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แรงจงูใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ 

The Work Motivation of Chiangdao District Municipality Chiangmai 
Province Organization’s Personnel.  

 
     ณฐัรุจา สลวีงศ ์

 
บทคดัย่อ   

 
การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว  การวจิยัเป็นเชงิปรมิาณในรูปแบบการ
วจิยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คอืบุคลากร
เทศบาลในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทัง้สิ้น จ านวน 300 คน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยก าหนดนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง มีอายุ  30 -40 ปี  ขึ้นไป  
จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติ งาน  6  – 10  ปี  ผลการวิเค ราะห์ ปั จจัยจู งใจ  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .23   ปั จจัยค ้ าจูน 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33  และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาวจ าแนก ตามดา้นปัจจยั
จูงใจ พบว่า  ปัจจยัจูงใจมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ
เชยีงดาวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และปัจจยัค ้าจุนมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรเทศบาลในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาวอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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 Abstract 
 

The objective of this research is to study the work efficiency of Chiangdao district 
municipality Chiangmai province organization’s personnel.  The research is in the form of 
quantitative research survey by using questionnaire to collect the consolidated data. The 
research samples were 3 0 0  people. The questionnaires were used as the tool of data 
collection. The data was analyzed via descriptive statistic which are Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation and tested the multiple regression hypothesis. Statistical significance 
was set at 0.05.  

The result finding about the most of sample is female, 30-40 years old and higher, 
education level is Bachelor's degree, average of sample’s income is 10,000 – 20,000 THB., and 
6-10 years of work experience. The result of motivation factor analysis average at 4.23 support 
factor average at 4.33 and work efficiency of Chiangdao district municipality Chiangmai 
province organization’s personnel average at 4.16 with highly affective. The result of work 
efficiency of Chiangdao district municipality Chiangmai province organization’s personnel 
classify with motivation factor finding that motivation factor affecting to work efficiency of 
Chiangdao district municipality Chiangmai province organization’s personnel with significantly at 
.05 level and support factor affecting to work efficiency of Chiangdao district municipality 
Chiangmai province organization’s personnel with statistical significance. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ทรพัยากรบุคคลในองค์การถอืเป็นส่วนหน่ึงในทรพัยากรที่มคีวามส าคญัยิง่ที่จะน าพาองค์กรไปสู่

ความส าเรจ็ได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องให้ความส าคญักบัขา้ราชการในองค์กรเพราะขา้ราชการจะ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและที่ผู้บริหาร ให้กับบุคลากรท าให้
บุคลากรมขีวญัก าลงัใจและเต็มใจที่จะปฏิบตังิาน ตลอดจนแนวทางในการบรหิารงานของผู้บรหิาร ซึ่งจะ
สง่ผลท าให้องคก์รประสบความส าเรจ็ แรงจูงใจในการปฏบิตังิานเป็นปัจจยัหนึ่งในการบรหิารทีส่ าคญัอนัจะ
ท าใหก้ารบรหิารทีส่ าคญัจะท าใหก้ารด าเนินการตามนโยบายของผูบ้รหิารส าเรจ็ลุล่วง และเป็นเรื่องส าคญัที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นทีอ่ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ซึ่งผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งควรใหค้วามสนใจที่จะเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคคลากร 
ผูบ้รหิารจะตอ้งส ารวจและหาวธิกีารต่าง ใหบุ้คลากรปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ เตม็ความสามารถตลอดจน
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มใีจรกัในการใหบ้รกิารประชาชน ซึ่งทีส่่งผลใหก้ารปฏบิตังิานตามนโยบายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและเกดิประโยชน์สงูสุด (ศุภจริา จนัทรอ์ารกัษ์, 2551) 

