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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานของบุ คลากรเทศบาล
ตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี 2) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ประชากรคื อ
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ งานในเทศบาลต าบลมะกรู ด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปั ตตานี จ านวน 94 คน
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าทีและค่าเอฟ ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่ สุดเป็ นลาดับแรกคือ ด้านความก้าวหน้าในงาน
รองลงมาคื อ ด้านความสั มพันธ์ ก ับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความส าเร็ จในการปฏิ บ ตั ิ งาน และด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถื อ 2) บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานในเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทตาแหน่งงาน และเงินเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study work motivation of personnel at Makrud
Municipality, Khok Pho District, Pattani Province; 2) to compare work motivation of the
personnel through personal factor classification; and 3) to collect suggestions about work
motivation of the personnel. The population for this research was 94 personnel working at
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Makrud Municipality. Questionnaires were used for data collection. Analytical statistics were
percentage, mean, and standard deviation. In addition, statistics used for hypothesis test were
t-test and F-test. The research findings were as follows: 1) Work motivation of the personnel at
Makrud Municipality was entirely at highest level. When considered in each aspect, the research
found that work progression aspect was at the highest level and followed by aspect of leader
relationship, work achievement aspect, and veneration aspect, respectively, and 2) Personnel
working at Mukrud Municipality whose different gender, age, education level, status, job
position, and salary, their work motivations were entirely difference at statistic significance
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คานา
สภาวการณ์ ในปั จจุ บ ันมี การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสั งคมอย่างรวดเร็ ว ระบบ
เทคโนโลยีของการติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างไร้ ขีดจากัด ทาให้สังคมโลกเป็ นสังคมที่ แคบลงอย่าง
เห็นได้ชดั การติดต่อสื่ อสารของมวลมนุ ษย์เป็ นไปอย่างไร้พรมแดนทาให้เกิดการแข่งขันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และพลังงานอย่างชัดเจนและมากขึ้น ซึ่ งทาให้ผคู ้ นในสังคมต่างได้รับ
ผลกระทบจากความเคลื่ อนไหวดังกล่ าวอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การบริ หารจัดการในยุคปั จจุบนั จาเป็ น
ต้องดาเนิ นการให้ได้อย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากร
มนุษย์ซ่ ึ งถือ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญที่สุดขององค์การที่ตอ้ งให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่ งทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นทรั พยากรที่ มีคุณค่ าที่ สุ ดและส าคัญที่ สุดที่ จะช่ วยสรรค์สร้ างให้องค์การเจริ ญก้าวหน้า
ประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ ผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องแสวงหาแนวทางในการจัด
โครงสร้างการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรหรื อพนักงานขององค์การให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมี การวิเคราะห์ และรู ้ จกั บุ คลากรในองค์การอย่างถ่องแท้ สามารถวางบุคคลในองค์การให้ตรงกับ
ความรู ้ ความสามารถ และเหมาะกับงานที่ปฏิ บตั ิ รวมถึ งการพัฒนาบุคลากรให้เกิ ดทักษะ มีความรู ้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานตามภาระหน้าที่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ต้องส่ งเสริ มให้บุคลากร
เกิดความรัก ผูกพันและศรัทธาต่อองค์การ ยอมรับเป้ าหมายขององค์การ และการทาให้บุคลากรหรื อ
พนักงานขององค์การปฏิ บตั ิภาระหน้าที่น้ นั ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ
มีประสิ ทธิ ภาพ และอีกประการหนึ่ งที่ถือว่าสาคัญที่สุดที่องค์การไม่ควรมองข้ามคือแรงจูงใจที่มีให้
บุคลากรหรื อพนักงานขององค์การได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกาลังตามความรู ้ความสามารถในภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งแรงจูงใจถือว่าเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรหรื อ
พนักงานเป็ นอย่างมาก และบุคลากรแต่ละคนมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานที่แตกต่างกัน เช่น บุคลากร
