมดูแลพสัดุและทรัพยสิ์นของเทศบาล ตลอดจนงานอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเงินทีมิไดก้าํหนด

ไวเ้ป็นงานของส่วนใดหรือตามทีไดรั้บ มอบหมาย 

4. กองช่าง มีหน้าทีดาํเนินการเกียวกบังานดา้นการโยธา งานสาธารณูปโภค งานบาํรุง 

รักษาทางบก งานทางระบายนาํ งานบาํรุงสวนสาธารณะ งานสาํรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม 

และผงัเมือง งานควบคุมการก่อสร้างหรือรือถอนอาคารสิงปลูกสร้าง เพือความเป็นระเบียบเรียบ 

ร้อยของบา้นเมือง  
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5. กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม มีหนา้ทีความรับผดิชอบทีเกียวกบัการปฏิบติังานดา้น

สาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม ประสานนโยบาย ประสานแผนการปฏิบติังานกบัหน่วยงานอืนทีเกียว 

ขอ้งและตามทีไดรั้บมอบหมาย 

6. กองการศึกษามีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับการบริหารการศึกษา การพฒันาการ 

ศึกษาและงานอืนทีเกียวขอ้ง หรือตามทีไดรั้บมอบหมาย 

7. กองสวสัดิการสงัคม มีหนา้ทีปฏิบติังานเกียวกบั งานปรับปรุงพฒันาชุมชน งานสังคม

สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม งานสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั งานจดัสวสัดิการสังคม งานสาํรวจ

สภาพปัญหาสงัคม งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน

งานพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และอนามยัของชุมชน 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผดิชอบเกียวกบังานการตรวจสอบบญัชี เอกสารการเบิก 

จ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลกัฐานการบญัชี งานตรวจสอบพสัดุ

และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสิ์นและการทาํประโยชน์จากทรัพยสิ์น และงานอืน ๆ ที

เกียวขอ้งและทีไดรั้บมอบหมาย 

ทีตงั 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มีพืนทีประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ตาํบล 10 

หมู่บา้น คือ หมู่ที 1-8 ตาํบลออ้มใหญ่และหมู่ที 1 และ หมู่ที 5 ตาํบลบา้นใหม่ 

อาณาเขต 

- ทิศเหนือ ติดกบัเทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน 

- ทิศตะวนัออก  ติดกบัเทศบาลนครออ้มนอ้ย อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

- ทิศตะวนัตก  ติดกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน 

- ทิศใต ้  ติดกบัแม่นาํท่าจีน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 แสดงทีตงัเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ 
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สภาพภูมปิระเทศ 

เป็นทีราบลุ่มมีแม่นาํท่าจีนไหลผา่น และมีลาํคลองไหลผา่นหลายสายไดแ้ก่คลองออ้มใหญ่ 

คลองออ้มนอ้ย คลองลดั คลองรางบางเตย เป็น สภาพพืนทีเหมาะแก่การเพาะปลูก หรือประกอบ

อาชีพดา้นเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

ประชากร 

- จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 23,677 คน แยกเป็น 

 ชาย 11,244 คน 

 หญิง 12,433 คน 

- จาํนวนครัวเรือน 19,312 หลงัคาเรือน 

- ความหนาแน่น 1, 888 คน/ตารางกิโลเมตร 

ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก จึงมีประชากรนอกเขตเดินทางเขา้มา

ทาํงานและพกัอาศยัตามหอพกั และบา้นเช่าต่าง ๆ โดยไม่ไดแ้จง้ยา้ยอีกมากทีมา : งานทะเบียน

ราษฎร สาํนกัปลดัเทศบาล (พฤษภาคม 2556) 

สภาพสังคม 

เทศบาลมีชุมชนในเขตพืนที 26 ชุมชน คือ 

1. ชุมชนบา้นออ้มใหญ่หมู่ 1 หมู่ที 1 ตาํบลออ้มใหญ่ 

2. ชุมชนร่วมใจพฒันา หมู่ที 2 ตาํบลออ้มใหญ่ 

3. ชุมชนร่วมใจพฒันา 2 หมู่ที 2 ตาํบลออ้มใหญ่ 

4. ชุมขนหมู่บา้นสุภาพร 4 หมูที่ 3 ตาํบลออ้มใหญ่ 

5. ชุมชนวดัคลองออ้มใหญ่ หมูที่ 3 ตาํบลออ้มใหญ่ 

6. ชุมชนพฒันาทอ้งถิน หมู่ที 4 ตาํบลออ้มใหญ่ 

7. ชุมชนหมู่บา้นนิศาชล หมู่ที 4 ตาํบลออ้มใหญ่ 

8. ชุมชนบา้นเพชรออ้มใหญ่ หมู่ที 4 ตาํบลออ้มใหญ่ 

9. ชุมชนพฤกษา 48 เฟส 1 หมู่ที 4 ตาํบลออ้มใหญ่ 

10. ชุมชนสามคัคีธรรม หมู่ที 5 ตาํบลออ้มใหญ่ 

11. ชุมชนเกษตรพฒันา หมู่ที 6 ตาํบลออ้มใหญ่ 

12. ชุมชนหมู่บา้นเฮง เฮง หมู่ที 6 ตาํบลออ้มใหญ่ 

13. ชุมชนอาสาพฒันา หมู่ที 7 ตาํบลออ้มใหญ่ 

14. ชุมชนภูมิสุวรรณวิลล่า หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

15. ชุมชนดอนทรายกา้วหนา้ 1 หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 
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16. ชุมชนดอนทรายกา้วหนา้ 2 หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

17. ชุมชนออ้มใหญ่ หมู่ 8 หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

18. ชุมชนคลินิกบตัรทอง หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

19. ชุมชนบา้นคลองลดั 1 หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

20. ชุมชนบา้นคลองลดั 2 หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่ 

21. ชุมชนหมู่บา้นสวนประดู ่ หมู่ที 8 ตาํบลออ้มใหญ่  

22. ชุมชนวดัเทียนดดั 1 หมู่ที 1 ตาํบลบา้นใหม่ 

23. ชุมชนวดัเทียนดดั 2 หมู่ที 1 ตาํบลบา้นใหม่ 

24. ชุมชนหมู่บา้นเทียนดดัวิลเลจ หมู่ที 1 ตาํบลบา้นใหม่ 

25. ชุมชนบา้นสวนสม้ หมู่ที 5 ตาํบลบา้นใหม่ 

26. ชุมชนบา้นใหม่การ์เดน้ท ์ หมู่ที 5 ตาํบลบา้นใหม่ 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบการคา้ เนืองจากเป็นศนูยก์ลางการคา้ของตาํบล

ออ้มใหญ่และตาํบลใกลเ้คียง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและบางส่วนทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม แยกเป็นประเภทผูป้ระกอบการ ดงันี 

- ร้านคา้ของชาํ 199 ร้าน 

- หา้งสรรพสินคา้ 2 ราย 

- บริษทั/โรงงานอุตสาหกรรม 242 โรง 

- หอ้งเช่า 348 ราย 

- ธนาคาร 11 แห่ง 

2. การเกษตรกรรม 

การทาํเกษตรกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นการทาํสวน เช่น สวนมะพร้าว สวน

กลว้ยไม ้โดยพืนทีทาํการเกษตรกรรมจะอยู่ในบริเวณ หมู่  5 ตาํบลบ้านใหม่ หมู่ 5, 6, 7 ตาํบล 

ออ้มใหญ่ 

3. การพาณิชยกรรม 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ โดยเฉพาะพืนที หมู ่8 ตาํบลออ้มใหญ่ จะเป็นย่านพาณิชยกรรมที

สําคัญ เป็นศูนย์กลางการค้าขายของเทศบาลและของตําบลใกล้เคียง ประกอบกับเป็นย่าน

อุตสาหกรรม จึงมีประชาชนจากต่างถินเขา้มาอยู่อาศยั และทาํงานเป็นจาํนวนมาก ผูป้ระกอบการ 

คา้ขายจึงมีจาํนวนมากโดยส่วนใหญ่จะประกอบการคา้เกียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภค 
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4. การอุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากโดยกว่าครึง จะอยู่ใน

บริเวณ หมู ่8 ตาํบลออ้มใหญ่ ซึงการเพิมจาํนวนของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาํ

ใหย้า่นทีอยูอ่าศยัปะปนกบัยา่นธุรกิจ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 

สิงแวดล้อมและทรัพยากร 

1. แหล่งนาํ 

 1)  แม่นาํท่าจีน 

  2)  คลองต่าง ๆ ไดแ้ก่ คลองออ้มนอ้ย คลองออ้มใหญ่ คลองลดั คลองรางบางเตย คลอง

ข่อย คลองสวน คลองเจ็ก คลองโพธิทอง คลองบางกระพดั 

2. การระบายนาํ 

พืนทีในเขตเทศบาลยงัมีปัญหาในการระบายนาํ โดยเฉพาะในฤดูฝนเนืองจากท่อระบาย

นาํ มีขนาดเลก็ ไม่สามารถรองรับปริมาณนาํฝน ทาํใหเ้กิดปัญหาการระบายนาํไม่ทนั 

3. นาํเสีย 

พืนทีในเขตเทศบาลมีการขยายตัวของชุมชนมาก และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทาํให้มี

ปริมาณนาํเสียทิงปะปนลงแหล่งนาํธรรมชาติจาํนวนมาก 

4. ขยะมลูฝอย 

ดา้นการกาํจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มีรถยนต์ทีใช้จัดเก็บขยะ จาํนวน12  

คนัแยกเป็นขนาดความจุ 5 ลบ.ม.1 คนั ขนาดความจุ 8 ลบ.ม.1 คนั ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 9 คนั

ปริมาณขยะทีเก็บขนได ้ประมาณ 110 - 120 ตนั/วนั ขนไปทิงทีทีกาํจดัขยะของเอกชน 

 

2.6 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

การวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐมในครังนี ผูว้ิจยัได้คน้ควา้งานวิจัยทีมีลกัษณะประเด็นใกลเ้คียงกนัมาประกอบ

การศึกษา ดงันี 

นิธิเมธ หัศไทย (2550, 75 หนา้) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการทาํงานของขา้ราชการเขตบาง

ขุนเทียน ผลการศึกษาพบว่าขา้ราชการสาํนกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจใน

การทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน รองลงมาคือดา้นการไดรั้บการยอมรับ  

นบัถือและดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจ 

ในการทาํงานของขา้ราชการสาํนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นระดบั

ราชการ สถานภาพสมรส และรายไดเ้ป็นปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของข้าราชการ

สาํนกังานเขตบางขุนเทียนทีระดบันยัสาํคญั .05 
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วรศักดิ ลอืชาคาํชัย (2551, 84 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลานพฒันา จงัหวดักาํแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลานพฒันา 

จงัหวดักาํแพงเพชร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือจาํแนกเป็นรายดา้น ดา้นทีมีแรงจูงใจในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงในงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชา 

และเพือนร่วมงาน 

วราพร มะโนเพ็ญ (2551, 121 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน

ธนาคารออมสิน สาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตบางแค” ผลการศึกษาพบว่าพนกังานมีแรงจูงใจ

ในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก โดยพบว่า การกระตุน้โดยรวมมีระดบัแรงจูงใจมาก เรียงตาม 

ลาํดบัดงันี ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นผลสาํเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะและขอบ 

เขตงาน และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานทีมี

เพศ อายรุะดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายงุานและอตัราเงินเดือน แตกต่างกนั โดยรวมมีแรงจูงใจ ไม่

แตกตางกนัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ววิฒัน์ ศรีธรรมา (2552, 220 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ส่วนตาํบล ในเขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนตาํบล ใน

เขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และเมือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัมากทุก

ดา้น คือ แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของงาน ความรับผดิชอบ ลกัษณะของงาน การ

ยอมรับนบัถือ และความกา้วหนา้ในตาํแน่งหนา้ที ส่วนแรงจูงใจทีมีผลจากปัจจยัคาํจุน ไดแ้ก่ โอกาส 

ทีจะไดรั้บความกา้วหน้า เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน สภาพการ

ทาํงานความเป็นอยูส่่วนตวั ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบล 

ในเขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามเพศและตาํแหน่งงาน พบว่าแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลทีมีเพศและตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั 

กนกพร แสงไกร (2553, 124 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบว่า 

1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสาร-

คาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือจาํแนกเป็นปัจจยัจูงใจ พบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู ่

ในระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนับ

ถือ และดา้นลกัษณะของงาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ 

บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานพบว่า 

โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบั .05 

จริยา ครูพิพรม (2553, 119 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายมลู อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น” ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ 

ในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายมูล อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจและปัจจยัคาํจุน เป็นปัจจยัทาํให้มีระดบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นความ 

สาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมนัคงของอาชีพ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

ความรับผดิชอบ ดา้นการปกครอง ดา้นบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบาย

และการบริหารงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที และดา้นเงินเดือน

และผลประโยชน์เกือกลู 

ยอดธง ประทีปชัย (2553, 145 หนา้) ไดศึ้กษาเรือง “แรงจูงใจในการทาํงานของเจา้หน้าที

เทศกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สาํนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า 1) เจา้หน้าทีเทศกิจ 

สาํนกัเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณา 

รายดา้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี ดา้น

ลกัษณะงานทีปฏิบติั ดา้นสวสัดิการของหน่วยงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือน

ร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหน้าที ตามลาํดบั และน้อยทีสุดดา้น

การปกครองจากผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงาน

ของเจ้าหน้าทีเทศกิจ ทีมีระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานของเจา้หนา้ทีเทศกิจต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนเจา้หน้าทีเทศกิจทีมี

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานไม่ต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้

ฤาเชษ กองดา (2553, 143 หนา้)ไดศึ้กษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย” ผลการวิจยัพบว่า  

1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอภู

หลวง จงัหวดัเลยในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที 

มีระดบัแรงจูงใจมากทีสุดคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน ซึงอยู่ระดบัปานกลาง รอง 

ลงมาไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน และดา้นความกา้วหน้าในหน้าที

การงาน 
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2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในเขตอาํเภอ ภูหลวง จงัหวดัเลย ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบลทีมีอาย ุ

ระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง

กนั แต่บุคคลากรทีมีเพศแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 

บุญกาล ภูด่านงัว (2554, 109 หน้า) ศึกษาเรือง “การศึกษาแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร  

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม มีแรงจูงใจโดยรวมและรายดา้นทงั 6 ดา้น 

อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยกย่องชมเชย ดา้นลกัษณะงาน  

ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นโอกาสกา้วหนา้และดา้นไดรั้บการพฒันา 

สมทบ ไศลชัย (2554, 178 หน้า) ศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง” ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติั 

งานของบุคลากรเทศบาลตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

ดงันี ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ

รับผดิชอบ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เกือกูล และดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง

หนา้ที 

สมพร สิงห์ชัย (2554, 108 หนา้) ศึกษาเรือง “ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน

กับผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอลาํลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในงาน ดา้นความรับ

ผดิ ชอบ ดา้นสถานภาพ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความมนัคงในงาน ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้น

การเจริญเติบโตในงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นนโยบาย

และการบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีแรงจูงใจอยู่

ในระดบัสูง 

พัชรินทร์ หมันเรียน(2556, 138 หน้า) ไดศึ้กษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการวิจยัพบว่า  

1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากสามดา้นและระดบั

ปานกลางหนึงดา้น 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรทีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   



46 
 

สรุปไดว้่า จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซึงประกอบดว้ยหลายปัจจยั เพือเป็น 

แรงกระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้นในการทาํงาน ความตงัใจ ทีจะร่วมมือกนัทาํงานเพือต่ออุปสรรค 

ต่าง ๆ สร้างความเชือมนัให้กบัตนเองและองค์การทีทาํงาน ความพอใจในอนาคตของตนเองและ

ครอบครัว ทงัค่าตอบแทน ความมนัคงในการทาํงาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์

ทางสงัคมระหว่างผูร่้วมงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม 

และความพึงพอใจในหน่วยงาน เพือนร่วมงาน นโยบายการบริหารขององคก์ร การไดรั้บความร่วม 

มือจากเพือนร่วมงาน และมีโอกาสทาํงานเป็นทีม ลว้นเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพือจะได้

ปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร ประชาชน ทีอยูใ่นการดแูลและความ

รับผดิชอบของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

2.7 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวิจยัเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งดงัทีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg (หน้า 6 - 

8) และทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory) (หนา้11 - 12) มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจยั จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 

ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบัถือและ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน

โดยมีคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้เป็นตวัแปรอิสระที

ส่งผลต่อแรงจูงใจการปฏิบติัหนา้ที ดงันี  
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           ตวัแปรอสิระ                  ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)                                  (Dependent Variables) 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี 2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

 

แรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลอ้อมใหญ่  อํา เภอสามพราน จังหวัด 

นครปฐม 

 

1.ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

2.ดา้นความมนัคงในการทาํงาน                

3. ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน 

4. ดา้นการยอมรับนบัถือ                        

5. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 



 
 

 

 

บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ สาม

พราน จงัหวดันครปฐม” ในครังนีเป็นการวิจยัแบบสาํรวจ (Survay Research) ซึงมุ่งมนัทีจะศึกษา

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ในดา้นต่าง ๆ ทังหมด 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือน

ร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และเปรียบเทียบแรงจูงใจ

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ และข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอวิธีการดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั  

3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3.3  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.4  การสร้างและตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.6  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.7  สถิติทีใชใ้นการวิจยั 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากร  

   ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่จาํนวน 214 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

   ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ จาํนวน 138 คน โดยการกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการเปิดตารางสาํเร็จของเกรจซี (Krejcie) และ มอร์แกน (Morgan) (Robert V. Krejcie 

and Earyle W. Morgan. 1970 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จากบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่

ทงัหมด 8 ส่วนราชการ จาํนวน 214 คน 
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3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจยัครังนี  

3.2.1 เมือไดก้ลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จของเกรจซี (Krejcie) และ มอร์แกน 

(Morgan) จาํนวน 138 คน  

3.2.2 นาํจาํนวนบุคลากรทังหมดในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มาหาอตัราส่วนของกลุ่ม

ตวัอยา่งแยกแต่ละส่วนราชการ ตามสูตร ดงันี 

    n1 =   Ni x n 

           N 

  เมือ  n1 =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละส่วนราชการ 

   Ni =  จาํนวนประชากรแต่ละส่วนราชการ 

   n =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งรวมกนัทุกส่วนราชการ 

    N =  จาํนวนประชากรทงัหมด 

จึงทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างการวิจยัแยกออกเป็นแต่ละส่วนราชการ ดงัรายละเอียดทีปรากฏ  

ในตารางที 3.1 

 

ตารางที 3.1 แสดงรายชือส่วนราชการ จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

รายชือส่วนราชการ 

ในเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ 

บุคลากรของส่วนราชการ 

ในเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ 
กลุ่มตวัอย่าง(n1) 

1. สาํนกัปลดัเทศบาล 

2. กองวิชาการและแผนงาน 

3. กองคลงั 

4. กองช่าง 

5. กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม 

6. กองการศึกษา 

7. กองสวสัดิการสงัคม 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

38 

7 

23 

40 

78 

19 

8 

1 

25 

4 

15 

26 

50 

12 

5 

1 

รวม 214(N) 138(n) 
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จากตารางพบว่ามีส่วนราชการทีปฏิบัติงานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่จาํนวน 8 ส่วน

ราชการ จาํนวนประชากรทงัหมดเท่ากบั 214 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง รวม 138 คน  

3.2.3 จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดย

การจากจบัฉลากตามบญัชีรายชือแต่ละส่วนราชการ ตามตารางที 3.1  

 

3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน

เพือใชเ้ป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยเป็นแบบสาํรวจแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ลกัษณะแบบสอบถามทีใชใ้นการวิจยัครังนี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ซึงเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ(Checklist) 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามวดัแรจูงใจในการปฏิบติังานทงั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

- ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  จาํนวน 5 ขอ้ 

- ดา้นความมนัคงในการทาํงาน  จาํนวน 5 ขอ้ 

- ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน จาํนวน 5 ขอ้ 

- ดา้นการยอมรับนบัถือ   จาํนวน 5 ขอ้ 

- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-endede Question) เกียวกบัขอ้เสนอแนะ

แนวทางส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านอืน ๆ โดยการให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดง

ความคิดเห็นเกียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีมีต่อหน่วยงานใน

ดา้นอืน ๆ  

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบเครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

การสร้างและตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขนัตอน 

ดงันี 

3.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนด

กรอบการวิจยั 

3.4.2 นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาวางโครงสร้างแบบสอบถาม โดยกาํหนดขอบ 

เขตเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
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3.4.3 สร้างแบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล 

ออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยมีขอ้คาํถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ครอบคลุม 5 ดา้น 

3.4.4 นาํแบบสอบถามทีสร้างแลว้นาํเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความตรงตาม

ทฤษฎีความเป็นปรนยั สาํนวนการใชภ้าษาและคาํชีแจงเพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

3.4.5 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงตาม

เนือหา ไดแ้ก่ 

 1 . รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมติร   

  การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพ  

    การศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 2 . ดร.ชวลติ ไหลรินทร์   

  การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

   ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรคณะสงัคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 3. ดร.ธนกฤต โพธิเงิน   

  การศึกษา Doctor of Public Administration (D.P.A.) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

3.4.6 นาํแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) (ธีระศกัดิ 

อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หนา้ 65 ) ของแบบสอบถาม 
 

    สูตร  IOC =       N
R

  
 

  เมือ IOC = แทนดชันีความสอดคลอ้ง   

    = แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

   N = แทนจาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  โดยที +1 = แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

       0 = ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้ง 

    -1 = แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้ง 

นาํผลการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา มาหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Congruence : IOC) ไดค่้า ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00  

R
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3.4.7 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

3.4.8 การหาความเชือมนั (Reliability) ผูว้ิจ ัยหาความเชือมนัของแบบสอบถามโดยนํา 

แบบ สอบถามไปใชก้บัผูที้มีคุณลกัษณะคลา้ยกนักบักลุ่มตวัอยา่งแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยันี 

คือบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ จาํนวน 30 ราย ทีไดจ้ากการจบัฉลากตามรายชือแยกตามส่วน

ราชการ แลว้แยกรายชือส่วนนีออกไป โดยไม่นาํบุคลากรส่วนนีไปเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัอีก 

จากนนัวิเคราะห์หาความเชือมนัเป็นรายขอ้ (Item Analysis) และหาค่าความเชือมนัรวมทงัฉบบัโดย

ใชสู้ตรสัมประสิทธิอลัฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ สาํหรับหาค่าสมัประสิทธิความเชือมนั จากผลการวิเคราะห์

พบว่าแบบสอบถามทงัฉบบัมีความเชือมนัเท่ากบั 0.969 

3.4.9 นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขนัตอน ดงันี 

3.5.1 นาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาลยัวิทยาลยัมหามกุฎ

ราชวิทยาลยั เสนอไปยงันายกเทศมนตรีออ้มใหญ่ เพือขออนุญาตแจกและเก็บแบบสอบถามทีใชใ้น

การวิจยั คือบุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

3.5.2 ผูว้ิจยัไดแ้จกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองทงัหมด 

3.5.3 จาํนวนแบบสอบถามทีนําไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างทีเป็นบุคลากรทีปฏิบัติงานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ทังหมด จาํนวน 138 ฉบับ ไดรั้บคืน 138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนแบบสอบถามทงัหมด นาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์และจดัระเบียบขอ้มลู 

3.5.4 นาํขอ้มลูทีไดไ้ปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลู ในการวิจยัไดด้าํเนินการโดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเครืองคอมพิว 

เตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูป มีลาํดบัขนัตอน ดงันี 

3.6.1 วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการ 

ศึกษา รายได ้โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descrive statistics) ไดแ้ก่ ความถี (frequency) ร้อยละ 

(percentage) 
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3.6.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descrive statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย 

(mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) มี 5 ระดบั คือ 

 ระดบั 5 หมายถึง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากทีสุด 

 ระดบั 4 หมายถึง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก 

 ระดบั 3 หมายถึง ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถึง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ย 

 ระดบั 1 หมายถึง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ยทีสุด 

จากนัน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลีย ( X ) และค่า

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉลียทีไดม้าเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการ

หาค่าอนัตรภาคชนั เพือจดัระดบัช่วงของการหาค่าเฉลีย (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2544, หนา้ 29)  
 

อนัตรภาคชนั  =            ค่าคะแนนสูงทีสุด – ค่าคะแนนตาํทีสุด 

             จาํนวนระดบั 

    = 5-1 

       5 

    = 0.8 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย ดงันี  

  คะแนนเฉลยี    แปลความหมาย 

  1.00–1.80  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ยทีสุด 

  1.81–2.60  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ย 

  2.61–3.40  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานปานกลาง  

  3.41–4.20  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก 

  4.21–5.00  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากทีสุด 

3.6.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test เพือเปรียบ 

เทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย 2 กลุ่ม และ F-test (One way Anova) ในการทศสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลียทีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ถา้พบความแตก 

ต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
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3.6.4 วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัขอ้เสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descrive statistics) 