การที่บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละ  
ในการท างานอย่างจรงิจงัของบุคคลในองค์กรซึ่งความร่วมมือดงักล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ 
สาเหตุที่ส าคญั คอื ความส าคญัของสมรรถนะองค์กร ปัจจยัจูงใจที่มีต่อการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความพึง
พอใจในการท างานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรอืร้น 
ดว้ยความสมคัรใจ และมคีวามเต็มใจในการปฏบิตังิานท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกดิประสทิธภิาพใน
ทีสุ่ด ผูบ้รหิารทุกระดบัจงึควรให้ความสนใจและน ามาเป็นองค์ประกอบในการวเิคราะห์งาน และการก าหนด
แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ให้เกดิความพงึพอใจในงาน อนัจะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน และเกดิประโยชน์สงูสุด พรอ้มทัง้น าไปสูค่วามส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้  

ดังนั ้นจึงเป็นเรื่องที่ น่าสนใจที่จะศึกษาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล  
ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ที่มีผลต่อมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ทัง้นี้เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร เทศบาล  
     ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว 
2. เพือ่ศกึษาปัจจยัค ้าจุนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล  
     ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดสมมตฐิานของการวจิยัไว ้ ดงันี้ 
1. ปัจจยัจูงใจมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อ าเภอ

เชยีงดาว 
2. ปัจจยัค ้าจุนมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ

เชยีงดาว 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวจิยัเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวจิยัปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาล โดยแบ่งการ
วเิคราะห์เป็น 2 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัจูงใจ ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน การได้รบัการยอมรบันับถือ 
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ลกัษณะของงานทีส่รา้งสรรคแ์ละทา้ทาย ลกัษณะของงานทีไ่ดร้บัผดิชอบและความก้าวหน้าในอาชพี  ปัจจยัค ้า
จุน ได้แก่ นโยบายการบรหิารงาน ค่าตอบแทน ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื บุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จ านวน 

751 คน  เทศบาลต าบลแม่นะ จ านวน  97 คน เทศบาลต าบลเชยีงดาว จ านวน 100 คน เทศบาลต าบลปิงโค้ง 
จ านวน 141 คน เทศบาลต าบลทุ่งขา้วพวง จ านวน 103 คน เทศบาลต าบลเมอืงงาย จ านวน  71 คน เทศบาลต าบล
พระธาตุปู่ ก ่า จ านวน   47 คน เทศบาลต าบลเมอืงนะ จ านวน  192 คน 

 
วรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี  

แนวคิดทฤษฎีปัจจยัจงูใจ Motivation Factors 
ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจยัที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้คนท างานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่องค์กรจะไม่มีก็ได้หากไม่ต้องการเพิ่มความพึงพอใจหรือ
ประสทิธภิาพในการท างานทีส่งูขึน้ เรยีกปัจจยัน้ีว่า “ปัจจยัภายใน”  
 ขวญัจริา ทองนา (2547 หน้า 24) ได้แบ่งสิง่จูงใจออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย สิง่จูงใจที่
เป็นเงนิ ซึ่งจดัเป็นสิง่จูงใจทีเ่หน็ไดง้่ายและมอีทิธพิลโดยตรงต่อการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยสิง่จูงใจ
ประเภทนี้ม ี2 ชนิด สิง่จูงใจทางตรง ได้แก่ เงนิเดือนและค่าจ้าง สิง่จูงใจทางอ้อม ได้แก่ บ าเหน็จ บ านาญ 
และผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ และอีกประเภท คือ สิง่จูงใจที่มิใช่เงนิทอง หรอืสิง่จูงใจที่จบัต้องไม่ได้ ซึ่ง
ไดแ้ก่ความพงึพอใจในงาน สวสัดกิารหรอืผลตอบแทนอื่นๆ ทีม่ไิดอ้ยู่ในรปูของเงนิทอง หรอืทีม่ลีกัษณะ
เป็นนามธรรม นอกจากสิง่จูงใจดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ผูบ้รหิารสามารถสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานให้แก่
บุคลากรใน องคก์ารไดด้ว้ยการบรหิารงานดว้ยความเทีย่งธรรม ส่งเสรมิใหม้สีภาพการปฏบิตังิานทีด่ ีใหทุ้ก
คน แสดงความคดิอย่างเสรใีห้ความมัน่คงในชวีติ และความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มกีารยกย่องและ
ชมเชย ผู้ที่ปฏบิตังิานดเีด่น เอาใจใส่ดูแล ให้ความสนิทสนมแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา และต้องท าตวัให้เป็น 
ตวัอย่างทีด่ขีองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 
 โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการทีช่กัน าโน้มน้าว
ใหบุ้คคลเกดิความมานะพยายามเพือ่ทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลส าเรจ็” 
 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) ได้กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบังานโดยตรงหรอือาจกล่าวว่าเป็นปัจจยัที่เป็นตวักระตุ้นสภาพแวดล้อมของการท างานทีท่ า
ใหบุ้คคลเกดิความพอใจและเกดิการจงูใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 
ปัจจยัเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจยั ความส าเร็จในการ
ท างาน  การได้รบัการยอมรบันับถือ ลกัษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ลกัษณะของงานที่ได้
รบัผดิชอบ และความกา้วหน้าในอาชพี  
 จากการทบทวนแนวคดิของปัจจยัจูงใจ ผู้ท าวจิยัได้เลือกทฤษฎี ของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg, 
1979) ในการน ามาศึกษาซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรืออาจกล่าวว่าเป็นปัจจัยที่เป็น
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ตวักระตุ้นสภาพแวดล้อมของการท างานที่ท าให้บุคคลเกิดความพอใจและเกิดการจูงใจให้บุคลากรใน
องคก์รปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

