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บทคัดย่อ
การศึกษา เรือ่ ง แรงจูงใจในทีท่ างานส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง ของพนักงาน
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปจั จัยจูงใจทีส่ ่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้าง ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านทักษะความรูค้ วามสามารถ ด้านการกระทาให้สาเร็จ และด้านเอกภาพของตนเอง
กลุ่ มตัวอย่าง คือ พนัก งาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตอ าเภอน้ าโสม
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถามดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หาการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทางเดียว ความแตกต่างรายคู่ การถดถอย
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
119 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 68 มีอ ายุ 31-40 ปี จ านวน 59 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 33.7 มีร ะดับ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 มีจานวนปี ท่ี
ปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 มีประเภทตาแหน่ งงาน
เป็ น ประเภทวิชาการ จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 มีอตั ราเงินเดือน อยู่ท่ี 15,001 –
20,000 บาท
ระดับความคิดเห็นต่ อแรงจูงใจในที่ทางานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.98, S.D.=.58)
ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
เขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( ̅ =4.22, S.D.=.65)
คาสาคัญ: แรงจูงใจ; ความต้องการพัฒนาตนเอง
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การทีอ่ งค์กรใดจะบรรลุเป้าหมายแห่งความสาเร็จได้นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในองค์กร แม้ว่าการกาหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงาน จะมีส่วนช่วยให้บุคลากร
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ าดหวังไว้ แต่หากบุคลากรในองค์กรมี “แรงจูงใจ
( Motivation)” ในการทางานแล้ว ย่อมทาให้บุคลากรมีความตัง้ ใจ กระตือรือร้นในการทางาน
เพิ่มมากขึ้น กล่าวอีก นัยหนึ่งคือ แรงจูงใจเป็ น ความตัง้ ใจ ความต้อ งการจะทาบางสิ่ง หรือ
เหตุผลของการกระทานันเองกล่
่
าวไว้ใน(กมลพร กัลยาณมิตร, 2559,หน้า 175-183) การพัฒนา
ตนเองมีห ลายด้านสิ่งสาคัญ ส าหรับการพัฒนาตนเองก็ค ือ การศึกษาเพื่อ ทาความเข้าใจการ
วิวฒ
ั น์ในทิศทางบวก โดยมีหลักเกณฑ์กาหนดวิธกี ารเรียนรูไ้ ว้ แต่การเรียนรูน้ ัน้ มิได้หมายถึง
การเปลี่ย นแปลงที่ส ามารถวัด ได้ ด้ า นปริม าณเท่ า นั ้น แต่ อ าจเป็ น ด้ า นคุ ณ ภาพที่ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงก็ยอ่ มได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานีตระหนัก
รูว้ ่าการพัฒนาการทางานของบุคลากรเอง จะช่วยให้บุคลากรและองค์กรบรรลุถงึ วัตถุประสงค์
ร่วมกัน อีกทัง้ เป็ นการลดความล้าสมัยของตัวบุคลากรแต่ละคน เมื่อทางานไปนาน ๆโดยไม่ม ี
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การโยกย้า ย อาจจะท าให้ บุ ค ลากรท่ า นนั ้น กลายเป็ น คนที่ข าดทัศ นคติท่ีก ว้ า ง หรือ ขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีสาเหตุมาจากบุคลากรภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ขาดสิง่ กระตุ้น และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ทัง้ นี้บุคลากรกลุ่มนี้ยงั ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมไม่ดใี นที่ทางาน สร้างความหนักใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน เกิดปญั หาการเกี่ยงงาน
เนื่องจากตนเองไม่มคี วามรูค้ วามสามารถ ในการปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย หรือปฏิบตั งิ าน
ไม่เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
จากปญั หาทีก่ ล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาแรงจูงใจในทีท่ างานส่งผล
ต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ า
โสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อทีจ่ ะนาผลการศึกษาวิจยั ให้คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผูท้ ่ี
มีส่วนเกีย่ วข้อง ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และเสนอสิง่ จูงใจ
เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในองค์กรได้ตรงจุด และเป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในที่ทางานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
เขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อ ศึก ษาความต้อ งการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในทีท่ างานส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี
ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความต้องการพัฒนาตนเอง ทีแ่ ตกต่างกัน
2. แรงจูงใจในที่ทางานส่ งผลต่ อ ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ตัวแปรที่ศกึ ษา ตัวแปรอิสระ คือ แรงจูงใจในทีท่ างาน ประกอบด้วย ปจั จัยจูงใจ
และปจั จัยค้าจุน ตัวแปรตาม คือ ความต้องการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ด้าน
สุขภาพ ด้านทักษะความรูค้ วามสามารถ ด้านการกระทาให้สาเร็จ และด้าน
เอกภาพของตนเอง
