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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์
การท างาน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี จ านวน 92 คน
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) Least Significant Difference (LSD) 

ผลการทดสอบสมมติฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรีมีปัจจัยด้านประชากร 
ด้านระดับการศึกษา ด้านอายุ ด้านประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรีมีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานต่างกัน 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ; อาสาสมัครสาธารณสุข 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1. to study the motivation of the work of public health 
volunteers Public Health Service Center 34 Pho Si 2. to compare the incentives for the work of 
public health volunteers Public Health Service Center 34 Pho Si classified by population factors, 
including gender, education level, age, work experience 
 The sample used in this research Public Health Volunteers Public Health Service Center 34 
Pho Si, 92 people using online questionnaires Is a tool to collect statistical data used in data 
analysis such as frequency, percentage, mean and standard deviation, test hypothesis with 
statistics, t-test, one-way variance statistics (One Way ANOVA), Least significant difference (LSD) 
 The hypothesis testing of public health volunteers Public Health Service Center 34 Pho Si 
has population factors. The level of education, age, work experience is different. Making incentives 
to perform different tasks Public Health Volunteers Public Health Service Center 34 Pho Si has 
population factors. Different sex Making incentives in performing different tasks 
 
บทน า 

ปัจจุบันเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหาในชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐ ยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือ
หรือเข้าถึงภายในชุมชนน้ันน้ันไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหายาเสพตดิ สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการและการกดขี่ทาง
สังคม ของคนในชุมชน คนในชุมชนทุกคนถือว่าเป็นหน่ึงส่วนส าคัญในการท าให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยทั้งน้ีผู้วิจัย
มองเห็นถึงส าคัญบุคคลที่ท างานกลุ่มหน่ึง ซ่ึงท างานให้กับชุมชนเป็นกลุ่มที่ช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับคนในชุมชน ชาวบ้านโดยตรง คืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ซ่ึงเป็นผู้ที่อุทิศทั้งร่างกายทรัพย์สินสละเวลาในการ
ช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาในเร่ืองของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี โดยเป็นอาชีพท่ีช่วยเหลือทางสังคม ให้คนในชุมชน เกิดคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยการเสียสละ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ดังน้ันผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์การท างาน 
 
ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์การท างาน 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ด้าน
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีปัจจัยด้านประชากรจ าแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา อายุ และประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี จ านวน 119 คน 
(ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ YAMANE (1973) ซ่ึงที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 92 คน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาแรงจงูใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน

และความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการ

บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม 

 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี จ านวน 119 คน 
(ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ YAMANE (1973) ซ่ึงที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 92 คน 

 วิธีการค านวณ จากสูตร    n  =         N 
      
     n  =        119   

 
          กลุ่มตัวอย่าง   = 92 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางใน

      1+Ne 

       1+119(0.05) 2 
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การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิดและค าถาม
ปลายเปิด โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
แบบสอบถามปลายปิด 2 ส่วน และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปัจจยัด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา อายุ และประสบการณ์การท างาน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 

โพธิ์ศรี ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถามเก่ียวกับ ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน

ความส าเร็จและความม่ันคง ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน

ผลตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อม มีจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 37 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมิน

ค่าความคิดเห็น 5 ระดับ ( Rating Scale )  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อความตามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี จ านวน 1 ข้อ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี” มีวัตถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ประการที่สอง เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ 

ประสบการณ์การท างาน เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตาม

สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ

วิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว ผู้วิจัยได้น า

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Questionnaire) จ านวน 92 ชุด มาท าการ

วิเคราะห์ โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี อยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะ

งานและความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการ

บริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านการยอมรับนับถือ ด้านผลตอบแทน  
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2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิ

ศรี จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังน้ี 

2.1 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ที่มีปัจจัยดา้นประชากร ด้าน ระดับการศึกษา 

อายุ ประสบการณ์การท างาน ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ไม่ต่างกัน 

2.2 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ที่มีปัจจัยดา้นประชากร ด้าน เพศ ต่างกัน ท า

ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ต่างกัน 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยแรงจงูใจในการปฏิบัตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 

โพธ์ิศรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.1 ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี อยู่

ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยพันธ์ จันทมาลา (2557 , น. 121) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น 
พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงาน โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ 
อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ งานที่ปฏิบัติมี
ความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ งานที่ได้รับเป็น
งานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถเน่ืองมาจากความหลากหลายของงานที่ปฏิบัติ และการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ในองค์กร ได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่หลากหลายท้าทายความรู้ความสามารถได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในแผนกอื่น ๆ ที่ไม่
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยพันธ์ 
จันทมาลา (2557, น. 122) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต พบว่า ด้านความรับผิดชอบ 
พนักงาน โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงาน โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น 
พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ 
ระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
มุ่งม่ันในการท างานให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งน้ีการมอบหมายงานที่มีความส าคัญให้กับพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในการ
ท างานได้อย่างเต็มที่จะท าให้พนักงานมีความตั้งใจและทุ่มเทกับงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 94) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต
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เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต -เทศบาล
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คนพิการถึงแม้จะ
เป็นผู้ด้อยโอกาส แต่คนพิการก็สามารถท างานได้เหมือนคนปกติทั่วไป เม่ือได้ท างานมีรายได้ก็จะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 94) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคน
พิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต-
เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบันทาง
ราชการมีหน่วยงานจัดหางาน และจัดอบรมอาชีพให้แก่คนพิการตามความถนัด และความสนใจของคนพิการ ท าให้คน
พิการได้ประกอบอาชีพตามความสามารถ และความถนัด และมีอิสระในการตัดสินใจ โดยไม่มีการควบคุม แต่มีการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงท าให้คนพิการได้ใช้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคน
พิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมาก 

1.2 ด้านการยอมรับนับถือ ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี อยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 151) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและ
ปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า 
ด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ระดับ
ปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของงานในหน่วยงาน ผลงาน
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และผลงานได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน อาจเน่ืองมาจากพนักงานมี
บทบาทเพียงส่วนร่วมกับความส าเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ค่อยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานหรือ
โครงการส าคัญโดยตรง ที่ท าให้ตนเองได้แสดงความรู้ความสามารถให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอมรับ 
ภาพรวมของระดับปัจจยัจงูใจด้านการยอมรับนับถือ จึงอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยพันธ์ 
จันทมาลา (2557, น. 120-121) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต พบว่า ด้านการ
ยอมรับนับถือ พนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงาน โรงแรม เบสท์ 
เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับ
มาก 5 ข้อ ระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เพื่อนร่วมงานยินดีให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในการท างานได้รับ
ความไว้วางใจในการให้บริการกับลูกค้า ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการได้รับการยอมรับนับถือในการปฏิบัติงานจากความรู้
ความสามารถของพนักงานในองค์กร ซ่ึงจะมาในรูปแบบของการได้รับค าชมเชยโดยตรง หรือการได้รับความไว้วางใจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 93) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่
ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับคนพิการมากขึ้น คนพิการมีความรู้ ความสามารถ และ
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เม่ือเข้าท างานในองค์กร ก็จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเป็นงานที่ซับซ้อน ก็สามารถท าได้ส าเร็จ เม่ือท างานประสบผลส าเร็จ ท าให้คนพิการมีขวัญและก าลังใจใน
การท างานมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 149) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วน
บุคคลและปัจจยัจงูใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ 
และระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความพอใจกับงานใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบมีความภูมิใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง และผู้บังคับบัญชามีความพอใจในการปฏิบัติงานของตน 
ทั้งน้ีเป็นเพราะพนักงานรู้สึกว่าการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ท างานใหม่ ๆ เท่า กับว่าได้รับความเช่ือม่ัน
ผู้บังคับบัญชา และเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถ จึงพยายามตั้งใจทุ่มเทท างานเพื่อให้งานส าเร็จ 
ประกอบกับผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบโดยให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานด้วย จึงส่งผลให้ปัจจัย
จูงใจด้านความส าเร็จของงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยพันธ์ จันทมาลา (2557, น. 120) 
ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม 
เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน พนักงานโรงแรม 
เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในการ
ท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมา
แรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน ด้านความส าเร็จในงานอยูใ่นระดับมาก 6 ข้อ และระดับปาน
กลาง 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ มีความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิาน งานที่ได้รับ
มอบหมายมักส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงานอาจเน่ืองมาจากผู้บริการมี
นโยบายที่ชัดเจนในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างานมีการสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อ านวย
ความสะดวกในการท างานและวางมาตรฐานและเป้าหมายในการท างานให้กับพนักงานมีการมอบหมายงานที่เหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 93) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านความส าเร็จของงาน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คนพิการมีโอกาสได้เข้าท างานในหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่าง
มุ่งม่ันที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม จากเหตุผลดังกล่าว จึงท า
คนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านความส าเร็จของงาน 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 97) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพของคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านความม่ันคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คนพิการไม่อยากเป็นภาระของสังคม คนพิการรู้สึกว่าถ้าได้ท างานที่ม่ันคง ท างานในหน่วยงานที่มี
หลักประกันที่ดี ก็จะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านความม่ันคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
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1.4 ด้านนโยบายและการบริหาร ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 152) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล
และปัจจัยจงูใจในการท างานกับความผกูพันต่อองคก์ร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 
ข้อ ระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องตามล า ดับ
ขั้นของนโยบายที่ก าหนด ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาช่วยให้การบริหารงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และปัจจุบันนโยบายและการบริหารงานในหน่วยงานของตนมีความเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การบริหารงานในภาพรวมขององค์กรอยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงาน และโครงสร้างการบริหารในแต่
ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งบทบาท อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบข อง
บุคลากรที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 96) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับ
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การออกพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการที่ชัดเจน 
ท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการอยา่งจริงจัง รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ เพื่อให้
คนพิการได้มีงานท า รวมถึงการออก “พระราชบัญญัติ-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550” (2550) 
ที่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับคนพิการเข้าท างาน ในอัตราส่วน คนปกติ 100 ต่อ คนพิการ 1 จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านนโยบาย
และการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านการบังคับบัญชา ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี อยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 98) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของ
คนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านวิธีการปกครองของผู้บงัคบับัญชา อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะหัวหน้างานให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน ได้รับการความเป็นธรรมจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมี
ความเข้าใจคนพิการ จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพ ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 

