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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อศึกษาแนวทางในการเสรมิสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้วิธีการ
วิจัยเอกสารและวจิัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมลูข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า การที่บุคลากร
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม การไดร้ับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถท าให้บุคลากรมีศักยภาพใน
การท างานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้บคุลากรมีความก้าวหน้าในอนาคตมีความมั่นคงในชีวิต รวมไปถึงปัจจยัดา้นภาวะผู้น าถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคญัอีกหนึ่งประการที่จะต้องสนองต่อแรงจูงใจของบุคลากรในหน่วยงาน การที่ผู้บังคับบญัชาเสริมสรา้งแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตอบสนองต่อความต้องการได้นั้น จะท าให้บุคลากรมีความสามัคคีและท างานให้กับองค์การอย่าง
สุดความสามารถ ส่วนปญัหาหรืออุปสรรคในการปฏิบตัิงานในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พบว่า มีปัญหาด้านบคุลากรที่มีความคิดที่แตกต่างกันน าไปสู่ความขดัแย้งขององค์การ ปญัหาด้านวสัดอุุปกรณ์ที่มีความ
ช ารุดเสยีหาย ปญัหาความซับซ้อนของงาน ปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติงานท่ีไมต่รงกับต าแหน่งในปัจจุบัน อาจส่งผลต่อ
การเลื่อนต าแหน่งในอนาคตได้ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปญัหาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า 
ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานให้กับบุคลากร การให้รางวัลค่าตอบแทน การสรา้งความผูกพัน
ในองค์การ การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจนวสัดุ
อุปกรณ์ให้ทันสมัย จะท าให้เสรมิสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้มากท่ีสุด 
 กล่าวโดยสรุปคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้น บุคลากรส่วนมากได้รับแรงจูงใจท่ีดี และมคีวามพึงพอใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมายมากการความมัน่คงในอนาคต และได้ท างานกับผูบ้ังคับบัญชาท่ีมีความรูค้วามสามารถ ส่วนปัญหาและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานคือเรื่องของคนเนื่องจากบุคลากรมจี านวนมาก อาจท าให้เกิดความขดัแย้งภายในองค์การได้และ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีความช ารุด ส่วนในด้านของแนวทางในการแก้ปัญหาและการสร้างแรงจูงใจน้ันเกี่ยวขอ้งกับค่าตอบแทนที่
ได้รับท่ีมีความเหมาะสมและยตุิธรรม การมีขวญัและก าลังใจในการท างานท่ีดี ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดภีายใน
หน่วยงานท าให้บุคลากรมีความสขุและเป็นแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบตัิงาน 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

ส านักงานปลักกระทรวงมหาดไทย 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้นัน้จ าเป็นต้องอาศัยปัจจยัส าคญัหลาย
ประการรวมกัน ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ ์(Material) และการบริหารจัดการ (Management) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“คน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าทีสุ่ดขององค์การ ดงันั้นในทุก ๆ องค์การผู้บังคับบัญชาจะต้องพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพของ "คน" ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ก.พ. ให้ความหมาย "การพัฒนาทรัพยากรบุคคล" หมายถึง การใช้กล
ยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ และมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน เพราะ
ความส าเร็จขององค์การนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดังนั้นเพื่อให้มีทั้งคนดีและคน
เก่งภายในองค์การ ซึ่ง คนดีคือ บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรม มีการท างานท่ีโปร่งใส ไม่เห็นแก่ตัว และมีทัศนคติ
ที่ดีในการท างาน ส่วน คนเก่ง คือบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการท างาน เมื่อผู้บังคับบญัชามอบหมายงานให้
ปฏิบัติ จะมีความรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ ผู้บังคับบญัชาจึงต้องพัฒนาบุคลากรในองค์การ
อยู่เสมอ นอกจากน้ีการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ ถือเป็นสิ่งส าคัญอกีประการหนึ่ง ท่ีจะ
ท าให้บุคลากรท างานโดยความเตม็ใจในการปฏิบัติงาน มเีป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบตัิงาน และรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์การให้ได้นานทีสุ่ด (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี,2561,หน้า1-7) 