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บางคนทางานเพื่อหวังที่จะได้รับค่าจ้างเป็ นเงินเดือน เป็ นผลตอบแทน บางคนอาจจะมีความต้องการ
ทางจิตใจ ซึ่ งมีความประสงค์ที่ตอ้ งการเข้ามาทางานร่ วมอยูก่ บั องค์การ หรื อเพื่อต้องการความก้าวหน้า
ในตาแหน่ งหน้าที่การงานของตนเอง เช่ น ต้องการตาแหน่ งที่สูงขึ้น เป็ นต้น ซึ่ งแรงจูงใจนี้ เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้บุคลากรขององค์การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารองค์การจึงจาเป็ นต้อง
หาวิธีการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิ
ภาระงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การและปฏิบตั ิงานภายใต้ภาวการณ์ที่มีการโน้มน้าวจิตใจ
มีแรงจูงใจที่ ดี สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี คุณภาพมากขึ้น มี ความผูกพันเสมื อนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์การซึ่ งจะส่ งผลให้องค์การมีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างแท้จริ ง กลายเป็ นความผูกพันต่อองค์การเป็ น
ทัศนคติ ความรู ้ สึกของบุคลากรหรื อพนักงานที่มีต่อองค์การในลักษณะที่มีความสอดคล้องกับค่านิ ยม
และวัตถุประสงค์ขององค์การ หากบุคลากรขององค์การหรื อพนักงานที่ถูกปล่อยให้ปฏิบตั ิงานโดย
ขาดแรงจูงใจจะกลายเป็ นข้อจากัดอันนาไปสู่ การหมดกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ขวัญและกาลังใจ
จะลดลง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานน้อยลง มาทางานสาย ลาหยุดงาน ย้ายที่ทางาน หรื อการลาออก
จากงานเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็ นถึงความผูกพันที่บุคลากรหรื อพนักงานมีต่อองค์การ ถือเป็ นตัวบ่งชี้ ถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารของผู น้ าองค์ก าร ด้ว ยเหตุนี้ ผู บ้ ริ ห ารมัก จะพยายามหาวิธี ก ารสร้ าง
แรงจู งใจให้บุ คลากรหรื อพนักงานมี ความรู ้ สึ กรั กและผูกพันกับ องค์การ เปรี ยบเหมื อนบ้านของ
ตนเอง ทั้งนี้ เพราะแรงจูงใจ จะเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้บุคลากรขององค์การมีความผูกพัน มีความรัก
ยอมรับ ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ขององค์การนัน่ เอง มีความเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าของตนเองและผลประโยชน์ข ององค์ก าร รวมทั้ง จะทาให้เกิ ด ความปรารถนาที่ จ ะ
เป็ นสมาชิ ก ขององค์ก ารตลอดไป ดัง นั้น การสร้ างแรงจูงใจ เป็ นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่ ง
ที่จะนาองค์การไปสู่ เป้ าหมาย และทาให้ทุกคนในองค์การร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาองค์การให้เป็ นไป
ในทิศทางและจุดหมายเดี ยวกัน (นพวรรณ บุญรอด. 2546 : 1 - 2)
แรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของบุ ค ลากรในองค์กรจึ งมี ผลต่ อความส าเร็ จของงานและ
องค์กรรวม อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความสุ ขของผูท้ างานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กร
ไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานก็เป็ นมูลเหตุที่ทาให้ผลงานและผลการปฏิบตั ิงาน
ต่าคุณภาพของงานลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
ในการทางานสู งก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิ บตั ิงานคุ ณภาพงานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง นอกจากนี้
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานยังแสดงถึงประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
องค์กรด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยงานใดได้เห็นความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจและความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจองค์ประกอบ
ที่ ส่ งผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งาน ทั้งตระหนั ก อยู่ เสมอว่ าความรู ้ สึ กพึ งพอใจนั้ นสามารถ
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เปลี่ ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรื อตามเวลาจะช่ วยให้หน่ วยงานสามารถปฏิ บตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ (ณัทฐา กรี หิรัญ. 2550 : 3)
ในช่ วงสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมารัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ ยนระบบราชการ โดยแบ่งการบริ หาร
ราชการออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ระบบราชการส่ วนกลาง เป็ นการรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลางมีหน้าที่คอย
ควบคุ มดู แลการบริ หารประเทศให้เป็ นไปตามระบอบประชาธิ ปไตย ระบบราชการส่ วนภู มิภาค
เป็ นการแบ่งอานาจไว้ที่ส่วนภูมิภาคซึ่ งมีหน้าที่ตอบสนองนโยบายจากส่ วนกลางและเป็ นตัวกลาง
ประสานการปฏิบตั ิงานระหว่างส่ วนราชการส่ วนกลางกับราชการส่ วนท้องถิ่ น และระบบราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น เป็ นการกระจายอานาจในการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ไว้ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย เทศบาลจังหวัด เทศบาล และเทศบาลตาบล (ทิพวัลย์ มานะศักดิ์. 2551 : 2)
เทศบาลเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งการเมืองการปกครอง
ท้อ งถิ ่น นั้น เป็ นรากฐานที ่ส าคัญ ในการปกครองประเทศ และเป็ นองค์ก รที ่มีค วามส าคัญ และ
ใกล้ชิดกับประชาชนเป็ นอย่างมาก ในการบริ หารงานองค์กรให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั องค์กร
จะต้องมีทิศทางมีวตั ถุประสงค์และมีเป้ าหมายในการดาเนินงานที่ชดั เจน ในการกาหนดทิศทาง
และเป้ าหมายขององค์กรนั้น จาเป็ นจะต้องคานึ งถึง คือศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในองค์กร บุคลากรขององค์กรจาเป็ นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน และต้อง
ร่ วมใจกันดาเนิ นงานตามภารกิจขององค์ก ร เพื่อสร้างการยอมรับ ภายในให้เกิดขึ้ น และเพื่อให้
บรรลุผลสาเร็ จตามทิศทางและเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ (ดาริ กา ศรี พระจันทร์ . 2553 : 1)
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี เพื่ อนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
นาไปใช้ในการแก้ไขปั ญ หา ปรับ ปรุ งวิธีก ารบริ หารโดยให้ค วามส าคัญกับ การสร้ างแรงจูงใจใน
องค์การ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน มีความผูกพันต่อองค์การ และเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
ค้นหาวิธีการในการบริ หารองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับบริ บทขององค์การและให้การ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้เกิ ดความเจริ ญ
ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี 2) เพื่อเปรี ยบเทียมแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปั ตตานี จานวนทั้งสิ้ น 94 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิ จ
และพนักงานจ้างทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานในเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี จานวน 94 คน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะทาการออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี โดยเครื่ องมือ
ได้ผ่านการตรวจสอบ แก้ไขและให้คาแนะนาจากประธานที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ แล้ว
และเมื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับอนุญาตจากประธานที่ปรึ กษาสารนิพนธ์แล้วจึงได้ดาเนินการ
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
วิธีการสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเพื่อสอบถามปั จจัยส่ วนบุค คลของกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทางาน
และเงินเดือน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเพื่อสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี จานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็ จใน
การทางาน 2) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านความก้าวหน้าในงาน
5) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 6) ด้านเงินเดือน และ 7) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยข้อค าถามในส่ วนที่ 2 มี ล ักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคอร์ ท (Likert) คือ สาหรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
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ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
สาหรับขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี
2. นาข้อมูลที่ได้มาทาการออกแบบสอบถามและตรวจสอบความถู กต้องด้านเนื้ อหาก่อน
นาเสนอประธานที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระเพื่อให้คาแนะนา
3. นาข้อเสนอแนะของประธานที่ ปรึ กษาการค้นคว้าอิส ระไปท าการปรั บปรุ งและแก้ไข
แบบสอบถามให้ถูกต้อง
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วนาไปทดลอง (Try Out) ใช้กบั ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจ
ภูธรเมืองตรัง ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ไปหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ด้ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Coefficients of Alpha) ได้ ค่ าความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .95
5. ปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามก่ อนนาส่ งประธานที่ ปรึ กษาการค้นคว้าอิส ระอี กครั้ ง เพื่ อ
ตรวจสอบในครั้งสุ ดท้ายก่อนขออนุญาตนาไปใช้สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์
ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน
โดยใช้ค่า t-test เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างข้อมู ลกรณี มีตวั แปร 2 กลุ่ ม และค่า F-test
หรื อ การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA)
หรื อการทดสอบเอฟ สาหรับกรณี ตวั แปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป
สรุ ปผลและอภิปรายผล
สรุ ปผล
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์