1.6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 151-152) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะ
ส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 5 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีกิจกรรมสังสรรค์ให้
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ท ากิจกรรมสร้างความสามัคคี เช่น งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ และได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
เดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพนักงานงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วยกันมานาน ท าให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 
กับทั้งผู้บริหารจัดให้มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทุกหน่วยงานมีการประชุมหารือ แก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ ท า
ให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงานด้วยกัน ปัจจัยด้านความ-สัมพันธ์กับบุคคลอื่นจึงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 95-96) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการ
ในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต -
เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคน
พิการสามารถขอค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือดี จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก 

1.7 ด้านผลตอบแทน ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี อยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 153) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย
จูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า ด้าน
เงินเดือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และระดับปาน
กลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่ นอกเหนือจาก
เงินเดือนเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน เช่น โบนัส หรือค่าล่วงเวลา หน่วยงานมีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การ
รักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน ที่พักและห้องพักผ่อน และรายได้จากเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและปริมาณงาน ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก รายได้รวมในแต่ละเดือนของพนักงานไม่เพียงพอต่อการดา เนินชีวิต
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าเงินเดือนและผลตอบแทนที่ได้รับจะดูเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและปริมาณงานแล้วก็ตาม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ษมาศม คุปต์กาญจนากุล (2560, น. 
95) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้านค่าตอบแทน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนพิการได้รับเงินเดือนเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับการท างาน จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้าน
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก 