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2. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
อาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี จานวน 175 ราย ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ภายใต้ความเชื่อมัน่ 95 %
3. การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการระหว่างเดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เพื่อศึก ษาแรงจูงใจในที่ทางานที่ส่งผลต่ อ ความต้อ งการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานีอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีดงั นี้
1. Herzberg จากแนวคิดทฤษฎีสองปจั จัย(Two Factor Theory) ได้นิยามไว้ดงั นี้
มนุ ษ ย์ต้อ งการมีค วามสุขจากการทางาน จึงต้องอาศัยแรงจูงใจในที่ทางานที่เป็ นแหล่งสร้าง
ความสุขโดยมีปจั จัยเกีย่ วข้อง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีเ่ ป็ นปจั จัยจูงใจ และกลุ่มทีเ่ ป็ นปจั จัยค้าจุน
2. Boydell จากแนวคิดการพัฒนาตนเองคือความต้องการของมนุ ษย์ทุกคน ต้องการที่
จะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองหรือต้องการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ เพื่อจะได้สร้างโอกาสเติบโต
ในสายอาชีพ เพื่อรายได้ท่มี นคง
ั ่ สาระสาคัญของทฤษฎีน้ี แตกออกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ, ด้านทักษะความรูค้ วามสามารถ, ด้านการกระทาให้สาเร็จ และด้านเอกภาพของตนเอง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี จานวนทัง้ สิน้ 464 ราย สาหรับการสุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่ม
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Sampling) โดยดาเนินขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดหน่ วยงานตามเขตพื้นที่การให้บริการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เป็น 9 หน่วยงานซึง่ แต่ละหน่วยงานมีจานวนกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันนาจานวนประชากรแต่ละ
หน่วยงานมารวมกันจะได้จานวนประชากรทัง้ หมด
ขัน้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั คานวณหาร้อยละสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานโดยคานวณ
ร้อยละจากจานวนประชากรทัง้ หมด
ขัน้ ที่ 3 ผูว้ จิ ยั หาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานโดยคานวณร้อยละจากจานวน
ขนาดตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวิจยั โดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์ ของการวิจยั เป็ นหลัก เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา จานวนปีทป่ี ฏิบตั งิ าน ระดับตาแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน
ส่วนที่ 2 การประเมินแรงจูงใจในทีท่ างาน ประกอบด้วยปจั จัย 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยจูงใจ
และปจั จัยค้าจุนลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน อันตรภาค (Interval scale) โดยใช้
มาตรวัดตามวิธขี อง ลิเคิรท์ (Likert อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) วัดระดับแรงจูงใจ 5
ระดับ ข้อมูลเป็ นช่วงตัง้ แต่ 1-5 โดย 1 หมายถึง ระดับแรงจูงใจน้อยทีส่ ุด และ 5 หมายถึง
ระดับแรงจูงใจมากทีส่ ุด
ส่ วนที่ 3 การประเมินความต้องการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้าน
สุขภาพ,ด้านทักษะความรูค้ วามสามารถ,ด้านการกระทาให้สาเร็จ และด้านเอกภาพของตนเอง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน อันตรภาค (Interval scale) โดยใช้มาตรวัดตามวิธ ี
ของ ลิเคิรท์ (Likert อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) วัดระดับความต้องการ 5 ระดับ ข้อมูล
เป็นช่วงตัง้ แต่ 1-5 โดย 1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยทีส่ ุด และ 5 หมายถึง ระดับความ
ต้องการมากทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ชี้คาถามเพื่อต้องการทราบว่าพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ต้องการสิง่ ใดมาเป็ นแรงจูงใจในทีท่ างานเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Validity) ในงานวิจยั ครัง้ นี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่านเป็ นผู้ประเมิน ได้เท่ากับ 0.90 การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนา
แบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มประชากรที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการวิจยั ผู้วจิ ยั ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด (Pre-test) พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อลั ฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.95 ซึง่ มีค่าสูง (เมื่อเทียบกับ 0.70) จึง
นาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่าน Google Forms.จานวน 175
ชุด ให้พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี โดย
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แยกช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละหน่ วยงานออกจากกัน เพื่อไม่ไห้เกิดความซ้าซ้อนของ
ข้อมูล และนากลับมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และให้คะแนนแบบสอบถามทัง้ หมดตามเกณฑ์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป(SPSS)ทางคอมพิวเตอร์
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิ ติเชิ งพรรณนา