Judith R. Gordon (อ้างอิงใน วันชัย มีชาติ ,2556 หน้า 69 ) แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ ซึ่งแรงจูงใจของบุคลากรนั้น จะส่งผลท าให้ผลงานขององค์การสูงขึ้น
องค์การมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และจะมีความเจริญกา้วหน้ายิ่งข้ึนไป 

พิทยา  บวรวัฒนา (2549) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจท่ีท าให้คน หรือบุคลากรมีความเต็มใจและทุ่มเท การทีพ่ยายาม
ท างานมากเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืนคอืเป็นคนที่มีความขยันในการท างานมากกว่าคนอ่ืนบางทีเรามักจะพบว่าคนที่มี
ความสามารถมากกว่าคนอ่ืนท างานสู้คนที่มีความสามารถน้อยกว่าแต่มีความขยันมากกว่าไม่ได้การจูงใจหมายถึงการสร้าง
ความสามารถในตัวคณุที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อท าให้การกระท านั้นเป็นตัวสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลคนท่ี
ความ ต้องการยังไม่ไดร้ับการตอบสนองจะเป็นคนท่ีมีความเครียดและความเครยีดนี้จะเป็นตัวผลักดันท าให้ปัจเจกบุคคล
นั้นขยันท างานเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายบางอย่างของตน 

เป็นสิ่งส าคญัมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ถ้าองค์การใดบุคลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในระดับท่ีสูง ก็จะมคีวามเตม็ใจในการท างานอย่างจรงิจัง มีความอดทนในการท างาน สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับงานได้ ตลอดจนการมีปฏิบัติสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงานท่ีดี และช่วยลดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ในทาง
กลับกัน ได้บุคลากรไมไ่ดร้ับการตอบสนองความต้องการด้านแรงจูงใจท่ีดีจากผู้บังคับบัญชา ก็จะท าให้บุคลากรเกิด
ความเครยีด ไม่อยากท างาน ไมม่คีวามกระตือรือร้นในการท างาน มีความเฉื่อยชา ท างานให้เสร็จไปวัน ๆ ไม่มีเป้าหมายใน
การท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อเปา้หมายหรือความส าเร็จขององค์การ ท าให้องค์การประสบความล้มเหลว ไม่มีจุดมุ่งหมาย 
บุคลากรและไม่ยอมรับ ไม่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไป 

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี2543 และ 2544 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2544). กล่าวถึง ปณิทานของส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไว้ว่า“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น 
(2542) มาตรา 36 ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ 
ส านักงาน ก.ถ. ขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีค าสั่งให้จัดตั้งส านักงาน ก.ถ. เป็นหน่วยงานภายในข้ึน ตั้งแต่
วันท่ี 6 มีนาคม 2543 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 22 กันยายน 2543 ซึ่งภายหลังการจดัตั้งส านักงาน ก.ถ. ไดด้ าเนินการด้านต่าง 
ๆ มาเป็นล าดับ ตั้งแต่การรบัมอบภารกิจจากการกรมการปกครอง การคัดเลือกประธานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในส านักงาน ก.ถ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงาน
ที่ตอบสนองต่อราชการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น” 
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 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บังคับบญัชาจะต้องให้ความส าคัญ และตระหนักว่า แรงจูงใจจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานมากน้อยเพียงใด เพราะส านักงาน ก.ถ. มีภารกิจหน้าที่มาก ไม่ว่าจะเป็น การจดัฝึกอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป การก าหนด
มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศและตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน การวิเคราะห์ ปรับปรุง 
และการใหค้ าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการรับผดิชอบงาน
ประจ าทั่วไปของส านักงาน งานการประชุมของส านักงาน งานธุรการทั่วไปของส านักงาน ยังรวมไปถึงงานพัสดุครภุณัฑ์ 
งานงบประมาณเบื้องต้น และงานบริหารบุคคลภายในส านักงาน ซึ่งการที่จะท าให้ภารกิจหน้าทีผ่่านพ้นไปตามเป้าหมาย 
จะต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาจึงต้องตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรเหล่านี้ นอกจากน้ียังเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ไม่วา่จะเป็นปญัหาที่
เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่ยึดถือปฏิบัติกันเรื่อยมา การแก้ไขปัญหาและเสรมิสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบคุลากร ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในทุก ๆ ด้าน การจัดฝึกอบรมให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน และสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเอง
และดึงศักยภาพภายในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้บคุลากรในส านักงาน 
เป็นบุคลากรที่มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