ไดแ้ก่ ความถี (frequency)  

 

3.7 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูของการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดงันี  

3.7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) จะใชค่้าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

P       = 
 

   เมือ  P = ค่าร้อยละ 

     X = จาํนวนขอ้มลู (ความถี) ทีตอ้งการนาํมาหาค่าร้อยละ 

    N = จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

  2. การหาค่าเฉลีย (Mean) 
 

      X  =  
 

   เมือ X  = ค่าเฉลีย 

     X = ผลรวมของขอ้มลูทงัหมด 

    N = จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

  3. หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    

       S.D. =   

  

   เมือ S.D. = ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

      Xi = จาํนวนคะแนน 

    X  = ค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิต 

     n =  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 
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  4. ค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) มีสูตรดงันี 

           =       


















2

2
1

1
t

i
S

S

K
K

 

   เมือ  = ค่าสมัประสิทธิของความเชือมนั 

    K = จาํนวนขอ้ของมาตรวดั 

    Si
2 = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

    St
2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทงัฉบบั 

  5. หาค่าความเทียงตรงของเนือหา (Index of Objective Congruence) โดยหาความ

สอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์โดยใชสู้ตร 
 

      IOC =  

   เมือ IOC = ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

    x = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

    N = จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

3.7.2 สถิตเิชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ Fisher’s LSD 

  1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
  

       t = 

 

   เมือ t = ค่า t – test 

    1X , 2X  = ค่าเฉลียของคะแนนกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

    
2
1S ,

2
2S  = ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที 1 และ 

      กลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

     n1 , n2 = จาํนวนคะแนนของกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
   

      F =  

   เมือ F = ค่าการแจกแจงของ F 

    MSb = ความแปรปรวน (Mean square) ระหว่างกลุ่ม 

    MSw = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ สาม

พราน จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงันี 

1. เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 

2. เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต่างกนั 

3. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 214 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จของ

เกรจซี (Krejcie) และ มอร์แกน (Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง รวม 138 คนเครืองมือทีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูคือแบบสอบถามผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยอธิบายเหตุผล

และวิธีการตอบและรับแบบสอบถามกลบัคืนมา ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

แลว้นาํมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติและนาํเสนอผล

การวิเคราะห์โดยการใชต้ารางประกอบการบรรยายโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

4.1  สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2  ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.3  การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   

X  แทน ค่าเฉลีย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

  (t - distribution)  
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F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ 

  (F - distribution)   

df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)   

SS แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Square)   

MS แทน ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square)   

Sig. แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance)   

* แทน นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครังนี ผูศึ้กษาไดเ้สนอขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

ตอนที 1 วิเคราะห์ขอ้มลูทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคลากรของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐมโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที 3วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t - test เพือเปรียบ 

เทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย 2 กลุ่ม และ F - test (One way Anova) ในการทศสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลียทีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ถา้พบความแตก 

ต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

ตอนที 4 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้เรียงลาํดบั

ความถี (Frequency) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที 1 วเิคราะห์ข้อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจยัเรืองนีกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐมซึงมีคุณลกัษณะขอ้มูลทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษาและรายได้ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัปรากฏในตาราง 

 

ตารางที 4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกยีวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 68 49.3 

หญิง 70 50.7 

รวม 138 100.0 
 

จากตารางที 4.1 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 70 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.7และเป็นเพศชาย จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 

 

ตารางท ี4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกยีวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

18 - 25 ปี 21 15.2 

26 - 35 ปี 38 27.5 

36 - 45 ปี 48 34.8 

46 - 55 ปี 27 19.6 

56 - 60 ปี 4 2.9 

รวม 138 100.0 
 

จากตารางที 4.2 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45ปี จาํนวน 48คน คิด

เป็นร้อยละ 34.8 มีอาย ุ26 - 35 ปี จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีอาย ุ46 - 55 ปี จาํนวน 27 คน

คิดเป็นร้อยละ19.6 มีอาย ุ18 - 25 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ15.2 และมีอายุ 56 - 60 ปี จาํนวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ2.9ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกยีวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

11 

29 

21 

68 

9 

8.0 

21.0 

15.2 

49.3 

6.5 

รวม 138 100.0 
 

จากตารางที 4.3 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ49.3ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)จาํนวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ21.00ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่าจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15.2ระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ปริญญาโทขึนไป

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทัวไปเกยีวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จาํนวน ร้อยละ 

9,000 - 15,000บาท 69 50.0 

15,001 - 20,000 บาท 43 31.2 

20,001 - 25,000 บาท 22 15.9 

25,001 บาท ขึนไป 4 2.9 

รวม 138 100.0 
 

จากตารางที 4.4 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้9,000 - 15,000 บาท จาํนวน

69 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รายได ้15,001 - 20,000 บาทจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รายได ้

20,001 - 25,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ15.9 รายได ้25,001 บาท ขึนไปจาํนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.9 ตามลาํดบั 
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ตอนที 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อม

ใหญ่อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

การวิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม”ทงั 5 ดา้น คือ 1) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นความมนัคงในการ

ทาํงาน 3) ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน 4) ดา้นการยอมรับนบัถือ และ5) ดา้นความกา้วหน้า

ในหนา้ทีการงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํ 

เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.5 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวมทัง 5 

ด้าน 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.46 0.84 มาก 

2. ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 3.77 0.79 มาก 

3. ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน 3.68 0.80 มาก 

4. ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.64 0.75 มาก 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 3.63 0.88 มาก 

รวม 3.64 0.81 มาก 
 

จากตารางที 4.5 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมือเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมาก 

ไปหานอ้ย ดงันี ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานดา้นการยอมรับ

นบัถือดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

 

 

 



61 

ตารางที 4.6 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านค่าตอบ 

แทนและสวสัดิการ 

 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาทาํ

การใหท่้านอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

3.51 

 

0.83 

 

มาก 

2. หน่วยงานจดัใหมี้สวสัดิการแก่ท่านอยา่งเหมาะสม 3.57 0.78 มาก 

3. ค่าตอบแทนทีท่านได้รับเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั 

 

3.38 

 

0.89 

 

ปานกลาง 

4. ท่านมีความพอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บเมือเทียบกบัหน่วย 

งานอืน 

 

3.34 

 

0.84 

 

ปานกลาง 

5. ท่านมีความพอใจในสวสัดิการทีไดรั้บเมือเทียบกบัหน่วยงาน

อืน 

 

3.49 

 

0.88 

 

มาก 

รวม 3.46 0.84 มาก 
 

จากตารางที 4.6 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ

พิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2. 

หน่วยงานจดัใหมี้สวสัดิการแก่ท่านอยา่งเหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 1.หน่วยงานเบิกจ่ายค่าตอบ 

แทนในการปฏิบติังานนอกเวลาทาํการใหท่้านอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. ท่านมีความพอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บเมือเทียบกบัหน่วยงานอืนตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.7 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ด้านความ

มนัคงในการทํางาน 
 

ด้านความมนัคงในการทํางาน 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานทีท่านอยูเ่ป็นหน่วยงานทีมีความมนัคง 3.91 0.78 มาก 

2. หน่วยงานทีท่านอยูมี่หลกัประกนัทีดีสาํหรับท่านในอนาคต 3.70 0.91 มาก 

3. ท่านมีความมนัใจว่าจะปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานนีไดอ้ย่าง

มนัคง 

 

3.72 

 

0.72 

 

มาก 

4. ท่านมีความรู้สึกว่าปลอดภยัและมีความมนัคงในอาชีพจึงมา

ปฏิบติังานในหน่วยงานนี 

 

3.78 

 

0.73 

 

มาก 

5. งานทีท่านทาํอยูเ่ป็นอาชีพทีมีความมนัคงและทาํให้ดาํรงชีวิต

อยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

 

3.79 

 

0.81 

 

มาก 

รวม 3.77 0.79 มาก 
 

จากตารางที 4.7 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ

พิจารณาโดยเรียงตามลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ข้อ  

1. หน่วยงานทีท่านอยู่เป็นหน่วยงานทีมีความมนัคงรองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. งานทีท่านทาํอยู่เป็น

อาชีพทีมีความมนัคงและทาํให้ดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างสบายและขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ข้อ  

2. หน่วยงานทีท่านอยูมี่หลกัประกนัทีดีสาํหรับท่านในอนาคตตามลาํดบั 
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ตารางที 4.8 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

สัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 
 

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. เพือนร่วมงานเป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้ท่านปฏิบติังานอยู่ใน

หน่วยงานนี 

 

3.59 

 

0.76 

 

มาก 

2. เพือนร่วมงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทาํงานซึง

กนัและกนัเป็นอยา่งดี 

 

3.64 

 

0.87 

 

มาก 

3. เพือนร่วมงานของท่านให้คาํปรึกษา แนะนาํและช่วยแกไ้ข

ปัญหาในการปฏิบติังานใหก้บัท่านเมือมีปัญหาในการปฏิบติั 

งาน 

 

 

3.61 

 

 

0.79 

 

 

มาก 

4. ท่านสามารถปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานดว้ยความมนัใจและ

สบายใจ 

 

3.87 

 

0.80 

 

มาก 

5. เพือนร่วมงานมีส่วนทาํใหท่้านมีความสุขกบัการปฏิบติังาน 3.72 0.79 มาก 

รวม 3.68 0.80 มาก 
 

จากตารางที 4.8 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ

พิจารณาโดยเรียงตามลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด  ได้แก่  

ขอ้ 4. ท่านสามารถปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานดว้ยความมนัใจและสบายใจรองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. 

เพือน ร่วมงานมีส่วนทาํให้ท่านมีความสุขกับการปฏิบัติงานและขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่  

ขอ้ 3. เพือนร่วมงานของท่านใหค้าํปรึกษา แนะนาํและช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานใหก้บัท่าน

เมือมีปัญหาในการปฏิบติังานตามลาํดบั 
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ตารางที 4.9 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอม 

รับนับถือ 

 

ด้านการยอมรับนับถือ 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 3.72 0.72 มาก 

2. ผลงานของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือนร่วมงาน 3.63 0.73 มาก 

3. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ท่านตดัสินใจในการปฏิบติังาน

ของท่าน 

 

3.69 

 

0.74 

 

มาก 

4. เมือท่านทาํงานสาํเร็จมกัจะไดรั้บการยกย่องชมเชยจากเพือน

ร่วมงาน 

 

3.44 

 

0.84 

 

มาก 

5. เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ท่าน 

 

3.70 

 

0.72 

 

มาก 

รวม 3.64 0.75 มาก 
 

จากตารางที 4.9 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ

พิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1. 

ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชารองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. เพือนร่วมงานยอมรับฟัง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านและขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ขอ้ 4. เมือท่านทาํงาน

สาํเร็จมกัจะไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพือนร่วมงานตามลาํดบั 
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ตารางที 4.10 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 
 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน 
ระดับแรงจูงใจ 

  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานเมืออยูใ่นหน่วยงานนี 3.55 0.92 มาก 

2. ท่านมีโอกาสได้เลือนตาํแหน่งทีสูงขึนกว่าเดิมตามความ 

สามารถทีปรากฏจากผลงานในหนา้ที 

 

3.56 

 

0.95 

 

มาก 

3. ท่านไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและมี

มาตรฐานทีเชือถือได ้

 

3.58 

 

0.87 

 

มาก 

4. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของท่านให้ศึกษาต่อ 

อบรม สมัมนา เพือเพิมพนูความรู้ 

 

3.83 

 

0.90 

 

มาก 

5. หน่วยงานนีเปิดโอกาสให้บุคลากรไดย้า้ยงานเพือความกา้ว 

หนา้ในการเลือนระดบัหรือเลือนตาํแหน่ง 

 

3.67 

 

0.78 

 

มาก 

รวม 3.63 0.88 มาก 
 

จากตารางที 4.10 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ

พิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. 

ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพือเพิมพูนความรู้

รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. หน่วยงานนีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดย้า้ยงานเพือความกา้วหน้าในการเลือน

ระดบัหรือเลือนตาํแหน่งและขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1. ท่านมีโอกาสกา้วหน้าในหน้าที

การงานเมืออยูใ่นหน่วยงานนีตามลาํดบั 
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ตอนที 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมจาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้

โดยใชส้ถิติ t - test เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย 2 กลุ่ม ในเรือง เพศ และ F - test  

( One way ANOVA) ในการทศสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลียทีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรือง อาย ุการศึกษา รายได ้ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

สมมตฐิานที 1 บุคลากรทีมเีพศต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลอ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานที 1 ใชส้ถิติ t - test คือ กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม มีความอิสระต่อกนั ใช้

ระดบัความเชือมนั 95% ดงันนัจะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมือค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 และนาํเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4.11 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม

จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.65 0.55 มาก 

หญิง 70 3.63 0.55 มาก 

รวม 138 3.64 0.55 มาก 
 

จากตารางที 4.11 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมากโดยเพศชายมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิง 
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ตารางที 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมเีพศต่างกนั  
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.65 0.55 2.07 0.84 

หญิง 70 3.63 0.55   
 

จากตารางที 4.12 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.13 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบ 

แทนและสวสัดิการ จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.45 0.72 มาก 

หญิง 70 3.47 0.70 มาก 

รวม 138 3.46 0.71 มาก 
 

จากตารางที 4.13 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการจาํแนกตามเพศ อยู่ในระดบัมาก

โดยเพศหญิงมีค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าเพศชาย 

 

ตารางที 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทีมีเพศ

ต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.85 0.72  - 0.20 0.84 

หญิง 70 4.15 0.70   
 

จากตารางที 4.14 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.15 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ

มนัคงในการทํางาน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.84 0.60 มาก 

หญิง 70 3.72 0.64 มาก 

รวม 138 3.77 0.62 มาก 
 

จากตารางที 4.15 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน จาํแนกตามเพศ อยู่ในระดบัมาก

โดยเพศชายมีความมนัคงในการทาํงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความมันคงในการทํางาน ทีมีเพศ

ต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.84 0.60 1.08 0.28 

หญิง 70 3.72 0.64   
 

จากตารางที 4.16 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.17 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

สัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.71 0.65 มาก 

หญิง 70 3.66 0.66 มาก 

รวม 138 3.68 0.65 มาก 
 

จากตารางที 4.17 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานจาํแนกตามเพศ อยู่ในระดบั

มากโดยเพศชายมีเพือนร่วมงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน ทีมี

เพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.71 0.65 0.41 0.68 

หญิง 70 3.66 0.66   
 

จากตารางที 4.18 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานไม่แตกต่าง

กนั 
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ตารางที 4.19 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอม 

รับนับถือ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.64 0.61 มาก 

หญิง 70 3.63 0.62 มาก 

รวม 138 3.64 0.61 มาก 
 

จากตารางที 4.19 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามเพศ อยู่ในระดบัมากโดยเพศ

ชายมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ ทีมเีพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.64 0.61 0.20 0.84 

หญิง 70 3.63 0.62   
 

จากตารางที 4.20 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนบัถือ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.21 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 68 3.61 0.74 มาก 

หญิง 70 3.67 0.87 มาก 

รวม 138 3.63 0.73 มาก 
 

จากตารางที 4.21 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน จาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบั

มากโดยเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าเพศชาย 

 

ตารางที 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ทีมี

เพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 68 3.61 0.74  - 0.47 0.64 

หญิง 70 3.67 0.87   
 

จากตารางที 4.22 พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความกา้วหน้าในหน้าทีการงานไม่แตก 

ต่างกนั 
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สมมตฐิานที 2 บุคลากรทีมอีายุต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลอ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานที 2 ใชส้ถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบัความเชือ 

มนั 95 % ดงันนั ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเมือค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4.23 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.65 0. 63 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.68 0. 44 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.72 0. 63 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.45 

3.38 

0. 48 

0.55 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 138 3.64 0.55 มาก 
 

จากตารางที 4.23 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมากโดยบุคลากรทีมีอาย ุ 

36 - 45 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 26 - 35 ปีอายุ 18 - 25 ปีอายุ 46 - 55 

ปีและอาย ุ56 - 60 ปีตามลาํดบั 
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ตารางที 4.24 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมอีายตุ่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.56 4 0.39 1.29 0.27 

ภายในกลุ่ม 39.90 133 0.30   

รวม 41.46 137    
 

จากตารางที 4.24 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.25 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบ 

แทนและสวสัดิการ จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.41 0.79 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.49 0.56 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.51 0.86 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.35 

3.40 

0.58 

0.00 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 138 3.46 0.71 มาก 
 

จากตารางที 4.25 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมาก 

โดยบุคลากรทีมีอาย ุ36 - 45 ปี มีค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่า

บุคลากรทีมีอาย ุ26 - 35 ปี, อาย ุ18 - 25 ปี,อาย ุ56 - 60 ปีและอาย ุ46 - 55 ปีตามลาํดบั 
 

ตารางที 4.26 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ทมีี

อายตุ่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.52 4 0.13 0.25 0.91 

ภายในกลุ่ม 68.73 133 0.51   

รวม 69.25 137    
 

จากตารางที 4.26 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.27 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ

มนัคงในการทํางาน จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.80 0.73 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.69 0.62 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.87 0.63 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.73 

3.60 

0.56 

0.23 

มาก 

มาก 

รวม 138 3.77 0.62 มาก 
 

จากตารางที 4.27 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมาก 

โดยบุคลากรทีมีอาย ุ36 - 45 ปี มีความมนัคงในการทาํงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่า

บุคลากรทีมีอาย ุ18 - 25 ปี, อาย ุ46 - 55 ปี,อาย ุ26 - 35 ปีและอาย ุ56 - 60 ปีตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.28 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความมนัคงในการทํางาน ทีมี

อายตุ่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.92 4 0.23 0.59 0.67 

ภายในกลุ่ม 52.87 133 0.39   

รวม 53.79 137    
 

จากตารางที 4.28 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.29 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

สัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.56 0.66 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.97 0.49 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.71 0.71 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.35 

3.45 

0.62 

0.30 

ปานกลาง 

มาก 

รวม 138 3.68 0.65 มาก 
 

จากตารางที 4.29 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบั

มาก โดยบุคลากรทีมีอาย ุ26 - 35 ปี มีเพือนร่วมงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากร

ทีมีอาย ุ36 - 45 ปี, อาย ุ18 - 25 ปี, อาย ุ56 - 60 ปีและอาย ุ46 - 55 ปีตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.30 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วม 

งาน ทีมอีายุต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.68 4 1.67 4.24 0.00* 

ภายในกลุ่ม 52.37 133 0.39   

รวม 59.05 137    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.30 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมงานแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 

4.31 
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ตารางที 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วม 

งาน จาํแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาย ุ   

18 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี 56 - 60 ปี 

3.56 3.97 3.71 3.35 3.45 

18 - 25 ปี 3.56  -  0.41 0.15  - 0.21  - 0.11 

26 - 35 ปี 3.97   -   - 0.26 0.62 (0.00*)  - 0.52 

36 - 45 ปี 3.71    -   - 0.36  - 0.26 

46 - 55 ปี 3.35     -  0.10 

56 - 60 ปี 3.45      -  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.31 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่บุคลากรทีมีอายุ 26 - 35 ปีมีความสัมพนัธ์กบัเพือน

ร่วมงานแตกต่างกบับุคลากรทีมีอาย ุ46 - 55 ปีนอกนนัไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

ตารางที 4.32 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอม 

รับนับถือ จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.80 0. 63 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.63 0. 56 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.72 0. 70 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.41 

3.25 

0. 49 

0.19 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 138 3.64 0. 61 มาก 
 

จากตารางที 4.32 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดับมากโดย

บุคลากรทีมีอาย ุ18 - 25 ปี ตอ้งการยอมรับนบัถือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรที

มีอาย ุ36 - 45 ปี, อาย ุ26 - 35 ปี, อาย ุ46 - 55 ปีและอาย ุ56 - 60 ปีตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.33 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ ทีมีอายุ

ต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.98 4 0.72 1.93 0.11 

ภายในกลุ่ม 49.21 133 0.37   

รวม 52.19 137    
 

จากตารางที 4.33 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนบัถือไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.34 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 25 ปี 21 3.67 0. 87 มาก 

26 - 35 ปี 38 3.63 0. 67 มาก 

36 - 45 ปี 48 3.77 0.78 มาก 

46 - 55 ปี 

56 - 60 ปี 

27 

4 

3.42 

3.20 

0. 61 

0.58 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 138 3.63 0. 73 มาก 
 

จากตารางที 4.34 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน จาํแนกตามอาย ุอยูใ่นระดบั

มากโดยบุคลากรทีมีอาย ุ36 - 45 ปี มีความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ18 - 25ปี, อาย ุ26 - 35 ปี, อาย ุ46 - 55 ปีและอาย ุ56 - 60 ปีตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.35 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการ

งาน ทีมอีายุต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.92 4 0.73 1.36 0.25 

ภายในกลุ่ม 71.82 133 0.54   

รวม 74.74 137    
 

จากตารางที 4.35 พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความกา้วหน้าในหน้าทีการงานไม่แตก 

ต่างกนั 
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สมมติฐานที 3 บุคลากรทีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานที 3ใชส้ถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบัความเชือ 

มนั 95 % ดงันนั ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเมือค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4.36 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.51 0. 71 มาก 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 

 

3.60 

 

0.50 

 

มาก 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.57 

3.71 

3.48 

0.72 

0.49 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 11 3.51 0. 71 มาก 
 

จากตารางที 4.36 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมากโดยบุคลากร

ทีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/

เทียบเท่าระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัปริญญาโทขึนไปตามลาํดบั 
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ตารางที 4.37 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมรีะดบัการศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.96 4 0.24 0.77 0.55 

ภายในกลุ่ม 41.33 133 0.31   

รวม 42.29 137    
 

จากตารางที 4.37 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.38 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบ 

แทนและสวสัดิการ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.41 0.70 มาก 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 

 

3.39 

 

0.57 

 

ปานกลาง 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.44 

3.52 

3.31 

0.77 

0.79 

0.20 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 138 3.46 0.71 มาก 
 

 จากตารางที 4.38 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ จาํแนกตามระดบัการศึกษาอยูใ่น

ระดบัมาก โดยบุคลากรทีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)ระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ และ

ระดบัปริญญาโทขึนไปตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.39 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ทมีี

ระดับการศึกษาต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.66 4 0.16 0.32 0.86 

ภายในกลุ่ม 68.57 133 0.52   

รวม 69.23 137    
 

จากตารางที 4.39 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่แตก 

ต่างกนั 
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ตารางที 4.40 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ

มนัคงในการทํางาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.72 0.67 มาก 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 

 

3.75 

 

0.66 

 

มาก 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.67 

3.86 

3.56 

0.80 

0.54 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 138 3.77 0.63 มาก 
 

 จากตารางที 4.40 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษาอยู่ใน

ระดบัมาก โดยบุคลากรทีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความมนัคงในการทาํงานเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)ระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่าและระดบั

ปริญญาโทขึนไปตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.41 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความมนัคงในการทํางานทีมี

ระดับการศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.28 4 0.32 0.80 0.53 

ภายในกลุ่ม 52.50 133 0.40   

รวม 53.78 137    
 

จากตารางที 4.41 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงานไม่แตก 

ต่างกนั 
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ตารางที 4.42 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

สัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา\ 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.25 0.78 ปานกลาง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 3.75 0.60 

 

มาก 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.50 

3.78 

3.73 

0.78 

0.59 

0.69 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 138 3.68 0.66 มาก 
 

จากตารางที 4.42 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา

อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรทีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพือนร่วมงานเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)ระดับปริญญาโทขึนไประดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่าและระดับ 

ประถม/มธัยม ศึกษาตอนตน้ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.43 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วม 

งาน ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.44 4 0.86 2.06 0.09 

ภายในกลุ่ม 55.59 133 0.42   

รวม 59.03 137    
 

จากตารางที 4.43 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานไม่

แตกต่างกนั 



86 

ตารางที 4.44 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอม 

รับนับถือ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.64 0.84 มาก 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 

 

3.60 

 

0.50 

 

มาก 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.55 

3.70 

3.44 

0.71 

0.58 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 138 3.64 0.62 มาก 
 

จากตารางที 4.44 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนับถือ จาํแนกตามระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั

มาก โดยบุคลากรทีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตอ้งการการยอมรับนบัถือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง(ปวส.)/เทียบเท่าและระดับ 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.45 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ ทีมีระดับ

การศึกษาต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.82 4 0.21 0.52 0.72 

ภายในกลุ่ม 51.76 133 0.39   

รวม 52.58 137    
 

จากตารางที 4.45 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนบัถือไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.46 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้  11 3.52 1.15 มาก 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

 

29 

 

3.51 

 

0.70 

 

มาก 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึนไป 

21 

68 

9 

3.71 

3.72 

3.36 

0.79 

0.66 

0.72 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 138 3.63 0.74 มาก 
 

 จากตารางที 4.46 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา

อยู่ในระดบัมาก โดยบุคลากรทีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความกา้วหน้าในหน้าทีการงานเป็น

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

(ปวส.)/เทียบเท่าระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ(ปวช.)และระดบัปริญญาโทขึนไปตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.47 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการ

งาน ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.92 4 0.48 0.87 0.48 

ภายในกลุ่ม 72.90 133 0.55   

รวม 74.82 137    
 

จากตารางที 4.47 พบว่า บุคลากรทีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีการงานไม่