แนวคิดทฤษฎีปัจจยัค า้จุน Hygiene Factors 
ลอ็ด (Locke, 1976 อ้างถงึใน อาร ีเพชรผุด, 2530 : 56 - 57) สรุปได้ว่าองคป์ระกอบการท า ให้เกดิ

ความพงึพอใจการท างานม ี9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่งาน ค่าจา้ง โอกาสทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนชัน้หรอืต าแหน่งการ
ยอมรบั ผลประโยชน์ สภาพการท างาน หัวหน้าหรือผู้บังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์การและการ
จดัการหรอืการบรหิาร 
 แนวคดิทฤษฎีของ เฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg, 1979) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene factors) 
เป็นปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รบัการตอบสนองเพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงาน และร่วมรกัษาให้บุคคลปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งมีอยู่ 7 ปัจจยั ได้แก่ 1) นโยบายการ
บรหิารขององคก์ร 2) การปกครองบงัคบับญัชา 3)ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์าร 4) ค่าจา้งและ
ผลตอบแทน 5) สถานภาพในการท างาน 6) ความมัน่คงในงาน และ7) ต าแหน่งงาน Herzberg เสนอว่า
ผูบ้รหิารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัค ้าจุน รวมถงึต้องพยายามที่จะรกัษาในส่วนของปัจจยัค ้าจุนให้อยู่
ในระดบัทีน่่าพอใจ เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานงานนัน้เกดิความไม่พอใจในการท างาน 
 ปรชัญพฤทธิ ์(2535, หน้า 258) ทีใ่ห้ความเหน็ว่าหน่วยงานควรสนับสนุนปัจจยัต่างๆ เพื่อเป็น
การจูงใจใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้มสีภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีด่ ี
มคีวามพงึพอใจ สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในเรื่องการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้หมาะสมกบัการท างาน เช่น การปรบัปรุงหอ้งน ้า และสภาวะแวดลอ้มรอบๆ ทีท่ างานใหม้เีครื่องออก
ก าลงักายเพือ่เป็นการผ่อนคลาย 

จากการทบทวนแนวคดิของปัจจยัค ้าจุน Hygiene Factors ผู้ท าวจิยัไดเ้ลอืกทฤษฎปัีจจยัค ้าจูน ของ
เฮอร์ซเบอร์ก Herzberg ในการน ามาศึกษา เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับการ
ตอบสนองปัจจยัเหล่านี้ไม่ใช่สิง่จงูใจทีจ่ะท าใหค้นท างานมากขึน้ หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
ตลอดจนไม่เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกระตือรอืร้นในการท างานมากยิ่งขึ้น แต่เป็นปัจจยัเบื้องต้นเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้นไม่พอใจในงานทีท่ าเท่านัน้ปัจจยัเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกนักับสภาพแวดลอ้มของการ
ท างานทีป้่องกนัไม่ใหเ้กดิความไม่พอใจในงาน และร่วมรกัษาให้บุคคลปฏบิตังิานในองค์การ โดยเลอืก
มาจ านวน 5 ด้าน คือ นโยบายการบริหารงาน   ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 

แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
จอหน์ ด.ีมลิเลท็ (John D.Millet,1954) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ หมายถงึ ผลการปฏบิตังิานที่

ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ และไดร้บัผลก าไรจากการปฏบิตังิาน ซึง่ความพงึพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจ
ในการบรกิารให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บรกิารอย่างเท่าเทียมกนั การให้บรกิาร
อย่างรวดเรว็ทนัเวลา การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง และการให้บรกิารอย่าง
กา้วหน้า เป็นตน้ 
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สมใจ ลกัษณะ (2544) ได้กล่าวว่า การมปีระสทิธิภาพในการท างานของตัวบุคคล หมายถึงการ
ท า ง าน ให้ เส ร็ จ  โด ย สู ญ เว ล า แ ล ะ เสี ย พ ลั ง ง าน น้ อ ย ที่ สุ ด  ไ ด้ แ ก่  ก า รท า ง าน ได้ เร็ ว  
และได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตัง้ใจในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ ใช้กลวธิีหรอืเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มคีุณภาพเป็นที่น่า
พอใจ โดยสิน้เปลอืงตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลาน้อยทีสุ่ด 
          Millet (1994) ไดน้ิยามคาว่า “ประสทิธภิาพ” หมายถงึ ผลการปฏบิตังิาน ทีก่่อใหเ้กดิความพอใจ
แก่มนุษย์ และไดผ้ลกาไรจากการปฏบิตังิานนัน้ดว้ย และความพงึพอใจนัน้ หมายถงึ ความพงึพอใจใน
การบริการ (Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณาจาก 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
service) 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 
(Ample service) 4. การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 5. การให้บรกิารอย่างก้าวหน้า 
(Progressive service)  

จากแนวคดิทีเ่กี่ยวกบั “ประสทิธภิาพ” ของนักวชิาการทีไ่ดใ้หค้วามหมายไว ้ซึ่งจะไดน้ าไปใชใ้น
การวจิยัครัง้นี้ “ประสทิธภิาพ” จะหมายถงึ ผลของการปฏบิตังิานทีเ่กดิจากบุคลากรที่ตัง้ใจท างานโดยมี
การใช้ทกัษะและความรู้ความสามรถของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการบรหิารจดัการทรพัยากรในการ
ปฏบิตังิานอย่างคุ้มค่า ประหยดั เกดิประโยชน์สูงสุด ก่อใหเ้กดิเป็นงานทีม่คีุณภาพและสรา้งความพึงใจ
ใหก้บัตนเองและผูบ้รหิารสงูสุด 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากร คอื บุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 
2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรในการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967)  

โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวในการท า
แบบสอบถามจ านวน 300 ตวัอย่าง  

3. ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยใชแ้บบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยจะเลอืกสุม่ตวัอย่างจากบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว จนไดค้รบตาม
จ านวนก าหนด  

4. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
5. การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.70 แล้วน าเครื่องมอืที่ได้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม
ประชากรจ านวน 40 คนแลว้ น ามาหาความเชื่อมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.933  

6. วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติโิดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
(Chi-Square) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ผลการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศกึษาสรุปไดว้่าบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 59.7  มอีายุระหว่าง 30 -40 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
คิดเป็นร้อยละ 60  มีสถานภาพสมรส มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.7  และมี
ระยะเวลาปฏบิตังิานในองคก์ร 6-10 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 34.7   

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ  
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของปัจจยัจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความส าเรจ็ในการท างาน  ด้านการ
ได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ด้านความรบัผิดชอบในงาน  
และดา้นความก้าวหน้าในอาชพี พบว่า ม ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณา
รายดา้น พบว่า 

