
 

 

แรงจงูใจในท่ีท างานส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลกูจ้าง
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอดุรธานี 

Motivation at work affects the needs of employees' self-improvement. 
Employees of local government organizations in Nam Som District, Udon 

Thani Province 
 

พุทธชาด ทองบญุมา1 จุฑาทพิย ์เดชยางกรู2 
 

บทคดัย่อ 
 

การศกึษา เรือ่ง แรงจงูใจในทีท่ างานส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเอง ของพนักงาน 
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาปจัจยัจงูใจทีส่่งผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจา้ง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ 
ดา้นทกัษะความรูค้วามสามารถ ดา้นการกระท าใหส้ าเรจ็ และดา้นเอกภาพของตนเอง 

กลุ่มตัวอย่าง คอื พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอน ้าโสม 
จงัหวดัอุดรธานี กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 175 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล คอื แบบสอบถามด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์
หาการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทางเดยีว ความแตกต่างรายคู่ การถดถอย 

ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 68 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีระดับ
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 56 มจี านวนปีที่
ปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 2 ปี ไม่เกนิ 4 ปี จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 มปีระเภทต าแหน่งงาน
เป็น ประเภทวชิาการ จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 มอีตัราเงนิเดอืน อยู่ที่ 15,001 – 
20,000 บาท 

ระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในที่ท างานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.98, S.D.=.58)  

ระดบัความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจา้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( ̅=4.22, S.D.=.65)  

 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ; ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
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Abstract 
Education on motivation at work affects employees' self-improvement needs. 

Employees of local government organizations in Nam Som District, Udon Thani 
Province The objective is to study the motivating factors that affect the self-improvement 
needs of employees. Employees include health, knowledge, achievement, and their own 
unity.  

The samples were employees, employees of local governments in Nam Som 
District, Udon Thani Province. A sample of 175 people who responded to the 
questionnaire, the data collection tool, was a questionnaire that performed data analysis 
using a computer-ready program. Find the average ( ̅) Standard Deviation (S.D.), 
Average Difference, One-Way Variance Double differences, regressions. 

The results showed that the level of opinion on employees' workplace 
motivations was not a good idea. Local government employees in Nam Som District, 
Udon Thani province, pictured, are included at a considerable level. As for the level of 
self-improvement needs of employees, Employees of local government organizations in 
Nam Som District, Udon Thani Province In the photo, it is included in the most level.  

Keywords: motivation; self-improvement needs 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
การทีอ่งคก์รใดจะบรรลุเป้าหมายแห่งความส าเรจ็ไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัผลการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในองคก์ร แมว้่าการก าหนดลกัษณะงานและเป้าหมายผลงาน จะมสี่วนช่วยใหบุ้คลากร
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้แต่หากบุคลากรในองคก์รม ี“แรงจงูใจ
( Motivation)” ในการท างานแล้ว ย่อมท าให้บุคลากรมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืร้นในการท างาน
เพิ่มมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคอื แรงจูงใจเป็น ความตัง้ใจ ความต้องการจะท าบางสิ่ง หรอื
เหตุผลของการกระท านัน่เองกล่าวไวใ้น(กมลพร กลัยาณมติร, 2559,หน้า 175-183) การพฒันา
ตนเองมหีลายด้านสิ่งส าคญัส าหรบัการพฒันาตนเองก็คือการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจการ
ววิฒัน์ในทศิทางบวก โดยมหีลกัเกณฑก์ าหนดวธิกีารเรยีนรูไ้ว้ แต่การเรยีนรูน้ัน้มไิด้หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้ด้านปริมาณเท่านั ้น แต่อาจเป็นด้านคุณภาพที่มีการ
เปลีย่นแปลงกย็อ่มได ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานีตระหนัก
รูว้่าการพฒันาการท างานของบุคลากรเอง จะช่วยให้บุคลากรและองค์กรบรรลุถงึวตัถุประสงค์
ร่วมกนั อกีทัง้เป็นการลดความล้าสมยัของตวับุคลากรแต่ละคน เมื่อท างานไปนาน  ๆโดยไม่มี
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การโยกย้าย อาจจะท าให้บุคลากรท่านนั ้นกลายเป็นคนที่ขาดทัศนคติที่กว้าง หรือขาด
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มสีาเหตุมาจากบุคลากรภายในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ขาดสิง่กระตุ้น และแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง ทัง้นี้บุคลากรกลุ่มนี้ยงัก่อใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มไม่ดใีนที่ท างาน สรา้งความหนักใจใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน เกดิปญัหาการเกี่ยงงาน
เนื่องจากตนเองไม่มคีวามรูค้วามสามารถ ในการปฏบิตังิานที่ไดร้บัมอบหมาย หรอืปฏบิตังิาน
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา  

จากปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งต้นผู้วจิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแรงจงูใจในทีท่ างานส่งผล
ต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้า
โสม จงัหวดัอุดรธานี เพื่อทีจ่ะน าผลการศกึษาวจิยัใหค้ณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการและผูท้ี่
มสี่วนเกีย่วขอ้ง ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาจดัท าแผนพฒันาบุคลากร และเสนอสิง่จงูใจ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในการพฒันาตนเองของบุคลากรภายในองคก์รไดต้รงจุด และเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรขององคก์รต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในที่ท างานของพนักงาน ลูกจา้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี  
2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
4. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในทีท่ างานส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน 

ลกูจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. พนักงาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 
ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมคีวามตอ้งการพฒันาตนเอง ทีแ่ตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจในที่ท างานส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจ้าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ตวัแปรที่ศกึษา ตวัแปรอสิระ คอื แรงจงูใจในทีท่ างาน ประกอบดว้ย ปจัจยัจูงใจ 

และปจัจยัค ้าจุน ตวัแปรตาม คอื ความต้องการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย ดา้น
สุขภาพ ด้านทกัษะความรูค้วามสามารถ ด้านการกระท าให้ส าเรจ็ และด้าน
เอกภาพของตนเอง 
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2. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 175 ราย ใชค้่าความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตวัอยา่ง รอ้ยละ 5 ภายใตค้วามเชื่อมัน่ 95 % 

3. การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการระหว่างเดอืน มนีาคม ถงึ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจยัเพื่อศึกษาแรงจูงใจในที่ท างานที่ส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของ
พนกังาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานีอาศยัแนวคดิ
ทฤษฎดีงันี้  

1. Herzberg จากแนวคดิทฤษฎสีองปจัจยั(Two Factor Theory) ได้นิยามไว้ดงันี้ 
มนุษย์ต้องการมคีวามสุขจากการท างาน จงึต้องอาศยัแรงจูงใจในที่ท างานที่เป็นแหล่งสร้าง
ความสุขโดยมปีจัจยัเกีย่วขอ้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีเ่ป็นปจัจยัจงูใจ และกลุ่มทีเ่ป็นปจัจยัค ้าจนุ  

2. Boydell จากแนวคดิการพฒันาตนเองคอืความตอ้งการของมนุษยท์ุกคน ต้องการที่
จะสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาตนเองหรอืต้องการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ เพื่อจะไดส้รา้งโอกาสเตบิโต
ในสายอาชพี เพื่อรายได้ที่ม ัน่คง สาระส าคญัของทฤษฎีนี้ แตกออกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ, ดา้นทกัษะความรูค้วามสามารถ, ดา้นการกระท าใหส้ าเรจ็ และดา้นเอกภาพของตนเอง 

  
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี จ านวนทัง้สิน้ 464 ราย ส าหรบัการสุ่มตวัอย่างผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) โดยด าเนินขัน้ตอนการสุ่มตวัอยา่งดงันี้ 

ขัน้ที ่1 ก าหนดหน่วยงานตามเขตพื้นที่การให้บรกิารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เป็น 9 หน่วยงานซึง่แต่ละหน่วยงานมจี านวนกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัน าจ านวนประชากรแต่ละ
หน่วยงานมารวมกนัจะไดจ้ านวนประชากรทัง้หมด 

ขัน้ที ่2 ผูว้จิยัค านวณหารอ้ยละสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละหน่วยงานโดยค านวณ
รอ้ยละจากจ านวนประชากรทัง้หมด 

ขัน้ที ่3 ผูว้จิยัหาสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละหน่วยงานโดยค านวณรอ้ยละจากจ านวน
ขนาดตวัอย่าง 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยัโดย

ค านึงถงึวตัถุประสงค ์ของการวจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้ 
คอื 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา จ านวนปีทีป่ฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งงาน และอตัราเงนิเดอืน 

ส่วนท่ี 2 การประเมนิแรงจงูใจในทีท่ างาน ประกอบดว้ยปจัจยั 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัจงูใจ 
และปจัจยัค ้าจุนลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน อนัตรภาค (Interval scale) โดยใช้
มาตรวดัตามวธิขีอง ลเิคริท์ (Likert อ้างถงึใน ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2551)  วดัระดบัแรงจงูใจ 5 
ระดบั ขอ้มลูเป็นช่วงตัง้แต่ 1-5 โดย 1 หมายถงึ  ระดบัแรงจูงใจน้อยทีสุ่ด และ 5 หมายถงึ 
ระดบัแรงจงูใจมากทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 3 การประเมนิความต้องการพฒันาตนเอง ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี้ ด้าน
สุขภาพ,ดา้นทกัษะความรูค้วามสามารถ,ด้านการกระท าใหส้ าเรจ็ และดา้นเอกภาพของตนเอง 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน อนัตรภาค (Interval scale) โดยใชม้าตรวดัตามวธิี
ของ ลเิคริท์ (Likert อ้างถงึใน ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2551) วดัระดบัความต้องการ 5 ระดบั ขอ้มลู
เป็นช่วงตัง้แต่ 1-5 โดย 1 หมายถงึ  ระดบัความต้องการน้อยทีสุ่ด และ 5 หมายถงึ ระดบัความ
ตอ้งการมากทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ชี้ค าถามเพื่อต้องการทราบว่าพนักงาน ลูกจา้งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี ต้องการสิง่ใดมาเป็นแรงจงูใจในทีท่ างานเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Validity) ในงานวจิยัครัง้นี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านเป็นผู้ประเมนิ ได้เท่ากบั 0.90 การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Try-Out) กบักลุ่มประชากรที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่ม
ตวัอย่างที่ท าการวจิยั ผู้วจิยัทดสอบเครื่องมอืกบักลุ่มตวัอย่าง 30 ชุด (Pre-test) พบว่า ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ลัฟาของครอนบาคมคี่าเท่ากบั 0.95 ซึง่มคี่าสูง (เมื่อเทยีบกบั 0.70) จงึ
น าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามผ่าน Google Forms.จ านวน 175 
ชุด ให้พนักงาน ลูกจา้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี โดย
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แยกช่วงเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มูลแต่ละหน่วยงานออกจากกนั เพื่อไม่ไห้เกดิความซ ้าซ้อนของ
ขอ้มลู และน ากลบัมาท าการวเิคราะหข์อ้มลู และใหค้ะแนนแบบสอบถามทัง้หมดตามเกณฑ์ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู(SPSS)ทางคอมพวิเตอร ์
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 สถิติเชิงพรรณนา 
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอ้ยละ(Percent)เพื่อใชอ้ธบิายขอ้มลูทีไ่ด้

จากแบบสอบถามของส่วนที่ 1 เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจา้งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 

2. ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean), ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 เพื่อใช้อธบิายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ต่อ

แรงจูงใจในที่ท างานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอน ้าโสม 
จงัหวดัอุดรธานี และส่วนที่ 3 เกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นต่อความต้องการพฒันาตนเองของ
พนกังาน ลกูจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 

สถิติเชิงอนุมาน 
1. วเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัแรงจงูใจในทีท่ างานทีส่่งผลต่อ

ความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม 
จงัหวดัอุดรธานี จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ดว้ยการวเิคราะหค์วามแตกต่างค่าเฉลีย่ประชากร 
2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั Independence Sample T-test และวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
One-way ANOVA: F-test และเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิ ีTukey’s Honestly 
Significant Difference  

2. การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Liner Regression Analysis) เพื่อใช้
ในการทดสอบแรงจูงใจในที่ท างานที่ส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจา้ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี เป็นการวเิคราะหก์ารถดถอย
เพื่อหาความสมัพนัธ์หรอืสรา้งสมการพยากรณ์ตวัแปรตาม (ความต้องการพฒันาตนเอง) จาก
กลุ่มตวัแปรอสิระ (แรงจงูใจในทีท่ างาน) ว่าตวัแปรอสิระตวัใดส่งผลหรอืมอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม 