แตกต่างกนั 
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สมมตฐิานที 4 บุคลากรทมีรีายได้ต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในเทศบาลตาํบลอ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานที 4ใชส้ถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบัความเชือ 

มนั 95 % ดงันนั ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเมือค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4.48 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.62 0.55 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.52 0.57 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 3.93 0.50 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 3.64 0.28 มาก 

รวม 138 3.64 0.56 มาก 
 

จากตารางที 4.48 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามรายไดอ้ยู่ในระดบัมาก โดยบุคลากรทีมี

รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีรายได ้25,001 บาท 

ขึนไป, รายได ้9,000 - 15,000 บาทและรายได ้15,001 - 20,000 บาทตามลาํดบั 
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ตารางที 4.49 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.46 3 0.82 2.76 0.04* 

ภายในกลุ่ม 39.86 134 0.29   

รวม 42.32 137    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.49 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.50 

 

 

  



90 

ตารางที 4.50  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามรายได้ เป็น

รายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

รายได้   

9,000 - 

15,000 บาท 

15,001 - 

20,000 บาท 

20,001 - 

25,000 บาท 

25,001 บาท 

ขึนไป 

3.62 3.52 3.93 3.72 

9,000 - 15,000 บาท 

15001 - 20,000 บาท 

20001 - 25,000 บาท 

25,001 บาทขึนไป 

3.62 

3.52 

3.93 

3.72 

- 

 

 

 

- 0.10 

- 

 

0.31 

0.41 (0.04*) 

- 

 

0.10 

0.20 

- 0.21 

- 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.50 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทีระดับ 

0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่บุคลากรทีมีรายได ้20,001 - 25,000 บาท มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตก 

ต่างกบับุคลากรทีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท นอกนนัไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที 4.51 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบ 

แทนและสวสัดิการ จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.42 0.65 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.43 0.76 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 3.65 0.83 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 3.40 0.43 ปานกลาง 

รวม 138 3.46 0.71 มาก 
 

จากตารางที 4.51 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ จาํแนกตามรายไดอ้ยู่ในระดบั

มาก โดยบุคลากรทีมีรายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท,รายได ้9,000 - 15,000 บาทและรายได้

25,001 บาท ขึนไปตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.52 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ทมีี

รายได้ต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.92 3 0.31 0.60 0.62 

ภายในกลุ่ม 68.31 134 0.51   

รวม 69.23 137    
 

จากตารางที 4.52 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.53 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ

มนัคงในการทํางาน จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.74 0.68 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.69 0.59 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 4.05 0.43 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 4.00 0.58 มาก 

รวม 138 3.77 0.63 มาก 
 

จากตารางที 4.53 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน จาํแนกตามรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

โดยบุคลากรทีมีรายได ้20,00 - 25,000 บาทมีความมนัคงในการทาํงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งานมากกว่าบุคลากรทีมีรายได ้25,001 บาท ขึนไป, รายได ้9,000 - 15,000 บาทและรายได ้15,001 - 

20,000 บาทตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.54 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความมนัคงในการทํางาน ทีมี

รายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.22 3 0.74 1.92 0.13 

ภายในกลุ่ม 51.56 134 0.38   

รวม 53.78 137    
 

จากตารางที 4.54 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงานไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.55 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

สัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.65 0.73 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.60 0.57 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 3.99 0.50 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 3.70 0.34 ปานกลาง 

รวม 138 3.68 0.66 มาก 
 

จากตารางที 4.55 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน จาํแนกตามรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

โดยบุคลากรทีมีรายได ้ 20,001 - 25,000 บาทมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมี

รายได ้25,001 บาท ขึนไป, รายได ้9,000 - 15,000 บาท, และรายได ้15,001 - 20,000 บาทตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.56 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความสัมพันธ์กับเพือน

ร่วมงาน ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.52 3 0.84 1.99 0.12 

ภายในกลุ่ม 56.51 134 0.42   

รวม 59.03 137    
 

จากตารางที 4.56 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงานไม่แตก 

ต่างกนั 
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ตารางที 4.57 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอม 

รับนับถือ จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.65 0.63 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.43 0.58 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 3.98 0.55 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 3.80 0.16 มาก 

รวม 138 3.64 0.62 มาก 
 

จากตารางที 4.57 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนับถือ จาํแนกตามรายไดอ้ยู่ในระดบัมาก โดย

บุคลากรทีมีรายได ้ 20,001 - 25,000 บาทตอ้งการการยอมรับนับถือตอ้งการเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีรายได ้25,001 บาท ขึนไป, รายได ้9,000 - 15,000 บาทและรายได้

15,001 - 20,000 บาทตามลาํดบั 
 

ตารางที 4.58 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ ทีมีรายได้

ต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.62 3 1.54 4.29 0.01* 

ภายในกลุ่ม 47.94 134 0.36   

รวม 52.56 137    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.58 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นการยอมรับนับถือแตกต่างกนั อย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.59 
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ตารางที 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ จาํแนกตาม

รายได้ เป็นรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

รายได้   

9,000 - 

15,000 บาท 

15,001 - 

20,000 บาท 

20,001 - 

25,000 บาท 

25,001 บาท 

ขึนไป 

3.65 3.43 3.98 3.80 

9,000 - 15,000 บาท 

15001 - 20,000 บาท 

20001 - 25,000 บาท 

25,001 บาทขึนไป 

3.65 

3.43 

3.98 

3.80 

 -   - 0.22 

 -  

 

0.33 

0.55 (0.01*) 

 -  

0.15 

0.37 

 - 0.18 

 -  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.59 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีรายได ้20,001 - 25,000 บาท ตอ้งการการยอม 

รับนบัถือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกบับุคลากรทีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท นอก 

นนัไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที 4.60 แสดงค่าเฉลยี ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความ 

ก้าวหน้าในหน้าทีการงาน จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

 9,000 - 15,000 บาท 69 3.65 0.66 มาก 

15,001 - 20,000 บาท 43 3.47 0.84 มาก 

20,001 - 25,000 บาท  22 3.98 0.69 มาก 

25,001 บาท ขึนไป 4 3.30 0.50 ปานกลาง 

รวม 138 3.63 0.74 มาก 
 

จากตารางที 4.60 พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน จาํแนกตามรายไดอ้ยู่ใน

ระดบัมาก โดยบุคลากรทีมีรายได ้ 20,001 - 25,000 บาท มีความกา้วหน้าในหน้าทีการงานเป็น

แรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าบุคลากรทีมีรายได ้9,000 - 15,000 บาท,รายได ้15,001 - 20,000 

บาทและรายได ้25,001 บาท ขึนไปตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.61 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการ

งาน ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.36 3 1.45 2.76 0.04* 

ภายในกลุ่ม 70.46 134 0.53   

รวม 74.82 137    
 

จากตารางที 4.61 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 

4.62 
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ตารางที 4.62 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการ

งาน จาํแนกตามรายได้ เป็นรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

รายได้   

9,000 - 

15,000 บาท 

15,001 - 

20,000 บาท 

20,001 - 

25,000 บาท 

25,001 บาท 

ขึนไป 

3.65 3.47 3.98 3.30 

9,000 - 15,000 บาท 

15001 - 20,000 บาท 

20001 - 25,000 บาท 

25,001 บาทขึนไป 

3.65 

3.47 

3.98 

3.30 

 -   - 0.18 

 -  

 

0.33 

0.51 

(0.01*) 

 -  

 - 0.35 

 - 0.17 

 - 0.68 

 -  
 

จากตารางที 4.62 พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่บุคลากรทีมีรายได ้20,001 - 25,000 บาท มีความ 

กา้วหนา้ในหน้าทีการงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกบับุคลากรทีมีรายได ้15,001 - 

20,000 บาท นอกนนัไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางท ี4.63 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน 

สถิต ิ

ทดสอบ 

โดย 

รวม 

ค่าตอบแทน

และ

สวสัดิการ 

ความมนัคง 

ในการทํางาน 

ความสัมพนัธ์

กบัเพอืน

ร่วมงาน 

การ

ยอมรับ 

นับถอื 

ความ 

ก้าวหน้าใน 

หน้าทีการงาน 

1. เพศ t - test 0.85 0.84 0.28 0.68 0.84 0.64 

2. อาย ุ F - test 0.28 0.91 0.67 0.00* 0.11 0.25 

3. ระดบั

การศึกษา F - test 0.55 0.86 0.53 0.09 0.72 0.48 

4. รายได ้ F - test 0.04* 0.62 0.13 0.12 0.01* 0.04* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.63 สรุปไดว้่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั0.05 ส่วนบุคลากรทีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที 4 วเิคราะห์ข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ผูว้ิจัยได้ตังคาํถามปลายเปิดสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม นําเสนอข้อเสนอแนะแรงจูง 

ใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมทัง  

5 ดา้น คือ 1) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 3) ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพือนร่วมงาน 4) ดา้นการยอมรับนับถือ และ 5) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีการงานโดยการ

วิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) และนาํเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดงัปรากฏใน

ตารางต่อไปนี  

 

ตารางที 4.64 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกยีวกับปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. จดัสรรงบประมาณสาํหรับเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาตลอดทงัปีงบประมาณ 

2. จดัใหมี้สถานทีสาํหรับการดูแลบุตรของบุคลากรทียงัไม่เขา้เรียน 

18 

4 

รวม 21 
 

จากตารางที 4.64 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบัแรงจูง 

ใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นค่า 

ตอบแทนและสวสัดิการดงันี คือ 1) จดัสรรงบประมาณสาํหรับเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาตลอดทงัปีงบ 

ประมาณ จาํนวน 18 คน 2) จดัให้มีมีสถานทีสาํหรับการดูแลบุตรของบุคลากรทียงัไม่เขา้เรียน

จาํนวน 4 คน 
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ตารางที 4.65 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกยีวกับปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความมันคงในการ

ทํางาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. หากมีตาํแหน่งขา้ราชการว่างควรบรรจุลกูจา้งชวัคราวทีทาํงานมานานใหเ้ป็น

ขา้ราชการก่อน 

 

15 

รวม 15 
 

จากตารางที 4.65 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบัแรง 

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้น

ความมนัคงในการทาํงานคือ หากมีตาํแหน่งขา้ราชการว่างควรบรรจุลกูจา้งชวัคราวทีทาํงานมานาน

ใหเ้ป็นขา้ราชการก่อน จาํนวน 15 คน 

 

ตารางที 4.66 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกยีวกับปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความสัมพันธ์กับ

เพอืนร่วมงาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ใหมี้สถานทีในการเล่นกีฬาร่วมกนัเพือสร้างความสมัพนัธที์ดี 

2. จดัใหบุ้คลากรทุกส่วนงานมีกิจกรรมร่วมกนั 

17 

6 

รวม 23 
 

จากตารางที 4.66 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบัแรง 

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้น

ความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงานดังนี คือ 1) ให้มีสถานทีในการเล่นกีฬาร่วมกนัเพือสร้างความ 

สมัพนัธที์ดีจาํนวน 17 คน 2) จดัใหบุ้คลากรทุกส่วนงานมีกิจกรรมร่วมกนัจาํนวน 6คน 
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ตารางที 4.67 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกยีวกับปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ด้านการยอมรับนับถือ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ผูที้มีอายนุอ้ยควรใหค้วามเคารพผูที้มีอายมุากกว่า 

2. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา 

3 

2 

รวม 5 
 

จากตารางที 4.67 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบัแรง 

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้น

การยอมรับนับถือดังนี คือ 1) ผูที้มีอายุน้อยควรให้ความเคารพผูที้มีอายุมากกว่าจาํนวน 3 คน  

2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน 2 คน 

 

ตารางที 4.68 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกยีวกบัปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร

เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าใน

หน้าทีการงาน 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ควรเลือนตาํแหน่งใหบุ้คลากรทีไปศึกษาต่อ ตามวุฒิการศึกษาทีไดม้า 12 

รวม 12 
 

จากตารางที 4.68 พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบัแรง 

จูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้น

ความกา้วหน้าในหน้าทีการงานควรเลือนตาํแหน่งให้บุคลากรทีไปศึกษาต่อ ตามวุฒิการศึกษาที

ไดม้าจาํนวน 12 คน 

สรุปขอ้เสนอแนะเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยเรียงลาํดบัตามความถีจากมากไปหานอ้ย คือดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการเรือง “จดัสรรงบประมาณสาํหรับเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาตลอดทงัปีงบประมาณ”รองลงมา

ไดแ้ก่ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน เรือง “มีสถานทีในการเล่นกีฬาร่วมกนัเพือสร้างความ 