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percent)เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทีไ่ ด้
จากแบบสอบถามของส่วนที่ 1 เกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
2. ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean), ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ
แรงจูง ใจในที่ทางานของพนัก งาน ลูกจ้างองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในเขตอ าเภอน้ าโสม
จังหวัดอุดรธานี และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
สถิ ติเชิ งอนุมาน
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในทีท่ างานทีส่ ่งผลต่อ
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม
จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ประชากร
2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน Independence Sample T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One-way ANOVA: F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธ ี Tukey’s Honestly
Significant Difference
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Liner Regression Analysis) เพื่อใช้
ในการทดสอบแรงจูงใจในที่ทางานที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จัง หวัดอุดรธานี เป็ นการวิเคราะห์การถดถอย
เพื่อหาความสัมพันธ์หรือสร้างสมการพยากรณ์ตวั แปรตาม (ความต้องการพัฒนาตนเอง) จาก
กลุ่มตัวแปรอิสระ (แรงจูงใจในทีท่ างาน) ว่าตัวแปรอิสระตัวใดส่งผลหรือมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
ผลการวิ จยั
ผลจากการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
ตอบแบบสอบถาม จานวน 175 คน พบว่า
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เพศ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 เพศชาย จานวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 32
อายุ ส่วนใหญ่มอี ายุ 31-40 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมามีอายุ 4150ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และน้อยสุดมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.1
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จานวน 98 คน
คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3
และน้อยทีส่ ุดจบการศึกษาต่ากว่า ม.6 หรือเทียบเท่า จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1
จานวนปีทป่ี ฏิบตั งิ าน ส่วนใหญ่มอี ายุงานตัง้ แต่ 2 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี จานวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.3 รองลงมามีอายุงานมากกว่า 8 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 และน้อย
ทีส่ ุดมีอายุงาน ตัง้ แต่ 6 ปีไม่เกิน 8 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9
ประเภทตาแหน่ งงาน ส่วนใหญ่ เป็ นประเภทวิชาการ จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.3 รองลงมาเป็ นประเภทลูกจ้างทัวไป
่ หรือภารกิจ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.6 และ
น้อยทีส่ ุดเป็นประเภทอานวยการ หรือบริหาร จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6
อัตราเงินเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในอัตรา 15,001-20,000 บาท จานวน 69 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 39.4 และรองลงมาอยูใ่ นอัตรา 10,001-15,000 บาท จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3
และน้อยทีส่ ุดอยูใ่ นอัตรา ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในทีท่ างานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
เขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปจั จัย พบว่า ปจั จัยจูงใจด้านความสาเร็จในงานทีท่ าของบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด, ปจั จัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก,
ปจั จัยจูงใจด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, ปจั จัยจูงใจด้านความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, ปจั จัยจูงใจด้านความก้าวหน้ า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก, ปจั จัยค้าจุนด้านเงินค่าตอบแทนรายเดือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, ปจั จัยค้าจุน
ด้านโอกาสได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง, ปจั จัยค้าจุนด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก, ปจั จัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด, ปจั จัยค้าจุนด้าน
นโยบายและการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด, ปจั จัยค้าจุนด้านสภาพการทางาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, ปจั จัยค้าจุนด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และปจั จัยค้าจุนด้านความมันคงในการท
่
างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด, ปจั จัยค้า
จุนด้านวิธกี ารปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่าภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
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มากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก, ด้าน