 
ผลการวิจยั 

 
ผลจากการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ที่

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 175 คน พบว่า 
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เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68 เพศชาย จ านวน 56 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 

อาย ุส่วนใหญ่มอีาย ุ31-40 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 รองลงมามอีายุ 41-
50ปี จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 และน้อยสุดมอีายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.1 

ระดบัการศกึษา ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า จ านวน 98 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาจบการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 
และน้อยทีสุ่ดจบการศกึษาต ่ากว่า ม.6 หรอืเทยีบเท่า จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 

จ านวนปีทีป่ฏบิตังิาน ส่วนใหญ่มอีายงุานตัง้แต่ 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 4 ปี จ านวน 53 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.3 รองลงมามอีายงุานมากกว่า 8 ปี จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 และน้อย
ทีสุ่ดมอีายงุาน ตัง้แต่ 6 ปีไมเ่กนิ 8 ปี จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 

ประเภทต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็นประเภทวชิาการ จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.3 รองลงมาเป็นประเภทลูกจา้งทัว่ไป หรอืภารกจิ จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 และ
น้อยทีสุ่ดเป็นประเภทอ านวยการ หรอืบรหิาร จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 

อตัราเงนิเดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในอตัรา 15,001-20,000 บาท จ านวน 69 ราย คดิเป็น 
รอ้ยละ 39.4 และรองลงมาอยูใ่นอตัรา 10,001-15,000 บาท จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 
และน้อยทีสุ่ดอยูใ่นอตัรา ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.6   

ผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจในทีท่ างานของพนกังาน ลกูจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
เขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด, ปจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, 
ปจัจยัจงูใจดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, ปจัจยัจูงใจดา้นความ
รบัผดิชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, ปจัจยัจูงใจด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก, ปจัจยัค ้าจนุดา้นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, ปจัจยัค ้าจุน
ดา้นโอกาสไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง, ปจัจยัค ้าจุนดา้น
ความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก, ปจัจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด, ปจัจยัค ้าจุนดา้น
นโยบายและการบรกิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด, ปจัจยัค ้าจุนดา้นสภาพการท างาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, ปจัจยัค ้าจุนดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และปจัจยัค ้าจนุดา้นความมัน่คงในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด, ปจัจยัค ้า
จนุดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

 ผลการวเิคราะห์ความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่าภาพรวมมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบั



8 

 

มากทีสุ่ด  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก, ดา้น
ทกัษะความรู้ความสามารถ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก , ด้านการกระท าให้ส าเร็จ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด, ดา้นเอกภาพของตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

 
อภิปรายผล 

 
ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 119 คน คดิ

เป็นร้อยละ 68 มอีายุ 31-40 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มรีะดบัการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 มจี านวนปีทีป่ฏบิตังิาน ตัง้แต่ 2 ปี 
ไม่เกนิ 4 ปี จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 มปีระเภทต าแหน่งงานเป็น ประเภทวชิาการ 
จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 มอีตัราเงนิเดอืน อยูท่ี ่15,001 – 20,000 บาท  

ปจัจยัจูงใจด้านความ ส าเร็จในงานที่ท าของบุคคล,ปจัจยัจูงใจด้านการได้รบัการ
ยอมรบันบัถอื,ปจัจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้า,ปจัจยัค ้าจนุดา้นเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน,ปจัจยัค ้า
จุนด้านโอกาสได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต,ปจัจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน, ปจัจยัค ้าจุนดา้น นโยบายและการบรกิาร, ปจัจยัค ้าจุนดา้น
สภาพการท างาน, ปจัจยัค ้าจุนด้านความมัน่คงในการท างาน และปจัจยัค ้าจุนด้านวธิีการ
ปกครองบงัคบับญัชา ไม่ส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ยกเว้น ตวัแปรต้น ปจัจยัจูงใจด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ,ปจัจยัจูงใจด้านความรบัผดิชอบ
,ปจัจยัค ้าจุนด้านสถานะทางอาชพี และปจัจยัค ้าจุนด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ส่งผลต่อความ
ต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอน ้าโสม 
จงัหวดัอุดรธานี เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นกบัตวัแปรตามแต่ละด้าน พบว่า 
แรงจูงใจในที่ท างานด้านการกระท าให้ส าเร็จ ไม่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยกเว้น แรงจูงใจในที่ท างานด้านสุขภาพ,ด้าน
ทกัษะความรูค้วามสามรถ และดา้นเอกภาพของตนเอง ส่งผลต่อความตอ้งการพฒันาตนเองของ
พนกังาน ลกูจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแรงจงูใจในท่ีท างานของพนักงาน ลูกจ้างองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอดุรธานี 