สัมพนัธ์ทีดี” ดา้นความมนัคงในการทาํงานเรือง “หากมีตาํแหน่งขา้ราชการว่างควรบรรจุลูกจา้ง

ชวัคราวทีทาํงานมานานใหเ้ป็นขา้ราชการก่อน” ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานเรือง “ควรเลือน

ตาํแหน่งใหบุ้คลากรทีไปศึกษาต่อ ตามวุฒิการศึกษาทีไดม้า” และนอ้ยทีสุดคือ ดา้นการยอมรับนับ

ถือเรือง “ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา”ตามลาํดบั 



 

 

 

 

บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอ สาม

พราน จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์ 1) 

เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 2) เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เงินเดือน ต่างกนั และ 3) เพือศึกษาปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม  

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม มีจาํนวน 138 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย เครืองมือทีใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผูศึ้กษาได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่าง โดย

อธิบายเหตุผลและวิธีการตอบ และรับแบบสอบถามกลบัคืนมาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

และสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี (Fre 

quency) ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

การทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติอนุมาน หรืออา้งอิง (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียดดัง 

ต่อไปนี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 

5.2  อภิปรายผลการวิจยั  

5.3  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1 ข้อมูลทัวไปปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.7 และเป็นเพศชาย จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี จาํนวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีอาย ุ26 - 35 ปี จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีอาย ุ46 - 55 ปี จาํนวน 

27 คนคิดเป็นร้อยละ 19.6 มีอายุ 18 - 25 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ15.2 และมีอายุ 56 - 60 ปี 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) จาํนวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.0 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่าจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 

ระดบัประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และปริญญาโทขึนไป จาํนวน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายได ้9,000 - 15,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.0 รายได้ 15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รายได้ 20,001 - 

25,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 รายได ้25,001 บาท ขึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.9 ตามลาํดบั 

5.1.2 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมและรายด้าน ดังนี 

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้น

ความมนัคงในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงานดา้นการยอมรับนับถือ ด้านความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีการงานและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาโดยเรียง

ตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดได้แก่ ขอ้ 2. หน่วยงานจดัให้มี

สวสัดิการอย่างเหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 1. หน่วยงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน

นอกเวลาทาํการใหอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. มีความ

พอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บเมือเทียบกบัหน่วยงานอืนตามลาํดบั  

ด้านความมนัคงในการทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาโดยเรียงตาม 

ลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1. หน่วยงานทีอยูเ่ป็นหน่วย 

งานทีมีความมนัคงรองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. งานทีทาํอยูเ่ป็นอาชีพทีมีความมนัคงและทาํให้ดาํรงชีวิต
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อยู่ได้อย่างสบายและข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ขอ้ 2. หน่วยงานทีอยู่มีหลกัประกันทีดีใน

อนาคตตามลาํดบั 

ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา

โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. สามารถ

ปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานดว้ยความมนัใจและสบายใจรองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. เพือนร่วมงานมีส่วน

ทาํให้มีความสุขกบัการปฏิบัติงานและขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ขอ้ 3. เพือนร่วมงานให้คาํ 

ปรึกษา แนะนาํและช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานเมือมีปัญหาในการปฏิบติังานตามลาํดบั 

ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล ออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัค่า 

เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1. ผลงานไดรั้บการยอมรับจากผู ้

บงัคบั บญัชารองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะและขอ้ที

มีค่าเฉลียน้อยทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. เมือทาํงานสาํเร็จมกัจะไดรั้บการยกย่องชมเชยจากเพือนร่วมงาน

ตามลาํดบั 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาโดยเรียง

ตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4. ไดรั้บการสนับสนุน

จากหน่วยงานของท่านใหศึ้กษาต่อ อบรม สมัมนา เพือเพิมพูนความรู้รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5. หน่วย 

งานนีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดย้า้ยงานเพือความกา้วหนา้ในการเลือนระดบัหรือเลือนตาํแหน่งและ

ขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ขอ้ 1. มีโอกาสกา้วหน้าในหน้าทีการงานเมืออยู่ในหน่วยงานนี

ตามลาํดบั 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

โดยการเปรียบเทียบ “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” บุคลากรทีมีเงินเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05ส่วนบุคลากรทีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่างกนัดงันี 
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สมมตฐิานที 1 บุคลากรทีมเีพศต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในเทศบาลตําบล อ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งาน โดยรวมไม่แตกต่างกนัไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวคื้อดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการดา้น

ความมนัคงในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงานด้านการยอมรับนับถือด้านความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 

สมมตฐิานที 2 บุคลากรทีมอีายุต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล อ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีอายตุ่างกนัมีมีแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้คือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ดา้นความมนัคงในการทาํงานดา้นการยอมรับนบัถือดา้นความกา้วหนา้ในหน้าทีการงาน ส่วนดา้น

ความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที 3 บุคลากรทมีรีะดับการศึกษาต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ในเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวคื้อดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานดา้นการยอมรับนบัถือ

ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 

สมมตฐิานที 4 บุคลากรทรีายได้ต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในเทศบาลตําบลอ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า บุคลากรทีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งาน โดยรวมแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้คือ ดา้นการยอมรับนับถือและดา้นความ 

กา้วหน้าในหน้าทีการงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั 0.05 ส่วนดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ด้านความมนัคงในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ข้อเสนอแนะเกยีวกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลตาํบล อ้อมใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เรียงลาํดับดังนี 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะ

เกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐมดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการดงันี คือ 1) จดัสรรงบประมาณสาํหรับเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
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ตลอดทงัปีงบประมาณ จาํนวน 18 คน 2) จดัใหมี้มีสถานทีสาํหรับการดูแลบุตรของบุคลากรทียงัไม่

เขา้เรียนจาํนวน 4 คน 

ด้านความมนัคงในการทํางาน พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะ

เกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม ดา้นความมนัคงในการทาํงาน คือ หากมีตาํแหน่งขา้ราชการว่างควรบรรจุลูกจา้งชวัคราว

ทีทาํงานมานานใหเ้ป็นขา้ราชการก่อน จาํนวน 15 คน 

ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถาม

เสนอแนะเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานดงันี คือ 1) จดัให้บุคลากรทุกส่วนงานมีกิจ 

กรรมร่วมกนัจาํนวน 6 คน 2) ใหมี้สถานทีในการเล่นกีฬาร่วมกนัเพือสร้างความสมัพนัธที์ดีจาํนวน 

17 คน 

ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเกียวกบั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

ดา้นการยอมรับนบัถือดงันี คือ 1) ผูที้มีอายนุอ้ยควรใหค้วามเคารพผูที้มีอายมุากกว่าจาํนวน 3 คน 2) 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน 2 คน 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน พบว่า บุคลากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามเสนอ 

แนะเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ควรเลือนตาํแหน่งให้บุคลากรทีไปศึกษาต่อ 

ตามวุฒิการศึกษาทีไดม้าจาํนวน 12 คน 

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัยทีควรนาํมาอภิปรายผลในครังนีมีหลายประเด็นดว้ยกนั ผูว้ิจยัสามารถสรุป

ผลไดด้งัต่อไปนี 

5.2.1 จากผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ เป็นหน่วยงานทีมี

ความมนัคง มีการจดัการเรืองค่าตอบแทนและสวสัดิการไดดี้ตามสมควร มีความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคลากรในหน่วยงานเป็นอยา่งดี มีการยกยอ่งชมเชย ใหก้าํลงัใจกนัในการปฏิบติังาน รวมทงัมีการ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ซึงสิงเหล่านีเป็นแรงจูงใจในการทาํงานซึงจะส่งผล
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ไปถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ และปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ส่งผลต่อประสิทธิ 

ภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ทาํให้ผลของงานดีขึน หากบุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีความพอใจในการทาํงานอนัเป็นแรงจูงใจให้ตงัใจปฏิบติัหน้าที ก็จะเกิด

ประสิทธิภาพของงานดว้ยอีกและสุดทา้ยจะเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทวัไป ซึงสอดคลอ้ง

กบั ทฤษฎีลําดับขันความต้องการของ มาสโลว์ ทีจดัลาํดับขนัของความต้องการของมนุษยจ์าก

ระดบัตาํถึงระดบัสูงคือ “ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการ

ทางดา้นสงัคม ความตอ้งการการยอมรับนับถือ ความตอ้งการความสาํเร็จ” และสอดคลอ้งกบังาน 

วิจัยของ พัชรินทร์ หมันเรียน ทีได้วิจัยเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอาํเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ ์

โดยรวมอยูร่ะดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิเมธ หัศไทย ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจใน

การทาํงานของขา้ราชการเขตบางขุนเทียน”ผลการวิจยัพบว่าขา้ราชการสาํนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัย

ของวราพร มะโนเพญ็ ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินสาขาใน

สงักดัธนาคารออมสินเขตบางแค” ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมใน

ระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงันี 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ มีการดาํเนินการดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กบับุคลากรไดดี้และเหมาะสมเป็นปัจจยั

หนึงทีทาํใหบุ้คลากรมีรายไดเ้พิมและสามารถลดค่าครองชีพจากสวสัดิการดงักล่าวไดแ้ต่มีบุคลากร

บางส่วนทีเสนอแนะใหมี้การจ่ายค่าทาํการล่วงเวลาตลอดทงัปีและจดัใหมี้มีสถานทีสาํหรับการดูแล

บุตรของบุคลากรทียงัไม่เขา้เรียน อนัจะส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิมมากขึน 

ผลการวิจยันีสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ ทีว่า “ความตอ้งการเพือดาํรงชีพ 

(Existence needs : E) เป็นความตอ้งการทีจาํเป็นในการอยูร่อดของชีวิต ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร 

นาํ ทีอยู่อาศยั เสือผา้ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ค่าตอบแทนและประโยชน์เกือกูลต่าง ๆ” 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมทบ ไศลชัย ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาล 

ตาํบลจองถนน มีแรงจูงใจการปฏิบติังานดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เกือกูลมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี 
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ข้อทีมค่ีาเฉลยีมากทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “หน่วยงานจดัใหมี้สวสัดิการแก่ท่านอยา่งเหมาะสม” 

ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีการจดัสวสัดิการให้แก่

บุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี มีการจดักิจกรรมหรือบริการ เพืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือ

ผลประโยชน์ในดา้นอืน ๆ ใหแ้ก่บุคลากร จึงทาํให้บุคลากรมีแรงจูงใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ ทีว่า “ความตอ้งการเพือดาํรงชีพ (Existence needs : E) เป็น

ความตอ้งการทีจาํเป็นในการอยู่รอดของชีวิต ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร นาํ ทีอยู่อาศยั เสือผา้ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ค่าตอบแทนและประโยชน์เกือกลูต่าง ๆ ” 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “มีความพอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บเมือเทียบกบั

หน่วยงานอืน” ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีการจ่าย

ค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร ไดใ้นระดบัหนึง แต่อาจไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของบุคลากร ซึง

อาจเป็นผลมาจากขอ้จาํกดัในเรืองงบประมาณและรายไดข้องเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ แต่ก็สามารถ

สร้างแรงจูงใจในระดบัมากให้กบับุคลากรในการปฏิบติังาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา 

ครูพพิรม ทีศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายมูล 

อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่นผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตาํบลทรายมลู อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคาํจุน เป็นปัจจยัทาํใหมี้ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น

รายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ

มนัคงของอาชีพ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการปกครอง ดา้น

บงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการยอมรับนับ

ถือ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที และดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เกือกลู  

ด้านความมนัคงในการทํางาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า เทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่เป็นหน่วยงานราชการทีมีความมนัคง การไดม้าปฏิบติังานทีหน่วยงานนีจึงทาํใหบุ้คลากรเกิด

ความมนัใจว่ามีความมนัคงในอาชีพนี สามารถดาํรงชีพอยูร่อดได ้แต่มีบุคลากรส่วนหนึงเสนอแนะ

ว่าหากมีตาํแหน่งขา้ราชการว่างควรบรรจุลูกจา้งชวัคราวทีทาํงานมานานให้เป็นขา้ราชการก่อน 

แสดงใหเ้ห็นว่าลกูจา้งชวัคราวยงัมีความไม่แน่นอน บุคลากรดงักล่าวจึงตอ้งการความมนัคงยิงขึน

ดว้นการบรรจุเป็นขา้ราชการ ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการจูงใจ ของอัลเดอร์เฟอร์ ทีว่า “ความตอ้ง 

การในการอยูร่อดเป็นความตอ้งการในระดบัตาํสุดและมีลกัษณะเป็นรูปธรรม" และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วรศักด ิลอืชาคาํ ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล

คลองลานพฒันา อาํเภอคลองลานพฒันา จงัหวดักาํแพงเพชร” ผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจการปฏิบติั 