วิธีด าเนินการวิจยั  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยวิจัยจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู ้และการวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจยัลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณผ์ู้ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญ
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ซึ่งใช้วิธีการเก็บข้อมูลส าคญั (Key 
informants) จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสมัภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและการวเิคราะห์ข้อมูล และ
น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างมรีะบบ มเีหตุและผลอิง  
กรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากนั้น น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา เพื่ออธิบายผลการวิจัยตามความเป็นจริง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบตัิงานในส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 

2) บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นิติกรช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 คน 

3) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระดับวิชาการ ได้แก่ นักทรพัยากร
บุคคลช านาญการ นิติกรช านาญการ และนักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ จ านวน 7 คน 

4) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธุรการของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 3 คน 

5) บุคลากรที่ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย และต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานสารสนเทศ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured 
interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัว เพื่อใช้
สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

   1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาน 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

   1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
   1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท างานศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 

1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เปน็ต้น 

2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยได้ตดิต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบคุคลเพื่อขอนัดหมายวัน 
เวลาสมัภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมท้ังอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบคร่าว ๆ  และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะ
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณไ์ปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน 
รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูส าคญัในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณผ์ู้วิจัย
จะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจยัแยกเป็นประเด็น ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) และศกึษา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัตงิานให้กับบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) 

2. น าผลการวจิัยทั้งสามประเด็นดงักล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างกับข้อมลูเอกสารเพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า 

 จากการศึกษาเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้ให้ความหมายของ
แรงจูงใจ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะสร้างแรงจูงใจในการท างานนั้นจะท า
ให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานให้องค์การอย่างเต็มที่ และเป็นการบรหิารคนในองค์การให้มีศักยภาพเพราะคนนั้นถือเป็น
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ทรัพยากรที่มีค่าทีสุ่ด ซึ่งผู้บังคับบญัชาต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากรใน
หน่วยงานมีความรูค้วามสามาระ เพื่อดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวให้ออกมาใช้ประโยชนไ์ด้สูงสุด  

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนั้น จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญตัิระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 เป็นหน่วยงานระดับส านักในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย มี
วิสัยทัศน์ คือเป็นหน่วยงานมุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมี          
พันธกิจ เป้าประสงค์ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

พันธกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

          (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้อง 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษา
ระบบคณุธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น 
  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อวางระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคลส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 (5)พัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

 (1) มีระบบเครื่องมือท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น 
          (2) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบคุคลอย่างมีมาตรฐาน 
 (4)บุคลากรของส านักงาน ก.ถ. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ  

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1) มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล -                
ส่วนท้องถิ่น  

(2) การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกีย่วกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น  

(3) การประสานงาน ตดิตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

(4) การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสมัพันธ์และเผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การจัดท ารายงานประจ าปเีกี่ยวกับวัตถุประสงคผ์ลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัตหิน้าท่ี
และในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการ-
มาตรฐานการบรหิารงานส่วนท้องถิ่น และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย โดยแบ่งเป็นออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย โดยมีอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 28 อัตรา ดังนี้ 