ระดบัความคดิเหน็ต่อแรงจงูใจในทีท่ างานในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก แสดงว่า 
พนกังาน ลกูจา้ง มแีรงจงูใจในทีท่ างาน  แต่ปจัจยัทีม่รีะดบัความคดิเหน็ต ่าทีสุ่ด คอื ปจัจยัค ้าจนุ
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ดา้นโอกาสไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต ในขอ้ ท่านมโีอกาสถูกเสนอชื่อใหร้กัษาการใน
ต าแหน่งทีส่งูกว่าปจัจบุนั องคก์รควรใหค้วามส าคญักบั พนกังาน ลกูจา้ง กลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอื่น
โดยการพจิารณาความดคีวามชอบใหเ้ป็นกรณพีเิศษ มอบค ายกยอ่งชมเชย เพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจตอบแทนความทุ่มเทในการปฏบิตัริาชการเพื่อองคก์ร 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอดุรธานี 
 ระดบัความคดิเห็นต่อความต้องการพฒันาตนเองในภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด 
แสดงว่า พนักงาน ลูกจา้ง มคีวามต้องการพฒันาตนเอง แต่ดา้นที่มรีะดบัความคดิเหน็ต ่าที่สุด 
คอื ด้านสุขภาพ ในขอ้ ท่านต้องการให้มอีาหารกลางวนัที่ถูกหลกัโภชนาการ ผู้บรหิาร ควรมี
การปลูกจติส านึกให้พนักงาน ลูกจา้งในสงักดัของท่านได้ตระหนักถงึความส าคญัของสุขภาพ
กาย สุขภาพจติ ว่ามคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกบัประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน
อย่างไร เช่น ควรจดัให้มกีารฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจติ จาก
วทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น  

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในท่ีท างานท่ีส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเองของ
พนักงาน ลกูจ้างองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอดุรธานี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในที่ท างานส่งผลต่อความต้องการพฒันาตนเอง 
ของพนกังาน ลกูจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในขตอ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ตวั
แปรต้น ส่งผลต่อ ตวัแปรตาม คดิเป็น รอ้ยละ 36 ปจัจยัของตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อ ตวัแปรตาม 
สงูทีสุ่ดคอื ปจัจยัค ้าจนุดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
ตวัแปรต้นที่ส่งผลต่อ ตวัแปรตาม น้อยที่สุดคอื ปจัจยัค ้าจุนด้านสถานะทางอาชพี ผู้บรหิาร 
หวัหน้าส่วนราชการควรรู้จกัตัวเอง รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างในสงักัดของท่านให้ดีเสียก่อน 
จากนัน้ผู้บรหิารควรส่งเสรมิการท างานร่วมกนัของพนักงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และร่วมกนัแก้ปญัหา จนเกดิความผูกพนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถงึความผูกพนัต่อองค์กร
อนัจะส่งผลถงึการเหน็ความส าคญัขององคก์รท าใหเ้กดิแรงจงูใจดา้นสถานะทางอาชพี 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมกีารศกึษาแรงจงูใจในทีท่ างานทีส่่งผลต่อประสทิธผิลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ในมติขิองงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อน าขอ้มลูเชงิคุณภาพทีไ่ดม้าจดัท าเป็นแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการบรหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิลตามที่
คาดหวงั 
 2. ควรมกีารเปรยีบเทยีบความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังาน ลกูจา้งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่พืน้ทีอ่ื่นในเขตจงัหวดัอุดรธานี
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