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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในจังหวัดนครปฐม 

(2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม (3) เปรียบเทียบแรงจูงใจ

ในการปฏบิติังานของพนกังานเทศบาลในจงัหวัดนครปฐมจาํแนกตามประเภทเทศบาล (4) ศกึษาขอ้เสนอแนะในการเสรมิสรา้ง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

 กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ช้ในการวจัิย คือ พนักงานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม ท้ังเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตาํบล

จํานวน 268 คน จากประชากรทั้งสิ้น 813 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก โดยองค์

ประกอบด้านความพยายามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านความมุ่งมั่นมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏบิติังานของพนักงานเทศบาลในจังหวดันครปฐม ได้แก ่นโยบายและการบรหิาร ความสาํเรจ็ในงาน ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ความยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในงาน ความมั่นคงในงาน ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยตัวแปรทั้ง 8 

สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 86.70 (3) เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดนครปฐมจําแนกตามประเภทเทศบาล พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองมีแรงจูงในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ พนักงานเทศบาลนคร และพนักงานเทศบาลตําบล และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ของแรงจูงใจ 

พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิติังานของพนักงานเทศบาลในจังหวดันครปฐมแตล่ะประเภทเทศบาลไมแ่ตกตา่งกัน และรายดา้น

ไม่แตกต่างกัน (4) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 

ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น 

รวมทั้งพิจารณาจัดระบบการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ และส่งเสริมการทํางานร่วมกันในลักษณะทีม 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดนครปฐม
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to (1) study work motivation of municipalities’ officials in 

Nakhon Pathom province (2) study factors affecting work motivation of municipalities’ officials in 

Nakhon Pathom province (3) compare work motivation of municipalities’ officials in Nakhon Pathom 

province, classified by type of municipalities (4) study recommendations to enhance work motivation 

of municipalities’ officials in Nakhon Pathom province. 

 Sample consisted of 268 municipalities’ officials in Nakhon Pathom province including city municipality,

town municipalities and sub-district municipalities, from population of 813. Accidental sampling method 

was applied. Instrument used was questionnaire. Statistical tools employed were frequency, percentage,

mean, standard deviation, F-test and stepwise multiple regression analysis. 

 Research results revealed that work motivation of municipalities’ officials in Nakhon Pathom 

province was at high level, with the highest on effort aspect and the lowest on intention (2) factors 

affecting work motivation of municipalities’ officials in Nakhon Pathom province were: organization 

policy and administration, achievement, work itself, recognition, advancement, security, responsibility,

and relationship with others, all 8 variables could predict work motivation at 86.70 percent (3) as 

for comparison result; work motivation of town municipalities’ officials was the highest, followed by 

motivation of city municipaliy’s officials, and sub-district municipalities’ officials, respectively When 

considering in each motivation elements found that work motivation of town municipalities’ officials 

and sub-district municipalities’ officials did not differ as a whole or in individual aspects (4) recommendations

 were: the organizations should bring into consideration the increase in compensation, rules and 

regulations should be deregulated so to facilitate workflow, reward system should be developed, and 

working in teams should be fostered in all tasks and activities at all times. 

Keywords: Factors Affecting, Work Motivation, Municipalities’ Officials

บทนำา

 ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ

จัดการ (Management) “คน” นับเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะหากคนหรือบุคลากรขององค์การสามารถ

ปฏบิติัหน้าทีใ่นความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล ก็ยอ่มสง่ผลตอ่ระดบัความมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการดําเนินงานขององค์การตามไปด้วย แต่การที่บุคคลจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและอย่างเต็มศักยภาพนั้น ส่วน

หนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของบุคลากรเป็นสําคัญ 

 แรงจงูใจ เปน็สภาวะของความเตม็ใจในการทํางาน เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร โดยสามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยในขณะเดียวกัน (วันชัย มีชาติ, 2548: 70) แรงจูงใจมีองค์ประกอบสําคัญคือความพยายาม 
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ความมุ่งมั่น การมีทิศทาง และการมีเป้าหมาย (ปภาวดี มนตรีวัต, 2554: 19-22) ซึ่งหากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการอยู่

ในระดับสูง แรงจูงใจของบุคคลย่อมสูงตามไปด้วย แรงจูงใจมีความสําคัญต่อองค์การ เพราะทําให้บุคลากรมีความตั้งใจ