  (1) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานกลาง และวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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             (2) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วจิัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสง่เสริมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
           (3) กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล รับผิดชอบในการศกึษา วิเคราะห์ และพัฒนารับระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศของการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา
ระบบการติดตมและประเมินผลการด าเนินงานของการีบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการจัดท ารายงานประจ าปี การ
ส่งเสริมงานของส านักงาน ก.ถ. เปน็ต้น 
            (4) กลุ่มงานกฎหมาย รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมลูด้านกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
            (5) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รับผดิชอบงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานปฏิบัติงานของส านักงาน 
ก.ถ. งานประจ าทั่วไปของส านักงาน ก.ถ. งานการประชุมของส านักงาน ก.ถ. งานสารบรรณ พิมพ์หนังสือ งานธุรการทั่วไป 
รวมทั้งงานวสัดุ ครภุัณฑ์ งานงบประมาณเบื้องต้น และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 

ผลการวิจัยภาคสนามพบว่า พบว่า 

 ในส่วนของข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นดังนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประการดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ (ส านักงาน ก.ถ.)  

บุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมายในปัจจุบันมาก เนือ่งจากได้รับผิดชอบงานท่ีมีความ
ถนัดและมีความช านาญ ท าใหรู้้ข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การท างานท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย                
มีเกรียติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น การไดร้ับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม เมื่อได้รับมอบหมายงานมากก็ต้องไดร้ับค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อองค์การ การปฏบิัติงานท่ีมีความท้าทายจะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถของบุคลากร              
ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบตัิงานให้บรรลุผลส าเร็จได้ ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอยู่
เสมอ นอกจากน้ีควรให้บคุลากรมอีิสระในการท างานและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน
อีกด้วย ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น า การได้ท างานกับผู้บังคับบัญชาท่ีมคีวามเก่งและมีความรู้ความสามารถ และได้ค าแนะน า
ที่ดจีากผู้บังคับบญัชา การที่ผู้บังคบับัญชาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้โอกาสแก่บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างเต็มที ่ตลอดจนความเจรญิกา้วหน้าในอนาคต คือการได้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นงานท่ีมีเกรียติและศักดิ์ศรี
เป็นการสร้างความภาคภมูิใจให้กบัตนเอง การได้รับการยอมรับนบัถือท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานและท าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) 