ด้านความส าเร็จในการท างาน  พบว่ามีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ  4.26 อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความรู้สึกว่าท่ านได้พยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงาน 
ทีป่ฏบิตัอิยู่ ใหด้ขีึน้เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30  อยู่ในระดบัมากสุด  

ด้ านการได้ รับ การยอมรับนั บถือ  พบว่ ามีค่ า เฉลี่ ย  เท่ ากับ  4 .12  อยู่ ใน ระดับมาก  
เมื่ อพิจารณ าเป็นรายข้อพบว่ า  ผู้ บั งคับบัญ ชายอมรับ ในความรู้ค วาม สามารถของท่ าน  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบัมาก  

ดา้นลกัษณะของงานทีส่รา้งสรรคแ์ละทา้ทาย พบว่ามคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์วธิีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่
สรา้งสรรคจ์นส าเรจ็ คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด   

ด้านความรับผิดชอบ ในงาน  พ บว่ า มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  4 .22 อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านปฏิบตัิงานได้ส าเรจ็ตามเวลาและปรมิาณงานตามที่ผู้บงัคบับญัชา
มอบหมาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้ าน ค ว าม ก้ า วห น้ า ใน อ าชี พ  พ บ ว่ า  มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ  4 .2 2  อ ยู่ ใน ร ะดับ ม าก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ ในงานอยู่เสมอ เช่น 
ไดไ้ปดงูาน อบรม สมัมนา เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัค า้จุน  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัค ้าจูน ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายการบรหิารขององคก์ร  ดา้นค่าจา้งและ

ผลตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพในการท างาน  และดา้นความมัน่คงในงาน พบว่า 
ม ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานที่ท่านสังกัดมีการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายในการ
ปฏบิตังิานชดัเจน และสามารถปฏบิตัไิด ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  



8 
 

ด้ านค่ าจ้างและผลตอบแทน  พบว่ ามีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .39  อยู่ ใน ระดับมากที่ สุ ด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานของท่านมีการจดัระบบสวสัดิการ และเงินตอบแทนอื่นๆ  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า หน่วยงานมกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่าง
ดจีากทุกคน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้านสถานภาพ ในการท างาน  พบว่ ามีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .33 อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยที่ท่านได้รบัการติดต่อประสานงานของท่านกับหน่วยงานอื่น  
มคีวามสะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ดา้นความมัน่คงในงาน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า การท างานในหน่วยงานนี้ ช่วยส่งเสรมิความมัน่คงในชวีติส่วนตวัของท่าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.44 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
เทศบาล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภ าพ ในการปฏิบัติ งานของบุ คลากร ประกอบด้วย  
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  พบว่า มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.16 อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  

ด้านคุณภาพของงาน พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ท่านมกีารวางแผนในการปฏบิตังิานไวล้่วงหน้าเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้านปรมิาณงาน พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ท่านมกีารวางแผน บรหิารจดัการปรมิาณงาน เพื่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้านเวลา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ท่านตรงต่อเวลาและรกัษาเวลาในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

ด้ านค่ า ใช้ จ่ าย ในการด า เนิ น งาน  พ บว่ ามีค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากับ  4 .10  อยู่ ใน ระดับ มา ก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า บุคลากรมตีระหนกัใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 
อยู่ในระดบัมาก  

การวิเคราะห์ทางสติจากสมมติฐานของการวิจยั 
ผลการศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพืน้ที่อ าเภอเชยีงดาว

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่
อ าเภอเชยีงดาวประกอบด้วย 2 ตวัแปร คอื ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน และได้สมการส าหรบัพยากรณ์
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร คอื Y1 = 0.472 X1  + 0.239 X2 โดยสมการดงักล่าวมี
ความแม่นย าในการพยากรณ์อยู่ที่ ร้อยละ 45.50 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนมผีลต่อ
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ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลในเขตพื้นทีอ่ าเภอเชยีงดาวจงัหวดัเชยีงใหม่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวจิยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ผูว้จิยัไดค้น้พบประเดน็ทีเ่ป็นผลจากการวจิยั ซึ่งสามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์
ของการคน้ควา้อสิระไดด้งันี้ไดด้งันี้ 