งานของบุคลากรเทศบาลตาํบลคลองลานพฒันา อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงในงานและ
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร สิงห์ชัย ทีไดว้ิจยัเรือง “ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจการทาํงาน

กับผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอลาํลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี”ผลการวิจยัพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความมนัคงในงาน อยูใ่นระดบัสูง 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นความมนัคงในการทาํงาน สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีมากทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “หน่วยงานทีท่านอยู่เป็นหน่วยงานทีมีความมนัคง” 

ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการซึงเป็น

หน่วยงานของรัฐจึงมีความมนัคง บุคลากรของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่จึงมีความรู้สึกมนัคงเมือได ้

มาปฏิบติังานทีหน่วยงานนี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั ของ Frederick Herzberg ทีว่า “ปัจจยั 

คาํจุน (Hygiene factory) เป็นปัจจยัอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน ถา้ขาดไปคนจะรู้สึกไม่

พอใจในการทาํงาน แต่แมว้่าจะมีปัจจยัเหล่านีก็ไม่ไดท้าํใหค้นมีความพอใจในการทาํงานหรือมีแรง

กระตุน้ในการทาํงาน ปัจจยัคาํจุนเป็นปัจจยัทีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน เช่น ความมนัคง

ในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความมนัคงในการทาํงาน และยงัยืนของ

อาชีพหรือความมนัคงขององคก์าร” 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “หน่วยงานทีท่านอยู่มีหลกัประกนัทีดีสาํหรับท่าน

ในอนาคต” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ เป็นหน่วยงาน

ของทางราชการ จึงมีกฎ ระเบียบของทางราชการมาควบคุมการปฏิบติังานของบุคลากร หากบุคลากร 

ปฏิบติัตนนอกลู่นอกทางก็อาจไดรั้บบทลงโทษทีรุนแรงได ้แต่ถา้บุคลากรปฏิบติัตนตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ก็จะมีความมนัคงกบัหน่วยงานนี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา ครู 

พิพรม ทีศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายมูล 

อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่นผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตาํบลทรายมลู อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคาํจุน เป็นปัจจยัทาํใหมี้ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น

รายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ

มนัคงของอาชีพ 

ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่สามารถปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานดว้ยความมนัใจและสบายใจและเพือน

ร่วมงานมีส่วนทาํให้มีความสุขกบัการปฏิบติังาน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ มีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัมีการเอืออาทรซึงกนัและกนั แต่มีบางส่วนเสนอแนะให้มีกิจกรรม

ร่วมกนัและให้มีสถานทีในการเล่นกีฬาร่วมกนัเพือสร้างความสัมพนัธ์ทีดี เพือเป็นการเพิมความ 

สมัพนัธใ์หแ้น่นแฟ้นยงิขึน ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Frederick Herzberg ทีไดศึ้กษาเกียวกบั
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เจตคติในการทาํงานว่า “ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงานหัวหน้างานปัจจยันีถือเป็นแรงจูงใจ

เพือจรรโลงไวซึ้งความสมัพนัธที์ดีและความมนัคงขององคก์ารในอนัทีจะผดุงไวซึ้งความกา้วหน้า

และรักษาทรัพยากรทีมีอยูใ่หย้าวนานหรือปัจจยัทีเกียวกบัการบาํรุงรักษาจิตใจ” และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วรศักด ิลอืชาคาํ ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบล

คลองลานพฒันา อาํเภอคลองลานพฒันา จงัหวดักาํแพงเพชร”ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “สามารถปฏิบัติงานกับเพือนร่วมงานด้วยความ

มนัใจและสบายใจ” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่มีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัมีการเอืออาทรซึงกนัและกนั เพือนร่วมงานมีส่วนช่วยให้มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ ทีว่า

มนุษยค์วามตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Relatedness needs :R) เป็นความตอ้งการทีจะมี

ความสมัพนัธก์บัสงัคมรอบดา้น เช่น เพือนรวมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “เพือนร่วมงานของท่านให้คาํปรึกษา แนะนาํและ

ช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานให้กบัท่านเมือมีปัญหาในการปฏิบติังาน” ซึงมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ต่างคนก็มีหน้าทีความ

รับผดิชอบของตนตามตาํแหน่งหนา้ทีการงาน แมว้่าจะมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัมีการเอืออาทรซึง

กนัและกนั แต่เมือมีงานของตนเองเขา้มาจึงอาจจะปฏิบัติงานของตนเองไปก่อน แลว้ค่อยให้คาํ 

ปรึกษา แนะนาํกบัเพือนร่วมงานทีมีปัญหา จึงอาจทาํให้เกิดความน้อยใจกบัเพือนร่วมงานในบาง 

ครัง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ ศรีธรรมา ทีศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานส่วนตาํบล ในเขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วน

ตาํบล ในเขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และเมือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น คือ แรงจูงใจทีมีผลจากปัจจยัคาํจุน ไดแ้ก่ โอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหน้า เงิน 

เดือน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่มีการยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรดว้ยกนั และเมือทาํงานสาํเร็จจะ

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาแต่มีบุคลากรบางส่วนเห็นว่าผูที้มีอายุน้อยควรให้ความเคารพผู้

ทีมีอายมุากกว่าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ 

Frederick Herzberg ทีว่า “การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึงการไดรั้บการยกย่องยอมรับ
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ทงัโดยทางวาจา หรือโดยทางอืนว่าเป็นบุคคลทีมีความสําคัญในกิจการทีรับผิดชอบ คือ บุคคล

ผูป้ฏิบัติงานเมือไดท้าํงานทีได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จทีน่าพอใจย่อมต้องการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือไดรั้บเกียรติไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาตลอดจนจากเพือนร่วมงาน

ว่าเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและเป็นผูมี้คุณค่าแก่หน่วยงาน” และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของววิฒัน์ ศรีธรรมา ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล 

ในเขตพืนทีอาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด”ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัมากในดา้นการยอมรับนบัถือ 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นการยอมรับนบัถือ สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ได้แก่ข้อทีว่า “ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผูบ้ังคับ 

บญัชา” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ เมือปฏิบติังานตามหนา้ทีจนบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานแลว้ ผูบ้งัคบับญัชาก็จะยอมรับ 

และยกยอ่ง ชมเชย สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีลําดับความต้องการของมนุษย์ ของมาสโลว์ ทีว่ามนุษยมี์

ความตอ้งการทีไดรั้บการยกย่องในสังคม เป็นความรู้สึกว่าตวัเองมีค่า เป็นความตอ้งการในเรือง

ความรู้ ความสามารถ รวมทงัไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ จากบุคคลอืนเกียวกบัความมนัใจในตวัเอง 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “เมือท่านทาํงานสาํเร็จมกัจะไดรั้บการยกยอ่งชมเชย

จากเพือนร่วมงาน” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่มีการยกยอ่งชมเชยเพือนร่วมงานเมือมีการปฏิบติังานสาํเร็จ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกพร แสงไกร ทีศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลใน

เขตอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือจาํแนกเป็น

ปัจจยัจูงใจ พบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นความสาํเร็จ

ของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะของงาน 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า บุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพือเพิมพูน

ความรู้และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดย้า้ยงานเพือความกา้วหนา้ในการเลือนระดบัหรือเลือนตาํแหน่ง 

แต่มีบุคลากรบางส่วนเสนอแนะว่าควรเลือนตาํแหน่งใหบุ้คลากรทีไปศึกษาต่อ ตามวุฒิการศึกษาที

ได้มาซึงเป็นไปตาม ทฤษฎีลําดับขันความต้องการของ มาสโลว์  ทีว่า “มนุษย์ความต้องการ

ความสาํเร็จ” และ ทฤษฎีของ Frederick Herzberg ทีว่า “ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง

การทีผูป้ฏิบติังานมีการเปลียนแปลงสถานะหรือตาํแหน่งสูงขึนในองคก์ารรวมถึงการปรับเงินเดือน

และค่าจา้งให้สูงขึน เป็นปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยักระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) เป็น
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แรงจูงใจภายในทีถกูกระตุน้จากลกัษณะของงานทีเกียวขอ้งโดยทวัไป”และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ บุญกาล ภูด่านงัว ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากใน

ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน สามารถนาํมาอภิปรายได ้ดงันี 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ได้แก่ขอ้ทีว่า “ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านให้

ศึกษาต่อ อบรม สมัมนา เพือเพิมพนูความรู้” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากร

ทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานให้มีการศึกษาต่อ อบรม 

สมัมนา เพือเพิมพนูความรู้ ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ ทีว่า มนุษยมี์ความ

ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs G) เป็นความตอ้งการทีจะพฒันาตนเองให้มีความเจริญ 

กา้วหนา้ ตอ้งการเป็นผูมี้ความคิดริเริม บุกเบิก และใชศ้กัยภาพของตนเองทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ซึงเป็นความตอ้งการขนัสูงสุด 

ข้อทีมค่ีาเฉลยีน้อยทีสุด ไดแ้ก่ขอ้ทีว่า “ท่านมีโอกาสกา้วหน้าในหน้าทีการงานเมืออยู่ใน

หน่วยงานนี” ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรทีปฏิบติังานในเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ มีการเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานไปตามระบบราชการ แต่ว่าหน้าทีการงานใน

ตาํแหน่งทีสูง ๆ ขึนไป มีนอ้ยกว่าจาํนวนบุคลากรทีมีจาํนวนมาก จึงเกิดการแข่งขนักนัสูง เพือทีจะ

ไดไ้ปสู่ตาํแหน่งทีสูงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมทบ ไศลชัย ทีศึกษาเรือง “แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง” ผลการศึกษาพบว่า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาํบลจองถนน อาํเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก เรียง 

ลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

ลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เกือกูล และดา้น

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

พบว่า บุคลากรทีมีรายไดต่้างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วน

บุคลากรทีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่างกนัดงันี 
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1) จากสมมติฐานที 1 บุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนั อภิปรายไดว้่า บุคลากรทงัสองเพศต่างก็มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีไม่ต่างกนั เป็นผลมาจาก

การทีผูบ้ริหารของหน่วยงานไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือแบ่งแยกชายหญิง การให้โอกาสอย่างเท่า

เทียมกนัดา้นในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพือนร่วมงานดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานจึงส่งผลให้ทงัเพศ

ชายและเพศหญิง ต่างมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีใกลเ้คียงกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤา

เชษ กองดา ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในเขตอาํเภอภูหลวง จงัหวดัเลย” ผลการวิจยัพบว่าบุคคลากรทีมีเพศแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

2) จากสมมตฐิานที 2 บุคลากรทีมอีายุต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบัตงิานในเทศบาลตาํบล

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีอายุต่างกนัมีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตก 

ต่างกนัอภิปรายไดว้่า บุคลากรทีมีอายตุ่างกนัแต่ก็ตอ้งปฏิบติังานตามนโยบายของรัฐ และอยู่ในการ

ตรวจสอบของประชาชน อายุจึงไม่มีผลต่อการบริหารงาน ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกนั คือการให้ 

บริการเพือประชาชน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิวัฒน์ ศรีธรรมา ทีไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบล ในเขตพืนทีอาํเภอ โพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด” ผลการวิจยั

พบว่าพนกังานส่วนตาํบลทีมีเพศและตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั 

3) จากสมมตฐิานที 3 บุคลากรทีมรีะดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดย 

รวมไม่แตกต่างกนัอภิปรายไดว้่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัไม่สามารถชีวดัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานได ้เนืองจากในการรับบรรจุบรรจุเขา้รับราชการไดมี้การกาํหนดคุณวุฒิการศึกษาให้

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง ดงันนัผูที้ไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการทีตรงตามวุฒิการศึกษา ต่างมีแรงจูง 

ใจในการปฏิบติังานตามบทบาทและหนา้ทีตามตาํแหน่งทีไดรั้บซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยอด

ธง ประทีปชัย ไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจในการทาํงานของเจา้หน้าทีเทศกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สาํนัก

เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ทีเทศกิจทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา การดาํรง

ตาํแหน่งในหน่วยงานต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานไม่ต่างกนั 
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4) จากสมมติฐานที 4 บุคลากรทีรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่าง

กนั อภิปรายไดว้่าการทีบุคลากรไดป้ฏิบติังานไประยะหนึง ก็จะไดรั้บเงินเดือนทีเพิมมากขึนแสดง

ใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพือนร่วมงานมากขึนโดยผูที้

มีความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานและไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพือนร่วมงานมากกว่ามีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานทีมากกว่าซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิเมธ หัศไทย ไดว้ิจยัเรือง “แรงจูงใจใน

การทาํงานของขา้ราชการเขตบางขุนเทียน” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นระดบัราชการ สถานภาพ