บุคลากรในหน่วยงานมีปัญหาด้านความแตกต่างกันทางความคดิและการกระท า เพราะบุคลากรใน
องค์การมีทั้งคนท่ีขยันตั้งใจท างานมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่เอารัดเอาเปรียญคนอ่ืนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี และมีบคุลากรที่เกียจคร้านไม่ขยันท างาน ไมม่ีความรับผดิชอบ ท้ิงงานและชอบเอารัดเอาเปรยีญผู้อื่น บางครั้งอาจ
น าไปสู่ความขัดแย้งภายในองค์การได้ การขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขาดการท างานเป็นทีม และการ
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มีปฏิสมัพันธ์กันภายในองค์การน้อย ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน ท าให้เกิดความเครียดและความกดดันภายใน
หน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบในด้านลบต่อหน่วยงาน นอกจากน้ียังมีปญัหาด้านวสัดุอุปกรณ์ในการท างาน เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานหลายประเภท ถูกใช้มาเป็นเวลานานท าให้เกดิการช ารุดเสียหาย เมื่อจะน าไปซ่อมแซมก็พบว่าอุปกรณ์
บางอยากเลิกผลิตหรือไม่มีการจ าหน่ายแล้ว ท าให้ซ่อมแซมไม่ได้ ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์เครื่องจะหน่วยงานอ่ืนเพิ่ม ก็จะ
ใช้เวลานาน ท าให้งานเกิดความลา่ช้าและไม่ทันต่อการใช้งาน อีกทั้งการขาดอัตราก าลังบุคลากร ซึ่งได้โอน / ย้าย ไปช่วย
ราชการที่ส่วนราชการอื่น ซึ่งมีหลายสาเหตุ ได้แก่ การย้ายไปเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อโอกาสและความก้าวหน้าใน
อาชีพ หรือการย้ายไปช่วยราชการเพราะไมม่ีความสุขในการท างาน หรืออาจเกิดปญัหาความขดัแย้งกบัเพื่อนร่วมงานไดซ้ึ่ง
จากปัญหาเหล่านี้ ท าให้หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ นอกจากน้ีจะต้องมีการมอบหมาย
หน้าท่ีงานให้แก่บุคลากรใหม่ที่ปฏบิัติงานแทน ซึ่งบุคลากรบางคนไมม่ีความถนัดในเรื่องนั้น ๆ จึงต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า
เป็นเวลานาน ในกรณีการไดร้ับมอบหมายงานท่ีเร่งด่วนท าใหผ้ลงานที่ออกมาเกิดความล้มเหลว และปญัหาในด้านความ
ซับซ้อนของงาน ส านักงาน ก.ถ. มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การก าหนดเงินเดือน
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีภารกิจงานท่ีมาก ท าให้เกดิความซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคดา้นเวลา บางครั้งมีความจ าเป็นต้องท างานอย่างเร่งด่วนในเวลาที่เร่งรีบ ในขณะทีม่ี
ภารกิจหลักในหน้าท่ีมีความจ าเปน็เหมือนกัน จึงต้องมีการท างาน (Overtime) ล่วงเวลาซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของงาน รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ผู้บงัคับบัญชาควรต้องให้อิสระแก่ลูกน้องในการท างาน และ
ไม่เร่งงานมากจนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นโดยง่าย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) 

การแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างใหบุ้คลากรในหน่วยงานสามารถท างานให้องค์การได้อย่างสุด
ความสามารถน้ัน ผู้บังคับบญัชาจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้บุคลากร เพราะจะท าใหบุ้คลากรมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจและอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่ เมื่อลูกน้องท าผิดผู้บังคับบัญชาต้องคอยตักเตือนสั่งสอน แต่เมื่อท าถูกต้อง
ผู้บังคับบัญชาควรชมเชยบ้าง เพื่อให้ลูกน้องมีก าลังใจในการท างาน นอกจากน้ีผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความรูส้ึกมั่นคง
ปลอดภัยแก่ลูกน้อง การให้เกียรตซิึ่งกันและกัน การให้ความรักและเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กันในท่ีท างาน จะท าให้บุคลากรเกิด
ความรักองค์การ เคารพผู้บังคับบญัชา และน าพาองค์การไปสูเ่ป้าหมายที่ไดต้ั้งไว้ อีกทั้งการใหร้างวัลและค่าตอบแทนเมื่อ
บุคลากรท างานอย่างสุดความสามารถผู้บริหารควรจะใหร้างวัลหรือค่าตอบแทนให้บาง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินโบนัส เงิน
เพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน การที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมและยตุิธรรม และไมล่ าเอียงจาก
ผู้บังคับบัญชา จะท าใหลู้กน้องเกิดความประทับใจ และมุ่งมั่นท างานเพื่อให้คุ้มค่ากับการไดร้ับค่าตอบแทนที่ได้รับเพิม่ขึ้น 
และในหน่วยงานควรมี การสร้างความผูกพันในองค์การไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรม 
นันทนาการ เพื่อให้บุคลากรเกิดการละลายพฤติกรรมและผ่อนคลายในการท างาน ให้รู้สึกว่าไม่มีความเครียดและไม่กดกัน
ในการท างาน การเสริมสร้างความรู้ความสามารถโดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านการท างาน เช่น การเข้าร่วมการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมและพัฒนาการจดัการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความคดิรเิริม่สร้างสรรค์อยู่เสมอ นอกจากน้ีควรจัดให้มโีครงการ
สัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับบุคลากรในส านักงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด นอกจากน้ีควรมีการปรับปรงุระบบการท างาน มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบ สามารถสืบค้นหาข้อมลูและ
เข้าใจง่ายไมม่ีความสลับซบัซ้อน และพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรคนใดคนหนึ่งไม่อยู่หรือไม่มา
ปฏิบัติงานก็จะมีคนอื่นมาท างานแทนได้ ท าให้งานด าเนินต่อไปได้อยา่งเป็นระบบ และการปรับปรุงวสัดุอุปกรณเ์ครื่องใช้
ส านักงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจ านวน
จ ากัด เมื่อช ารดุจะต้องรอซ่อมจนเสร็จถึงจะใช้งานไดเ้นื่องจากไมม่ีเครื่องอื่นทดแทน เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าท่ีช ารุดเมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้งานจะต้องขอยืมหน่วยงานอ่ืนใช้ หรืออุปกรณส์ านักงานอ่ืน ๆ ที่เสียหายหรือช ารดุเนื่องจากใช้งานมา
เป็นเวลานาน จะต้องซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ ตลอดจนการปรับปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศภายในส านกังานไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
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เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้มีการตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวกรวดเรว็ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากน้ีจะต้องน ารูปแบบการสือ่สารสมัยใหม่ เช่นการสื่อสารผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ แอปพลเิคชั่น 
LINE เป็นต้น เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ส านกังาน ก.ถ.)  