และเต็มใจที่จะทํางาน ทุ่มเท และใช้ความพยายามในการทํางานให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมไปถึงส่งผลให้บุคลากรพร้อมที่

จะดํารงตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สร้างสรรค์และพัฒนางานและองค์การ ตลอดจนคงอยู่กับองค์การอย่างยาวนาน

ต่อไป บุคลากรที่ขาดแรงจูงใจในการทํางาน จะมีความ เฉื่อยชา ขาดความตั้งใจ ขาดความใส่ใจในการทํางาน ผลงานที่ได้

จึงมักมีคุณภาพตํ่า หรืออาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่องค์การได้

 การจงูใจบคุลากรเพือ่ให้เกิดแรงจงูใจในการทาํงานจงึเปน็สิง่สาํคญั โดยเปน็ภาระหนา้ท่ีอนัสาํคญัยิง่ของผูบ้ริหารทีจ่ะ

ต้องหาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการจงูใจบคุลากร ซึง่สิง่ทีค่วรพจิารณา คอื การพจิารณาวา่มีปจัจยัใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผล

ต่อแรงจงูใจ ซ่ึงโดยทัว่ไปปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ยปจัจยัจงูใจและปจัจยัสขุอนามยั โดยปจัจยัจงูใจ ได้แก่ ลกัษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และความสําเร็จในงาน และปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ 

ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหาร เงินเดือน/ผลตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และสภาพการทํางาน ซึ่งหาก

องคก์ารและผูบ้ริหารทาํความเขา้ใจปจัจยัเหลา่นี ้รวมทัง้ทาํความเข้าใจผลของปัจจัยตอ่ระดบัแรงจงูใจของบุคคล ก็ยอ่มสามารถ

หาวิธีการที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างแรงจูงใจที่พึงปรารถนา อันจะเป็นที่มาของการเสริมสร้างความรักความพอใจในงาน

มีความจงรักภักดีต่อองค์การอุทิศตนในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันขององค์การในหมู่

บุคลากร (สมใจ ลักษณะ, 2549: 63) เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. 2496 ได้กําหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล

ตาํบล ซ่ึงเทศบาลแตล่ะประเภทมลีกัษณะและองคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งกนัออกไป โดยเทศบาลนครเปน็องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นสําหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะตาม

หนา้ทีท่ีก่ฎหมายบญัญัติไว ้สําหรบัเทศบาลเมอืงเปน็องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสําหรบัเมอืงขนาดกลาง สว่นเทศบาลตําบล

เปน็องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินสาํหรบัเมอืงขนาดเลก็ เทศบาลในจังหวดันครปฐมนัน้มจีาํนวนท้ังสิน้ 19 แหง่ ประกอบดว้ย

เทศบาลนคร จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แห่ง และเทศบาลตําบล จํานวน 15 แห่ง มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ซึ่งได้แก่ พนักงานเทศบาล รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการงานด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม การวางผงัเมอืงและการควบคุมการกอ่สร้าง ตลอดจนรวมถึงการสง่เสรมิกจิการการท่องเท่ียว แกป่ระชาชน

ในเขตพ้ืนทีน้ั่นๆ ซ่ึงพนกังานเทศบาลเหลา่นีห้ากปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ และมแีรงจงูใจในการปฏบัิตงิาน

ในระดับสูง ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี

ของเทศบาลนัน้ๆไดรั้บผลประโยชนส์งูสดุตามไปด้วย จากเหตผุลดงัทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ จงึเปน็ทีม่าของการศกึษาวจิยัเรือ่ง 

แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐมอยู่ในระดับใด และมปีจัจยัใดบา้งทีส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน เพือ่เปน็แนวทางในการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ อนัจะสง่ผลใหก้ารปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเกิดผลสืบเนื่อง ต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐมจาํแนกตามประเภทเทศบาล
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ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ แบ่งเป็น ลักษณะงาน ความก้าวหน้า ความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 

ความสําเร็จในงาน และปัจจัยสุขอนามัย แบ่งเป็น เงินเดือน/ผลตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความมั่นคงในงาน 

สภาพการทํางาน และนโยบายและการบรหิาร ตลอดจนศึกษาถึงแรงจงูในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม

ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความพยายาม ความมุ่งมั่น การมีทิศทาง และการมีเป้าหมาย 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

รวม 19 แห่ง จํานวนพนักงาน 813 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

จาํนวน 268 คน คาํนวณจากสตูรการคาํนวณของทาโร ่ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเชือ่มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่น

ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร

จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แห่ง และเทศบาลตําบล จํานวน 15 แห่ง 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นเวลา 2 เดือน รวมระยะเวลาตลอดการศึกษาทั้งสิ้น 8 เดือน 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Frederick Herzberg (ชูชัย สมิทธิไก

2554: 267-278) และ Gary Johns (1996: 159 อ้างใน ปภาวดี มนตรีวัตร 2554: 21-22) มาบูรณาการให้เหมาะสมและ

สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัย
(FrederickHerzberg)

1.  เพศ
2.  อายุ
3.  ระดับการศึกษา
4.  ตําแหน่งงาน
5.  รายได้
6.  อายุราชการ

1.ปัจจัยจูงใจ
     1.1  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                      
     1.2  ความก้าวหน้าในงาน               
     1.3  ความยอมรับนับถือ 
     1.4  ความรับผิดชอบ                
     1.5  ความสําเร็จในงาน
2.ปัจจัยสุขอนามัย
     2.1  เงินเดือน / ผลตอบแทน
     2.2  ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
     2.3  ความมั่นคงในงาน 
     2.4  สภาพการทํางาน 
     2.5  นโยบายและการบริหาร

เทศบาลในจังหวัดนครปฐม
1.  เทศบาลนคร
2.  เทศบาลเมือง
3.  เทศบาลตําบล

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(GaryJohns)
1.ความพยายาม
2.ความมุ่งมั่น
3.การมีทิศทาง
4.การมีเป้าหมาย
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สมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานที่1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐมไม่มีความแตก

ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 

มีวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐมรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง ประกอบด้วย 

เทศบาลนคร จาํนวน 1 แหง่ เทศบาลเมอืง จาํนวน 3 แหง่ และเทศบาลตาํบล จํานวน 15 แหง่ รวมพนกังานทัง้สิน้ 813 คน

กลุ่มตัวอย่างคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 

268 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ

อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี,2551: 29) จําแนกตามสัดส่วน

ของแต่ละเทศบาล แล้วเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ 

 2.เครื่องมือการวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกับปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง(Validity) และความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทางสถิติเท่ากับ .990

  3.การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ประสานงานขอความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีของเทศเทศบาลแต่ละแห่ง จํานวน 19 แห่ง คือ เทศบาล

นคร จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แห่ง และเทศบาลตําบล จํานวน 15 แห่ง สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์มาได้ จํานวน 268 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบด้วย ความถี ่รอ้ยละ เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบคุคล คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์การถดถอย

พหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise Multiple Regression Analysis) เพือ่วเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏบัิตงิาน

โดยกําหนดค่าสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 2.96) โดยองค์

ประกอบด้านความพยายามมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.20) รองลงมา การมีทิศทาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) การมีเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 2.90) และความมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.89) 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยตัวแปร 8 ตัว 

ดังนี้ (1) นโยบายและการบริหาร (2) ความสําเร็จในงาน (3) ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ (4) ความยอมรับนับถือ (5) ความ

ก้าวหน้าในงาน (6) ความมั่นคงในงาน (7) ความรับผิดชอบ และ (8) ความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยตัวแปรทั้ง 8 ตัว สามารถ
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พยากรณแ์รงจงูใจใน การปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจังหวดันครปฐมไดร้อ้ยละ 86.70 มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 (R2 = 0.86, p < 0.05)  

 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ เงินเดือน/ผลตอบแทน และสภาพการทํางาน 

ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปฐม 

 3. เมือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจังหวดันครปฐมจาํแนกตามประเภทเทศบาล พบวา่

พนักงานเทศบาลเมือง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.04) รองลงมา คือ พนักงานเทศบาลนคร

(ค่าเฉลี่ย 3.01) และพนักงานเทศบาลตําบล มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย

องค์ประกอบของแรงจูงใจ ด้วยการทดสอบหาค่าเอฟ (F-test) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภทเทศบาลที่ระดับนัยสําคัญ .05 F มีค่าเท่ากับ 1.028 และ Sig มีค่าเท่ากับ .359 