สมรส และรายไดเ้ป็นปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของขา้ราชการสาํนักงานเขตบางขุน

เทียนทีระดบันยัสาํคญั .05 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะประเด็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานในเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมดงัต่อไปนี 

1) ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ในกรณีทีหน่วยงานมีคาํสั งให้บุคลากรปฏิบติังานนอก

เวลาทาํการของราชการควรจดัสรรงบประมาณเพือจ่ายค่าตอบแทนใหบุ้คลากรดงักล่าว เพือเป็นการ

เพิมรายไดแ้ละเพิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ย นอกจากนีควรหาสถานทีในบริเวณสาํนักงาน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่จดัเป็นสถานทีดูแลเด็กก่อนวยัเรียน เพือให้บุคลากรทีมีเด็กในวยัดงักล่าว 

ไม่ต้องกังวลในการปล่อยให้เด็กไปอยู่กับผูอื้นทีไกลออกไป จึงเป็นการเพิมแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานยงิขึนไปอีก  

2) ด้านความมนัคงในการทํางาน การทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่หน่วยงานราชการทีมีความ

มนัคงจึงทาํใหมี้ผูที้มีความตอ้งการมาบรรจุเป็นขา้ราชการทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่เป็นจาํนวนมาก 

จึงเกิดการแข่งขนัสูง ดงันนัหากมีการใหสิ้ทธิแก่ลกูจา้งชวัคราวทีทาํงานมานานไดสิ้ทธิบางประการ

ในการบรรจุเป็นขา้ราชการ จะเป็นการเพิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรส่วนนีได ้

3) ด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน จากผลการวิจยัดา้นความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าบุคลากรในเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ มีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว หากมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทํา

นอกเหนือจากการปฏิบติังานในหน้าที เช่น การเล่นกีฬาร่วมกนั จะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ ที

แน่นแฟ้นยงิขึน อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิมมากขึน 
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4) ด้านการยอมรับนับถือในหลกัพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสั งสอนและบัญญติัไวใ้ห้

พระสงฆไ์ดเ้คารพยดึถือเอาความอาวุโสเป็นผูน้าํ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามแนวนีก็ถือว่าขาดพระวินัยเป็น

อาบติั ศีลไม่บริสุทธิ ดงันนัเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรยดึถือหลกัแนวปฏิบติันี 

ใหมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพในความเป็นผูอ้าวุโส 

5) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน การทีเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่มีการส่งเสริมให้

บุคลากรไดไ้ปศึกษาต่อ อบรม สมัมนา เพือเพิมพนูความรู้และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดย้า้ยงานเพือ

ความกา้วหน้าในการเลือนระดับหรือเลือนตาํแหน่งดังนัน เมือบุคลากรทีไปศึกษาต่อสาํเร็จการ 

ศึกษากลบัมา ควรหาตาํแหน่งทีเหมาะสมหรือปรับเงินเดือนตามวฒิุการศึกษาทีไดม้า 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

  1. ควรวิจยัเกียวกบั “ความสมัพนัธข์องผลตอบแทนจากการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่” 

  2. ควรวิจยัเกียวกบั “ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลออ้ม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” 

  3. ควรวิจัยเกียวกับ “ปัจจัยทีสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาล ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” 

  4. ควรวิจยัเกียวกบั “วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรางวลักบัประสิทธิภาพการปฏิบติั 

งานของบุคลากรเทศบาล ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” 

  5. ควรวิจยัเกียวกบั “ปัจจยัทีสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาล ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” 
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แบบสอบถาม 
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เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมเพือเป็นขอ้มูลและขอ้เสนอแนะแนวทาง

ส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 

2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 เป็นขอ้มลูเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจ

การปฏิบติังาน 

3. กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนีใหค้รบทุกขอ้และตอบตามความคิดเห็นตามความตอ้งการ

หรือประสบการณ์ทีเป็นจริง ขอ้มลูทีท่านตอบแบบสอบถามในครังนีจะไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน

หรือผูบ้ริหารแต่ประการใด ซึงขอ้มลูทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็น

ความลบัและจะนาํผลมาใชส้ําหรับการวิจยัครังนีเท่านัน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้

ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

       นายสมศกัดิ ตนัมงคลกาญจน 

          ผูว้ิจยั 
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ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หรือช่องว่างหนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน

มากทีสุด 

   ช่องนีสาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ    1  

  ชาย  หญิง 

 

2. อาย ุ   2  

  18 - 25 ปี  26 - 35 ปี 

  36 - 45 ปี  46 - 55 ปี 

  56 - 60 ปี 

 

3. ระดับการศึกษา   3  

  ประถม/มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง(ปวส.)/เทียบเท่า 

  ปริญญาตรี  

  ปริญญาโทขึนไป 

 

4. รายได้    4  

  9,000 - 15.000 บาท  15,001 - 20,000บาท 

  20,001 - 25,000บาท  25,001 บาท ขึนไป 
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ตอนที 2 แบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคคลากรเทศบาลตาํบล

อ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 

คาํชีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้อยา่งละเอียด และพิจารณาดูว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

ในแต่ละขอ้ ตามลกัษณะทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของท่านในปัจจุบัน แลว้

กรุณาใส่เครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นและตามทศันคติของท่านมาก

ทีสุดช่องเดียว  
 

ลาํดบั 

ที 
 

ระดับแรงจูงใจ ช่องนี

สําหรับ

ผู้วจิยั 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

1. หน่วยงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบติั 

งานนอกเวลาทาํการให้ท่านอย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม 

     

2. หน่วยงานจัดให้มีสวัสดิการแก่ท่านอย่าง

เหมาะสม 

      

3. ค่าตอบแทนทีท่านได้รับเพียงพอกับสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

     

4. ท่านมีความพอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บเมือ

เทียบกบัหน่วยงานอืน 

      

5. ท่านมีความพอใจในสวสัดิการทีได้รับเมือ

เทียบกบัหน่วยงานอืน 

      

ด้านความมนัคงในการทํางาน 

6. หน่วยงานทีท่านอยู่เป็นหน่วยงานทีมีความ

มนัคง 

      

7. หน่วยงานทีท่านอยูมี่หลกัประกนัทีดีสาํหรับ

ท่านในอนาคต 

      

8. ท่านมีความมนัใจว่าจะปฏิบติังานอยูใ่นหน่วย 

งานนีไดอ้ยา่งมนัคง 
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ลาํดบั 

ที 
 

ระดับแรงจูงใจ ช่องนี

สําหรับ

ผู้วจิยั 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

9. ท่านมีความรู้สึกว่าปลอดภยัและมีความมนัคง

ในอาชีพจึงมาปฏิบติังานในหน่วยงานนี 

      

10. งานทีท่านทาํอยูเ่ป็นอาชีพทีมีความมนัคงและ

ทาํใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

      

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 

11. เพือนร่วมงานเป็นปัจจัยหนึงทีทําให้ท่าน

ปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานนี 

      

12. เพือนร่วมงานใหค้วามร่วมมือและสนับสนุน

การทาํงานซึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

      

13. เพือนร่วมงานของท่านให้คาํปรึกษา แนะนาํ

และช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานให้กบั

ท่านเมือมีปัญหาในการปฏิบติังาน 

      

14. ท่านสามารถปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานดว้ย

ความมนัใจและสบายใจ 

      

15. เพือนร่วมงานมีส่วนทาํให้ท่านมีความสุขกบั

การปฏิบติังาน 

      

ด้านการยอมรับนับถือ 

16. ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบั 

บญัชา 

      

17. ผลงานของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือน

ร่วมงาน 

      

18. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ท่านตดัสินใจใน

การปฏิบติังานของท่าน 

      

19. เมือท่านทาํงานสาํเร็จมกัจะไดรั้บการยกย่อง

ชมเชยจากเพือนร่วมงาน 

      

20. เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้ 

เสนอแนะของท่าน 
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ลาํดบั 

ที 
 

ระดับแรงจูงใจ ช่องนี

สําหรับ

ผู้วจิยั 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน 

21. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการงานเมือ

อยูใ่นหน่วยงานนี 

      

22. ท่านมีโอกาสได้เลือนตาํแหน่งทีสูงขึนกว่า 

เดิมตามความสามารถทีปรากฏจากผลงานใน

หนา้ที 

      

23. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ

อยา่งยติุธรรมและมีมาตรฐานทีเชือถือได ้

      

24. ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ

ท่านให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพือเพิมพูน

ความรู้ 

      

25. หน่วยงานนีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดย้า้ยงาน

เพือความก้าวหน้าในการเลือนระดับหรือ

เลือนตาํแหน่ง 

      

 

 

  



137 
 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

 

1.  ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

 ...............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

2. ข้อเสนอแนะด้านความมนัคงในการทํางาน 

 ...............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

3. ข้อเสนอแนะด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 

 ...............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

4. ข้อเสนอแนะด้านการยอมรับนบัถือ 

 ...............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

5. ข้อเสนอแนะด้านความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน 

 ...............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   

  

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครังนี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การวเิคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 
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แบบวเิคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรือง  

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคคลากรเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

............................................ 

 

คาํชีแจง  

ทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

       เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) ของผูท้รงคุณวุฒิ มีดงันี 

  ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  หมายถึง แน่ใจว่าถกูตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์

  ใหค้ะแนนเท่ากบั    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้ง 

  ใหค้ะแนนเท่ากบั   -1  หมายถึง ยงัไม่ถกูตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์   
 

ข้อ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R) N
R

IOC


 
สรุปผล 

1 2 3 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

1. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

2. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

3. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

4. +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

5. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านความมนัคงในการทํางาน 

6. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

7. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

8. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

9. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

10. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 

11. +1 +1 0 3 0.67 ใชไ้ด ้

12. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R) N
R

IOC


 
สรุปผล 

1 2 3 

13. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

14. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

15. +1 +1 +1 2 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านการยอมรับนับถือ 

16. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

17. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

18. 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

19. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

20. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 

21. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

22. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

23. +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

24. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

25. +1 +1 +1 3 1.0 ใชไ้ด ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางแสดงค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ดา้น1 ขอ้1 87.07 266.271 .735 .968 

ดา้น 1 ขอ้ 2 87.10 272.300 .759 .968 

ดา้น 1 ขอ้ 3 87.00 267.448 .691 .968 

ดา้น 1 ขอ้ 4 87.07 269.582 .721 .968 

ดา้น 1 ขอ้ 5 86.90 268.300 .767 .967 

ดา้น 2 ขอ้ 1 86.73 261.926 .808 .967 

ดา้น 2 ขอ้ 2 86.87 263.430 .742 .968 

ดา้น 2 ขอ้ 3 86.67 264.920 .788 .967 

ดา้น 2 ขอ้ 4 86.70 264.286 .800 .967 

ดา้น 2 ขอ้ 5 86.97 269.895 .703 .968 

ดา้น 3 ขอ้ 1 87.00 268.207 .665 .968 

ดา้น 3 ขอ้ 2 87.03 272.654 .599 .969 

ดา้น 3 ขอ้ 3 86.93 277.375 .514 .969 

ดา้น 3 ขอ้ 4 86.80 269.062 .712 .968 

ดา้น 3 ขอ้ 5 86.77 267.633 .702 .968 

ดา้น 4 ขอ้ 1 86.77 264.737 .803 .967 

ดา้น 4 ขอ้ 2 86.70 269.459 .765 .967 

ดา้น 4 ขอ้ 3  86.80 264.855 .760 .967 

ดา้น 4 ขอ้ 4 86.87 271.016 .706 .968 

ดา้น 4 ขอ้ 5 86.83 264.764 .791 .967 

ดา้น 5 ขอ้ 1 86.70 264.148 .718 .968 

ดา้น 5 ขอ้ 2 86.80 260.303 .794 .967 

ดา้น 5 ขอ้ 3 86.70 265.390 .762 .967 

ดา้น 5 ขอ้ 4 86.77 263.771 .771 .967 

ดา้น 5 ขอ้ 5 86.67 266.989 .787 .967 
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                                 Scale Statistics                                   Reliabilitts  Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Case Cronbach's  

Alpha 

N of Items 

90.47 289.499 17.015 30 .969 25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน 
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ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ-สกุล  : นายสมศกัดิ ตนัมงคลกาญจน  

วนั เดือน ปี เกดิ :  วนัที 18 ธนัวาคม 2511 

สถานทีทํางาน :  สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

   จงัหวดัสมุทรสาคร 

    ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสาคร 

    จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

 

การศึกษา  

  :  ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณัฑิต 

   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  

ประสบการณ์การทํางาน   

 พ.ศ.2532 - 2555 : ปฏิบติัราชการกรมป่าไม ้  

 พ.ศ.2555 - ปัจจุบนั :  ปฏิบติัราชการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

   จงัหวดัสมุทรสาคร 
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