ทัก ษะความรู้ค วามสามารถ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก, ด้านการกระทาให้สาเร็จ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด, ด้านเอกภาพของตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
อภิ ปรายผล
ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 119 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 68 มีอ ายุ 31-40 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 มีจานวนปีทป่ี ฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่ 2 ปี
ไม่เกิน 4 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 มีประเภทตาแหน่ งงานเป็ น ประเภทวิชาการ
จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีอตั ราเงินเดือน อยูท่ ่ี 15,001 – 20,000 บาท
ปจั จัย จูง ใจด้า นความ ส าเร็จในงานที่ท าของบุ ค คล,ป จั จัย จูง ใจด้านการได้ร บั การ
ยอมรับนับถือ,ปจั จัยจูงใจด้านความก้าวหน้า,ปจั จัยค้าจุนด้านเงินค่าตอบแทนรายเดือน,ปจั จัยค้า
จุนด้านโอกาสได้รบั ความก้าวหน้ าในอนาคต,ปจั จัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน, ปจั จัยค้าจุนด้าน นโยบายและการบริการ, ปจั จัยค้าจุนด้าน
สภาพการทางาน, ปจั จัยค้าจุนด้านความมันคงในการท
่
างาน และปจั จัยค้าจุนด้านวิธ ีการ
ปกครองบังคับบัญชา ไม่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ยกเว้น ตัวแปรต้น ปจั จัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ,ปจั จัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ
,ปจั จัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ และปจั จัยค้าจุนด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว ส่งผลต่อความ
ต้องการพัฒนาตนเองของพนัก งาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในเขตอาเภอน้ าโสม
จังหวัดอุดรธานี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแต่ละด้าน พบว่า
แรงจูง ใจในที่ท างานด้า นการกระท าให้ส าเร็จ ไม่ส่ งผลต่ อ ความต้อ งการพัฒ นาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยกเว้น แรงจูงใจในที่ทางานด้านสุขภาพ,ด้าน
ทักษะความรูค้ วามสามรถ และด้านเอกภาพของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในที่ทางานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในทีท่ างานในภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก แสดงว่า
พนักงาน ลูกจ้าง มีแรงจูงใจในทีท่ างาน แต่ปจั จัยทีม่ รี ะดับความคิดเห็นต่ าทีส่ ุด คือ ปจั จัยค้าจุน
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ด้านโอกาสได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต ในข้อ ท่านมีโอกาสถูกเสนอชื่อให้รกั ษาการใน
ตาแหน่ งทีส่ งู กว่าปจั จุบนั องค์กรควรให้ความสาคัญกับ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่น
โดยการพิจารณาความดีความชอบให้เป็นกรณีพเิ ศษ มอบคายกย่องชมเชย เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบตั ริ าชการเพื่อองค์กร
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ระดับความคิดเห็นต่อความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
แสดงว่า พนักงาน ลูกจ้าง มีความต้อ งการพัฒนาตนเอง แต่ดา้ นที่มรี ะดับความคิดเห็นต่ าที่สุด
คือ ด้านสุขภาพ ในข้อ ท่านต้องการให้มอี าหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ ผู้บริหาร ควรมี
การปลูกจิตสานึกให้พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดของท่านได้ตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
อย่างไร เช่น ควรจัดให้มกี ารฝึ กอบรมให้ค วามรู้ด้านการดูแลสุ ข ภาพกาย สุ ขภาพจิต จาก
วิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับแรงจูงใจในที่ ทางานที่ ส่งผลต่ อความต้ องการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในที่ทางานส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
ของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในขตอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า ตัว
แปรต้น ส่งผลต่อ ตัวแปรตาม คิดเป็ น ร้อยละ 36 ปจั จัยของตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อ ตัวแปรตาม
สูงทีส่ ุดคือ ปจั จัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ตัวแปรต้นที่ส่ งผลต่ อ ตัวแปรตาม น้ อ ยที่สุด คือ ปจั จัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ผู้บริหาร
หัว หน้ าส่ ว นราชการควรรู้จกั ตัว เอง รวมถึงพนักงาน ลูก จ้ างในสังกัดของท่านให้ดีเ สียก่ อ น
จากนัน้ ผู้บริหารควรส่งเสริมการทางานร่วมกันของพนักงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันแก้ปญั หา จนเกิดความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงความผูกพันต่อองค์กร
อันจะส่งผลถึงการเห็นความสาคัญขององค์กรทาให้เกิดแรงจูงใจด้านสถานะทางอาชีพ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในทีท่ างานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในมิตขิ องงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อนาข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้มาจัดทาเป็นแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามที่
คาดหวัง
2. ควรมีการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน ลูกจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พืน้ ทีอ่ ่นื ในเขตจังหวัดอุดรธานี
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