ซึง่มคีา่มากกวา่ .05 แสดงวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐมแตล่ะประเภทไมแ่ตกตา่งกัน

และรายด้านไม่แตกต่างกัน (ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1) 

ตารางที่1 การเปรยีบเทยีบระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจังหวดันครปฐม จําแนกตามประเภทเทศบาล

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน SS df MS F Sig

1. ความพยายาม ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

.593

107.505

108.097

2

265

267

.296

.406

.730 .483

2. ความมุ่งมั่น ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

.673

105.443

106.116

2

265

267

.337

.398

.846 .430

3. การมีทิศทาง ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

.707

93.305

94.001

2

265

267

.353

.352

1.004 .368

4. การมีเป้าหมาย ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

.717

68.034

68.750

2

265

267

.358

.257

1.395 .250

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

.655

84.438

85.093

2

265

267

.327

.319

1.028 .359

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ภาพที่1 การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภท

เทศบาล

 จากตารางที ่1 และภาพที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม 

จาํแนกตามประเภทเทศบาล ทีร่ะดับนัยสําคัญ .05 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม 

แต่ละประเภทเทศบาลไม่แตกต่างกัน และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยนี้ อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบ

ด้านความพยายามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะบุคลากรได้มีการนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า เป็นไปตามแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527: 425 อ้างใน 

ปภาวดี มนตรีวัต 2554: 20) ซึ่งอธิบายว่า แรงจูงใจมีที่มาจากการที่บุคลากรมีความมั่นใจในการทํางานและยังสอดคล้อง

กับแนวคิดจากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (สุพานี สฤษฎ์วานิช 2552: 163-165) ซึ่งอธิบายว่า บุคคลจะมีแรงจูงใจ

เมื่อได้ใช้ความสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและกระตือรือร้นจะปฏิบัติงานต่อไป 

 เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พินิจ ทางทอง (2549) ศึกษาเรื่อง 

“แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5” ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสงค์ ภาเรือง 

(2551) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดการส่งเสริมท่ีดี

ขององค์กร ทั้งในด้านของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งถือเป็นตัวแปรสําคัญในการกระตุ้นให้บุคลากรอยากทํางาน

หรือไม่อยากทํางาน ฉะน้ันการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องทําให้เกิดข้ึนในทุกหน่วยงาน 

หากทุกคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีก็ย่อมส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายได้ แต่หากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพของงานลดน้อยลงไปด้วย
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 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ 

(1) นโยบายและการบริหาร (2) ความสําเร็จในงาน (3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) ความยอมรับนับถือ (5) ความก้าวหน้าใน

งาน (6) ความมั่นคงในงาน (7) ความรับผิดชอบ และ (8) ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานเทศบาล

ในจังหวดันครปฐมมกีารกาํหนดนโยบายในการทาํงานทีช่ดัเจนทาํใหง้า่ยตอ่การปฏบิตั ิประกอบกบัมคีวามยตุธิรรมในการ

เลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ และงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีความท้าทายความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันน้ีผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานยังมีความสัมพันธ์ที่ดีทําให้มีความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน 

อีกทั้งการดําเนินภารกิจของเทศบาลในด้านต่างๆ ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2543 ซึ่งมีภาระงานในขั้นพื้นฐานเหมือนกันอันส่งผลให้พนักงานเทศบาลทุกแห่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่แตกต่าง

กันมาก ไม่มีการแข่งขันกันภายในหน่วยงาน ระดับความเครียดของพนักงานจึงมีไม่มากนัก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ทําให้พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 เมือ่เทยีบเคยีงกับวรรณกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งพบวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิจากทฤษฎสีองปัจจยัของ Herzberg (ชชูยั สมิทธไิก

2554: 276-278) ซึ่งอธิบายว่า แรงจูงใจในการทํางานเกิดจากปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จในงาน ความยอมรับ

นับถือ ความก้าวหน้า และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น เฮิร์ซเบิร์ก อธิบายว่า เป็นปัจจัย

ป้องกัน ซึ่งแม้องค์การจะจัดให้ ก็ไม่มีผลต่อความพอใจของบุคลากร ฉะนั้น จากคําอธิบายของเฮิร์ซเบิร์ก ความสัมพันธ์