จัง หวัด ปั ตตานี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปั ตตานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดเป็ นลาดับแรกคือ ด้านความก้าวหน้าในงาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือน ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
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1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ ท่านมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานล่วงหน้า เพื่อให้งานสาเร็ จ
ตามเป้าหมายขององค์การ รองลงมา คือ องค์การมีนโยบายให้พนักงานมีการหมุนเวียนตาแหน่งงาน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ทุกหน้าที่ของกลุ่มงาน องค์การมีนโยบายสนับสนุ นให้มีการ
ฝึ กอบรม ดูงานและพัฒนางานที่ปฏิบตั ิให้ดียิ่งขึ้น และนาความรู ้จากการศึกษาอบรมมาประยุกต์ใช้
กับงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
2. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่
ในระดับมากที่ สุ ดเป็ นล าดับแรก คื อ ลักษณะงานที่ ท่ านปฏิ บ ัติอยู่มี ความท้าทายต่ อความรู ้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ ข องท่ าน และลักษณะงานที่ ปฏิ บ ัติ รองลงมาคื อ อยู่ต้องมี การติ ดต่ อ
ประสานงานกับองค์การอื่น ๆ ท่านมักจะได้รับความร่ วมมือเสมอ งานที่ท่านทาอยูม่ ีโอกาสเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองให้ เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่าง
รวดเร็ ว อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
3. ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ ท่านปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบายการปฏิบตั ิงาน และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การอย่างเต็มที่ รองลงมา คือ ท่านมีอานาจในการตัดสิ นใจมากเพียงพอที่จะทางานของท่านเป็ น
อย่างดี ท่านทางานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู ้ ความสามารถ และท่านมีความกระตือรื อร้ นอยู่
เสมอที่จะปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้สาเร็ จ อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่
ในระดับมากที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ องค์การเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ ความสามารถได้เลื่อนตาแหน่ ง
หน้าที่ ให้สูงขึ้น รองลงมาคือ ได้รับการสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้ น องค์การ
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทางาน โดยการส่ งเสริ มการศึกษาต่อ หรื อฝึ กอบรมอยู่
เสมอ และองค์การที่ท่านทาอยู่น้ นั มีโอกาสได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งอย่างต่อเนื่ อง อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อที่ อยู่ในระดับ มากที่ สุ ดเป็ นลาดับ แรก คื อ ท่ านได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับ บัญชาในการ
ปฏิบตั ิงาน รองลงมา คือ ท่านรู ้สึกว่างานที่ท่านทาอยูช่ ่วยให้ท่านมีเกียรติและได้รับการยอมรับจาก
สังคม ท่ านรู ้ สึ กว่างานที่ ท่ านท าอยู่ช่วยให้ท่ านมี เกี ยรติ และได้รับการยอมรั บจากสั งคม และผลการ
ปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นที่ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
6. ด้านเงินเดื อน อยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ อยู่ในระดับ
มากที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การมีความเหมาะสมกับงานที่
ปฏิ บ ัติอ ยู่ รองลงมา คื อ เงิ น เดื อนและสวัส ดิ ก ารที่ ท่ า นได้รับ เพี ย งพอกับ การด ารงชี พ ของท่ า น
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นโยบายในการจ่ายผลตอบแทนและการให้สวัสดิการต่าง ๆ ขององค์การมีความชัดเจน และการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานองค์การยึดหลักความรู ้ ความสามารถ หรื อทักษะของพนักงาน อยู่ในระดับ
มากที่สุดเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
7. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
อยู่ ใ นระดั บ มากเป็ นล าดั บ แรก คื อ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า นเป็ นกั น เอง และให้ ค วามสนใจ
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาโดยเท่ าเที ยมกัน และผูบ้ งั คับบัญชาของท่ านเปิ ดโอกาสให้ ท่ านเสนอแนวทางและ
วิธีแก้ไขเพื่ อปรับปรุ งการทางานของท่านได้ตลอดเวลา รองลงมา คือ ผูบ้ งั คับบัญชามีความไว้วางใจ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของท่าน และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกล่าวชมเชยเสมอ เมื่อท่านทุ่มเทให้กบั การ
ทางาน อยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับสุ ดท้าย ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า
1. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการทางานโดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวมแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ และด้านเงินเดื อนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. บุค ลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่ มีระดับ การศึก ษา
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีสถานภาพต่างกัน มี
แรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านความส าเร็ จในการท างาน และด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีประเภทตาแหน่ งงาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็ จในการทางาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีระยะเวลาในการ
ทางานต่า งกัน มีแรงจูง ใจในการทางานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

9
7. บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มีเงินเดือนต่างกัน มี
แรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ และด้านเงินเดือนแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรบุ คลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด เนื่ องจากผูบ้ ริ หารมี การวางแผนการ
ปฏิ บตั ิงานล่วงหน้า ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่ วยงาน เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถได้
เลื่ อนตาแหน่ ง และยังเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนวทางและวิธีแก้ไขเพื่อปรับปรุ งการทางานใน
หน่ วยงาน อี กทั้งบุคลากรให้ความร่ วมมื อในการติ ดต่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่ น จึ งได้รับความ
ไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงานสู งและองค์การบริ หารส่ วนตาบลมะกรู ดจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิ การที่ ได้ รับจากองค์การมี ความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นแรงจู งใจในการท างานของบุ คลากร
สอดคล้อ งการวิจ ยั ของนงค์นุ ช ขาวงาม (2554 : 74)ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลแม่ ปื ม อาเภอเมื อ งพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า บุ ค ลากร
เทศบาลตาบลแม่ปืม เห็นว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้อ งการวิจ ยั ของนาตยา ธี ระวัฒน์ (2555 : 92) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของ
พนัก งานเทศบาลตาบลพันเสาอาเภอบางระกา จังหวัดพิ ษ ณุ โลก พบว่า แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลกทังด้าน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้อ งการวิจ ยั ของปฐมวงค์ สี หาเสนา (2557 : 90) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวงตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พบว่า บุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนิ นวงตาบลบางกะจะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานภาพรวมมีแรง
จูงในในระดับมาก
การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี จ าแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ ประเภทตาแหน่ งงาน และเงิ นเดื อนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คือ บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรู ด
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ที่ มีปั จจัยส่ วนบุ คคลต่ างกัน มี แรงจู งใจใน การท างาน แตกต่างกัน
สอดคล้องการวิจ ัยของปฐมวงค์ สี หาเสนา (2557 : 90) ได้ศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนิ นวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการ
เปรี ยบเทียบพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทตาแหน่งตาแหน่ง
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ต่างกัน มี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน สอดคล้องการวิจยั ของ ปาลิ ตา อาษาศรี (2557: 75)
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิ บ ตั ิงานของบุ คลากรเทศบาลในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ที่ มี สถานภาพและประสบการณ์ ในการ
ทางานต่ างกัน พบว่า บุ คลากรเทศบาลในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ที่ มีสถานภาพเป็ นพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ มี ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และ 5 ปี ขึ้นไป มีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
บุคลากรควรนาความรู ้จากการศึกษาอบรมมาประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
บุคลากรควรพัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
3. ด้านความรับผิดชอบ
บุคลากรควรมีความกระตือรื อร้นอยูเ่ สมอที่จะปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้สาเร็ จ
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน
ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสได้รับการเลื่อนตาแหน่งอย่างต่อเนื่ อง
5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
บุคลากรควรได้รับการยอมรับจากสังคม และผลการปฏิ บตั ิงานของท่านเป็ นที่ ยอมรั บ
จากเพื่อนร่ วมงาน
6. ด้านเงินเดือน
ผูบ้ ริ หารควรจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากร โดยยึดหลักความรู ้ความสามารถ หรื อทักษะ
7. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ ริ หารควรกล่าวชมเชยเสมอ เมื่อบุคลากรมีความทุ่มเทให้กบั การทางาน
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