1. ปัจจยัจงูใจ 
ปัจจยัแรงจูงใจ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ อาจเป็นเพราะบุคลากรมคีวามพึงพอใจต่องาน 
และหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งงานนัน้อาจเป็นงานที่ท้าทาย ความสามารถตรงกบัคุณวุฒแิละตรงตาม
ต าแหน่งงานของตนเอง หรอือาจเป็นงานที่ไม่เคยปฏิบตัมิาก่อนและกระตุ้นให้ต้องปฏิบตัิงาน และต้อง
ส าเร็จ นอกจากนัน้งานที่ท าอยู่ยงัส่งเสรมิให้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถให้เกิดการ
ยอมรบันับถือ  นอกจากนี้ยังได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างอิสระ มีโอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาหรือ
รบัผดิชอบงานดว้ยตนเองอย่างเตม็ที่ เช่น การปฏบิตังิานทีท่า้ทายกบัความสามารถของตน การท างานที่
หลากหลายและได้แสดงศกัยภาพ อีกทัง้ยงัส่งเสรมิให้มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการทางานได้อย่าง
เต็มที่สอดคล้องกบังานวจิยัของ คะนึงนิจ สวรรคพงษ์ (2559) ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน มหาวิทยาลยั ประเภทวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแพรวไหม ผดุงกลิ่น 
(2561) แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข  ประจ า
หมู่บา้น ต าบลน ้าอ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์ อกีทัง้ยงัและณัฐวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศกึษาเรื่อง 
“ปัจจยัจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของขา้ราชการทหารประจ า สงักดักองพันทหารราบที ่1 
กรมทหารราบที ่7 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง เฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg, 1979) 

2. ปัจจยัค ้าจุน 
 ปัจจยัค ้าจุน พบว่ามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล 

ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี้เป็นเพราะนโยบายมกัได้รบัการถ่ายทอดมาจาก
ผู้บริหารหรือเป็นนโยบายที่ได้รบัการสัง่การมาจากระดับกระทรวง กรม ซึ่งผู้ปฏิบัติส่ วนใหญ่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายหลกัดงักล่าว จงึอาจจะมผีลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานไม่มากนัก อกี
ทัง้ผู้บริหารได้มีการสื่อสารให้ได้รับรู้ทราบ ในนโยบายการบริหารโดยทัว่ถึงกัน อีกทัง้เปิดโอกาสให้
บุคคลากรไดแ้สดงความสามารถ และสนบัสนุนใหม้สีว่นร่วมในการวางแผนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 
มีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) ของหน่วยงานผ่านการระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกัน
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ไดต้ัง้ไว้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากปัจจยัค ้าจุนโดยรวม ถอืไดว้่าเป็นสิง่
ส าคญัและมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร เทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาว  
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ซึ่งหากได้มกีารพฒันาปัจจยัค ้าจูน ให้มคีวามสมบูรณ์ชดัเจนในทุก ๆ ด้าน หรอืในทุกรายละเอยีดแล้ว 
ย่อมส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวจิยัของ คะนึงนิจ สวรรคพงษ์ (2559) 
ปัจจยัจุงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แพรวไหม ผดุงกลิน่ (2561) แรงจูงใจทีม่ผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น ต าบลน ้าอ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์ และณัฐวตัร เป็งวนั
ปลูก (2560) ศกึษาเรื่อง “ปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของขา้ราชการทหารประจ า 
สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg, 1979) 

จากประเดน็การอภปิรายดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจูน นัน้ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงดาวจรงิ ตามที่นักวชิาการต่างๆ  
ไดเ้สนอแนวคดิทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 

ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
 

จากการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาล ในเขตพื้นที่
อ าเภอเชียงดาว จึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าวิจยัครัง้ต่อไปให้มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ดงัต่อไปนี้ 

1. ควรท าการศกึษาปัจจยัด้านอื่นๆ ว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ในส่วนของระดบัผู้
บริหารงาน เพื่ อ ให้ทราบปัจจัยในการบริหาร เพื่ อ น ามาบู รณาการในการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไป 
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