กับผู้อื่นจึงไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ผลการค้นพบในครั้งนี้ จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก

 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัย

ด้านเงินเดือน/ผลตอบแทน และสภาพการทํางาน ปัจจัยท้ัง 2 ปัจจัยนี้ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ในจังหวัดนครปฐมแต่อย่างไร อาจเป็นเพราะอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงานเป็นไปตามเกณฑ์ของข้าราชการ

ทีค่อ่นขา้งมีความชดัเจนอยูแ่ลว้ อกีทัง้พนกังานเทศบาลสว่นใหญม่ปีระสบการณใ์นการทํางานนอ้ย ดงันัน้อตัราการข้ึนเงนิเดอืน

ของพนักงานแต่ละคนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นปัจจัยด้านเงินเดือน/ผลตอบแทน จึงไม่มีผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติ

งานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม เพราะพนักงานได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเสมอภาค

เท่าเทียมกันจึงไม่ส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานแต่อย่างไร และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น

ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งบางแห่งปัจจุบันมีการจัดสรรเงินโบนัสประจําปีในอัตรา

ค่อนข้างสูงทั้งๆ ที่ด้วยฐานะแล้วเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า จึงทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้น สําหรับปัจจัยด้านสภาพ

การทาํงานเมือ่พิจารณาถึงสถานที ่สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการทํางาน ตลอดจนรวมถงึวสัด ุอปุกรณ ์และเครือ่งมือ

เครื่องใช้ในการทํางานที่มีความเพียงพออยู่แล้ว 

 เม่ือเทยีบเคยีงกบัวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดจากทฤษฎลํีาดบัขัน้ความตอ้งการของ มาสโลว ์

(Maslow) (สมยศ นาวีการ 2543: 298-300) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จะมีผลต่อพฤติกรรม หากความต้องการ

ใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการนั้นจะไม่เป็นสิ่งจูงใจแต่อย่างไร นอกจากนั้นยังเป็นไปตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก 

(ชูชัย สมิทธิไก 2554: 276-278) ซึ่งอธิบายว่า เงินเดือน/ผลตอบแทน และสภาพการทํางาน เป็นปัจจัยป้องกัน ไม่ส่งผล

ต่อความพอใจ ฉะน้ันข้อคน้พบครัง้นีจ้งึสนบัสนนุแนวคดินี ้นัน่คือ ปจัจยัปอ้งกนัหรอืปจัจยัค้ําจนุ เปน็เพยีงปจัจยั ทีป่อ้งกัน

ความไม่พอใจ จึงย่อมไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคลากร

 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม พบว่า พนักงานเทศบาล

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.96) เมื่อพิจารณาจําแนกเทศบาลแต่ละประเภท

ในจังหวดันครปฐม พบวา่ พนักงานเทศบาลทีม่แีรงจูงใจในการปฏิบัตงิานสงูสดุ ได้แก ่พนกังานเทศบาลเมอืง (คา่เฉลีย่ 3.04) 
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รองลงมา คือ พนักงานเทศบาลนคร (ค่าเฉลี่ย 3.01) และพนักงานเทศบาลตําบลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตํ่าท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 2.92) และพบว่าเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 

แต่เทศบาลตําบลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับท่ีต่ํากว่า ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเทศบาลนครและเทศบาลเมือง

มขีนาดของขอบเขตการบรหิารทีใ่หญ่กว่าเทศบาลตําบล ส่งผลทําใหอํ้านาจของผูบ้รหิารมมีากข้ึนซ่ึงโอกาสในความกา้วหนา้

ทางราชการมมีากข้ึน ทําใหพ้นกังานเทศบาลทัง้ 2 ประเภท มแีรงจงูใจในการปฏิบตังิานทีใ่กลเ้คยีงกนั ประกอบกบัเทศบาลนคร

และเทศบาลเมอืงมจีาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบจาํนวนมากกวา่เทศบาลตาํบล ซึง่อาจทาํใหม้ภีาระงานทีม่ากกวา่

และงานมีความท้าทายความสามารถมากกว่าเพราะต้องให้บริการกับประชาชนที่มีจํานวนมากกว่า ซึ่งเมื่อปฏิบัติงาน

จนประสบผลสําเรจ็มากกย็ิง่จะทําใหป้ระชาชนในพืน้ทีย่อมรบัและยกยอ่งมากขึน้ จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้จงึอาจสง่ผล