1.8 ด้านสภาพแวดล้อม ของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี อยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 153-154) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล
และปัจจัยจงูใจในการท างานกับความผกูพันต่อองคก์ร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ 
ระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานมีความเหมาะสม
สามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างานมีความสะอาดสวยงามท าให้มีบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีจ านวนเพียงพอ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก องค์กรมีสิ่ง
เอื้ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน สถานที่ท า งานที่สะอาด ปลอดภัย จึงส่งผล
ให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจในบรรยากาศการทา งานภายในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ษมาศม คุปต์กาญจนา
กุล (2560, น. 96-97) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานที่ท างาน แบ่งเป็นสัดส่วน มี
อากาศถ่ายเทอากาศที่ดี สะอาด และมีแสง เสียง เหมาะสมแก่การท างาน รวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
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ให้บริการแก่คนพิการ เช่น ทางลาด ราวเกาะ เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนพิการในเขต-เทศบาลเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ด้านสภาพ-แวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิ
ศรี จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี เพศต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมและรายด้านต่างกัน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ด้านนโยบายและการ
บริหารต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 
146) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
บริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีเพศต่างกันมี
ปัจจัยจูงใจในการท างาน โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความส าเร็จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธษา จันทร์หอม (2552, น. 93) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการเป็นแบบงานในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านลักษณะในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความส าเร็จและความม่ันคงในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี ระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่และรายด้านต่างกัน ได้แก่ ด้านความส าเร็จและความม่ันคงต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, น. 146) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง  คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการ
ท างานโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงานและด้านการยอมรับนับถือแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกวิช เกิดสว่าง (2554, น. 85) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดกิารตา่งกันอย่างไม่มีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าและม่ันคง ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพทูลย์ ดาแก้ว (2552, น. 89) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ พบว่า 
ข้าราชการกรมปฏิบัติการพิเศษที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิด เห็นต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านความส าเร็จ
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และความม่ันคงในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธษา 
จันทร์หอม (2552, น. 93-94) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป พบว่า 
พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านบังคับบัญชา ด้านลักษณะในการ
ท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความส าเร็จและความม่ันคงในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสันติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสา บุญประเสริฐ (2553, น. 78) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทรักลูกกรุ๊ป พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ และด้านผลตอบแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2.3 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี อายุต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่และรายด้านต่างกัน ได้แก่ ด้านบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554, น. 90) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่ออะไรงานด้านปัจจัยจูงใจของการยอมรับนับถือแตกต่างกัน ส่วนอ ายุ รายได้ และ
หน่วยงานในสังกัดแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยค้ าจุนของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ค่าตอบแทนหลักนโยบายการบริหารแตกต่างกันตามล าดับ  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ 
(2558, น. 146) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของ
พนักงานบริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัดที่มีอายุ
ต่างกันมีปัจจัยจูงใจในการท างานโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกวิช เกิดสว่าง (2554, น. 84-85) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังที่
มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ และ
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.4 อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่และรายด้านต่างกัน ได้แก่ ด้านความส าเร็จและความม่ันคง ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านผลตอบแทนต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรสิทธ์ิ เลียวเสถียรวงค์ (2555, น. 59)  ปัจจัยต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาด
เล็กในอ าเภอเมือง นครราชสีมา พบว่า พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานของพนักงานแตกต่างกัน 
เพราะว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่าจะรู้สึกว่าพนักงานที่มีอายงุานมากกว่าได้เปรียบในเร่ืองการท างาน ทั้งที่ตนเองก็
มีความสามารถไม่ได้แตกต่างจากพนักงานที่มีอายุงานมากกว่าตน ส่วนพนักงานที่มีอายุงานมากกว่าก็มีความรู้สึกว่า
ตนเองมีอายงุานมากกว่าพนักงานที่มีอายงุานต่ ากว่าตน ซ่ึงจากจานวนพนักงานที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า พนักงานที่
มีอายุงานต่ ามีแรงจงูใจในการท างานต่ ากว่าพนักงานที่มีอายุงานสูงกว่า พนักงานมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซ่ึงพนักงาน
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เหล่าน้ีต้องปฏิบัติงานร่วมกัน หากมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันแล้ว ก็ยากที่จะเกิดแรงจูงใจในการทางานเกิดขึ้น ผู้บริหาร
หรือเจ้าของกิจการควรพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว เช่น ควรมีการทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น มีการสัมมนาต่างจังหวัด 
หรือจัดสรรงานให้เหมาะสมแก่ความรู้ และความสามารถ และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558, 
น. 146) ศึกษาเร่ือง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจยัจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
บริษัท ไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พบว่า พนักงานไทยมุ้ย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการท างาน โดยภาพรวม และทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกวิช เกิดสว่าง (2554, น. 85) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบว่า บุคลากรกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีแรงจูงใจในการเป็นแบบงานโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพทูลย์ ดาแก้ว (2552, น. 90) ศึกษาเร่ือง ความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน กองทัพอากาศ พบว่า ข้าราชการกรมปฏิบัติการพิเศษที่ มีระยะเวลาในการเป็นแบบงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านการบังคับบัญชา ด้านความส าเร็จและความม่ันคงในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านเงินเดือนและสวัสดกิารแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณธษา จันทร์หอม (2552, น. 94) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือเว้
งกรุ๊ป พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการบังคับบัญชา 
ด้านลักษณะในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความส าเร็จและความม่ันคงในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณณา ระย้างาม (2553, น. 87) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบว่า ข้าราชการส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและความม่ันคงในการ
ท างาน และด้านการบังคับบัญชามีแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อแรงจูงใจในปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 34 โพธ์ิศรี เช่น ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงานตามทฤษฎีอื่น ๆ 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ดังน้ัน 

ควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์อื่น สังกัดส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุม และได้ผลการวิจัยที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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