ให้พนักงานเทศบาลนครและพนักงานเทศบาลเมืองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าเทศบาลตําบล 

 นอกจากนี้เมื่อพิจาณาเป็นรายองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม แต่ละประเภทเทศบาลไมแ่ตกตา่งกนั และรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั กลา่วคอื แรงจงูใจใน

การปฏบิติังานของพนักงานเทศบาล ด้านความพยายาม ความมุง่มัน่ การมทิีศทาง และการมเีป้าหมายไมม่คีวามแตกตา่งกนั

 ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคเคลแลนด์ (McClelland) (พูลสุข สังข์รุ่ง 2549: 151) ซึ่งกล่าวว่า ความ

ต้องการในการทํางานของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) 

เปน็ความต้องการของคนทีจ่ะทําการใดๆ เพือ่ใหต้นเองกา้วไป สูค่วามสําเรจ็ หรือความเปน็เลศิ โดยพยายามจะทําสิง่ตา่งๆ 

ใหด้ขีึน้กวา่เดมิเสมอ พรอ้มกบัแสวงหาโอกาสทีจ่ะไดร้บัผดิชอบการทํางานสาํคญั และพยายามแสวงหาวธิกีารทีจ่ะใหง้าน

สาํเรจ็พร้อมทัง้หาวิธีการทีจ่ะใหต้นเองได้ขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ตรวจสอบความก้าวหนา้ของตนเอง 2) ความต้องการ มอํีานาจ 

(Need for Power) เป็นความต้องการของคนที่จะพยายามทําให้ผู้อื่นกระทําหรือคิดในทางเดียวกับท่ีตนกําหนดไว้ 

เป็นความต้องการของคนที่พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และ 3) ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for Affiliation) 

เป็นความต้องการที่คนปรารถนาจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น อยากให้ตนเองเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น และต้องการให้ผู้อื่น

ยอมรบั คนทีต่อ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่สงูจะเปน็ผูที้ช่อบผกูมติร ชอบให้ความรว่มมอืกบัผูอ่ื้นในทุกสถานการณม์ากกวา่

ที่จะมุ่งแข่งขันและเป็นผู้ที่พยายามเข้าใจผู้อื่นอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ

  1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปราย

ละเอยีดเพือ่เปน็แนวทางการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบัิตงิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐมใหต้รงกบัความ

ต้องการ ดังนี้

  1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานเทศบาลต้องการทํางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

ดงันัน้ผู้บริหารควรมอบหมายงานใหต้รงกบัความรูค้วามสามารถของพนกังานเทศบาลเพือ่ใหพ้นกังานไดป้ฏบัิตงิานอยา่งมี

ประสิทธภิาพและควรมกีารปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบขององคก์รทีล่า้สมยั เขม้งวด ขัน้ตอนทียุ่ง่ยากใหม้คีวามยดืหยุน่และ

ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น

  1.2 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน พนกังานเทศบาลตอ้งการให้ หนว่ยงานสง่เสรมิใหบุ้คลากรได ้มโีอกาสกา้วหนา้โดย

สง่เสรมิใหบ้คุลากรศกึษาตอ่ หรอืสง่ไปฝกึอบรมอยูเ่สมอและตอ้งการใหห้นว่ยงานมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่

เหมาะสมและยุติธรรม ดังนั้นหน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ หรือส่งไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และควร

จดัระบบการประเมนิผลการปฏบัิติงานใหเ้หมาะสมและยตุธิรรมเพือ่พนกังานจะไดม้แีรงจงูใจในการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
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มากยิง่ขึน้และควรมีการพจิารณาการใหบ้าํเหนจ็รางวลัและการลงโทษตอ้งมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และมคีวาม

ยตุธิรรม โดยผู้ปฏบิตังิานต้องได้รบัรูใ้นความดีของตนและมโีอกาส เลือ่นตาํแหนง่ เพิม่เงนิเดอืน ตลอดจนไดร้บัรางวลัพเิศษ 

ซึ่งจะทําให้เกิดกําลังใจในการทํางาน

  1.3  ด้านความยอมรับนับถือ พนักงานเทศบาลต้องการให้บุคคลอื่นมองว่าเป็นคนที่มีความสําคัญมากกว่านี้ 

ดังนั้นพนักงานเทศบาลควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถ 

  1.4  ด้านความรับผิดชอบ พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐมต้องการความมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา และ

ปรับปรุงงานให้มากกว่านี้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรมอบอํานาจในการตัดสินใจแก้ปัญหา และปรับปรุงงานของตนเองตาม

ควรแก่กรณีและผู้บังคับบัญชาควรเน้นการทํางานเป็นทีม และควรเห็นความสําคัญของการระดมความคิดเห็น โดยการ

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ทําให้เกิด

ความพึงพอใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน เกิดวัฒนธรรมที่ช่วยกระตุ้นการทํางาน และอุทิศตนให้แก่องค์กร 

  1.5  ด้านความสําเร็จในงาน พนักงานเทศบาลต้องการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จตามเป้า

หมายมากกวา่นี ้ดงันัน้พนกังานเทศบาลควรกําหนดเปา้หมายและแนวทางในการปฏิบัตงิานใหชั้ดเจนและง่ายตอ่การปฏบัิติ

เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้  

  1.6  ด้านเงนิเดอืน/ผลตอบแทน พนกังานเทศบาลในจงัหวดันครปฐม มีความเหน็ว่ารายได้และสวสัดิการทีไ่ดร้ับ

มคีวามยุติธรรมเมือ่เทยีบกบังานอ่ืนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คียงกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึควรพจิารณาปรับอตัราการข้ึนเงนิเดอืน หรอื

จัดสวัสดิการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ สถานะ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนรวมถึงการพิจารณาเทียบเคียง

กันองค์กรอื่นที่มีสถานะจัดกลุ่มอยู่ในประเภทเดียวกันและผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญต่อการประเมิน

การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทํางานมากขึ้น

  1.7  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น พนักงานเทศบาลต้องการความช่วยเหลือในเรื่องทั่วๆ ไปจากเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชาและต้องการให้เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นของท่านดังนั้นหน่วยงานควรจัดกิจกรรมที่สร้างความ

สามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ให้กับพนักงานในหน่วยงาน

  1.8  ด้านความมั่นคงในงาน พนักงานเทศบาลต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การ

งาน เช่น การส่งเสริมให้ศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานจึงควรส่งเสริมให้

บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง อาจจัดอบรมภายในหน่วยงาน หรือส่งไปหน่วยงานภายนอก 

และการจัดตั้งกองทุนศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดหาทุนการศึกษาต่อจากภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน

  1.9  ด้านสภาพการทํางาน พนักงานเทศบาลต้องการมีวสัดอุปุกรณเ์ครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการทํางานทีค่รบถว้นและ

เพยีงพอตอ่การใชง้านดงันัน้หนว่ยงานควรจดัหาวัสดอุปุกรณเ์ครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการทํางานเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอตอ่การใช้

งานและความจําเปน็และควรมกีารจัดสภาพการทํางานใหเ้หมาะสมกบัการทํางาน เชน่ มอีากาศถา่ยเทดี มแีสงสวา่งเพยีงพอ 

  1.10  ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานเทศบาลต้องการให้มีการสั่งการเฉพาะในสายการบังคับบัญชา 

และไมม่กีารสัง่งานขา้มสายงานดงันัน้ผูบ้รหิารควรสัง่งานพนกังานเทศบาลเฉพาะในส่วนงานท่ีพนกังานเทศบาลนัน้ๆ รับผดิชอบ

เพือ่ใหก้ารทาํงานเปน็ไปดว้ยความรวดเรว็และเรยีบรอ้ยและควรมกีารแจง้นโยบายเปา้หมาย ตลอดจนแนวทางการทาํงาน

ใหบ้คุลากรทกุคนได้รับทราบก่อนเสมอ เพ่ือชว่ยใหบ้คุลากรเกดิความกระจา่งชัดเจนและเตรยีมความพรอ้มได้ทนั และเปิด

โอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรทุกขั้นตอน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏบิตังิานในเชงิคณุภาพเพือ่ใหส้ามารถทราบขอ้มลูในเชงิลกึและ

นํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้

  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทํางานของพนักงานเทศบาลในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน 
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เช่น เมืองกับชนบท ระบบการบริหารงาน และจํานวนของพนักงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เป็นต้น 
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