1.ความพึงพอใจในงานท่ีได้ปฏิบัตมิาก เนื่องจากไดร้ับการตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ Abraham H. Maslow (อ้างถึงใน วันชัย  มี
ชาติ,2556) ที่ได้กล่าวว่า คนจะมคีวามต้องการไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการหนึ่งไดร้ับการตอบสนองแล้ว ก็จะลดแรงขับต่อ
พฤติกรรมลง และจะมีความต้องการในล าดับขั้นท่ีสูงขึ้น  แบ่งเป็นความต้องการพื้นฐานออกเป็น 5 ข้ัน โดยจัดล าดับ
ความส าคญัจากระดับต่ าไปยังระดบัสูง ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย ความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการการยกย่องจากบุคคลอื่น และความต้องการการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทฤษฎี ERG เสนอดว้ย Clayton  Alderfer  (อ้างถึงใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล,2556) โดยแบ่งความ
ต้องการของมนุษย์เป็น 3 ระดับประกอบด้วย 1) ความต้องการที่จะด ารงชีวิตหรือความต้องการที่จะคงอยู่ (Existence : 
E) เป็นความต้องการที่จะท าให้ชีวติอยู่ในสังคมความต้องการขั้นนี้ไดแ้ก่ความต้องการในล าดับที่ 1 และ 2 ของ
แนวความคิดล าดับขั้นของความตอ้งการมาสโลว์  2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness : R) คือความ
ต้องการที่จะผูกพันกับผู้อื่นในการท างานต้องการเป็นกลุ่มเดียวกันและได้รับการยอมรับร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึก
ระหว่างกันความต้องการมีความสมัพันธ์กับคนอื่นต้องการเป็นเพื่อน และความต้องการขั้นนี้จะตรงกับความต้องการขั้นท่ี 3 
ของแนวความคิดล าดบัขั้นของความต้องการมาสโลว์  3) ความต้องการด้านความเจรญิเติบโต (Growth : G) คือความ
ต้องการจะเจริญก้าวหน้าในการท างานเป็นการที่คนสามารถทุ่มเทความรู้และความความสามารถของตนในการท างาน
อย่างเต็มที่และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้นด้วยในข้ันนี้ทุกคนจะทุ่มเทการท างานอย่างเต็มที่ ความต้องการขั้นนี้
จะตรงกับความต้องการขั้นท่ี 4 และ 5 ของทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาส์โลว์ 2) บุคลากรทีม่ีความพึงพอใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันน้อย หรือไมม่ีความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่งในปัจจุบัน
ผู้บังคับบัญชาแบ่งงานไม่ชัดเจนท าให้ท าความเข้าใจได้ยาก และไม่มคีวามเป็นธรรมในการมอบหมายงาน มีการก าหนด
มาตรฐานทีสู่ง ไม่ยดืหยุ่นในการท างาน นอกจากน้ียังพบว่าผลตอบแทนและงานท่ีไดร้ับมอบหมายไมม่ีความเหมาะสมกัน 
ท างานมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย ท าให้ บุคลากรเกิดความเครียดและวิตกกังวลในการท างาน  

2. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน คือการได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม เมื่อได้รับมอบหมายงานมากก็ต้อง
ได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิาน การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมนั้นจะเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผูบ้ังคับบัญชากับบุคลากรเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการปฏบิัติงานได้อย่างเต็มที่
นอกจากน้ียังเป็นการเสรมิสร้างฐานะความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีสอง 
ปัจจัย ของ Herzberg and Other (อ้างถงึใน มัลลิกา  ต้นสอน,2544) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบค้ าจนุ (Maintenance 
Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่
จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง (1) ค่าตอบแทนในการท างาน และสวัสดิการ (Welfares) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีตอ่องค์กร : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยสรุปวา่ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน ความจงรักภักดี สวสัดิการและคณุภาพชีวิต ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค อยู่ในระดับมาก  
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 3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีท้าทายของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมพูนศกัยภาพของบุคลากรในการปฏิบตังิาน 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Three Needs Theory แนวคิดนี้เสนอโดย David McClelland (อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ 
,2556) เป็นการศึกษาถึงความต้องการของคนว่ามีความต้องการพื้นฐาน  3 ประการ คือความต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จความต้องการความรัก และความต้องการอ านาจ ซึ่ง ปัจจัยด้านลักษณะของงานจะสอดคลอ้งกับความต้องการ
ที่จะประสบความส าเร็จ โดยจะเนน้การตั้งเป้าหมาย และการแก้ปญัหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี  2 ปัจจัยของ Herzberg and other (อ้างอิงใน มัลลิกา  ต้นสอน,2544) ที่ได้อธิบายองค์ประกอบของแรงจูงใจ 
(Motivation Factors) ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ได้กล่าวถึง
ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึงการปฏิบตัิงานน้ันต้องเป็นที่น่าสนใจ และมคีวามท้าทายและลงมือท า อาศัย
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  หรือเปน็งานท่ีมีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยคน ๆ เดียว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

4. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า คือการไดท้ างานกับผู้บังคับบัญชาท่ีมีความเก่งและมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธีรา  ประดับวงษ์ (2548) ได้ศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้น าปฏริูปและประสบการณ์ในการท างานต่อความยดึ
มั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
องค์การ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายอัมพล  
ชูสนุก (2552) ไดศ้ึกษา อิทธิพลของภาวะผู้น าของซีอีโอต่อประสิทธิผลองค์การในบริบทของวัฒนธรรมองค์การของบริษัท
โรงกลั่นน  ามันในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ภาวะผู้น าของซีอีโออิทธิพลด้านบวกต่อวัฒนธรรมองค์การ และ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มุ่งเน้นความรูส้ึกผูกพันเป็นกลุ่ม และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมี
นวัตกรรม น าไปสู่ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองค์การ การเสรมิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่ง จะสามารถเพิ่มพูนความสามารถให้แก่บุคลากรได้เป็นอย่างมาก เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน เกิดจากการช่วยเหลือและการท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี  ยอยยิ้ม และคณะ ได้ศึกษา ภาวะผู้น ากับการสรา้งแรงจูงใจเพื่อ
ความส าเร็จในองค์การ ผลการวิจยัสรุปว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างแรงจูงใจเพื่อความส าเร็จของ
องค์การ ซึ่งการไดร้ับรางวลั หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ จากผู้บังคับบญัชา จะท าให้บุคลากรมีแจงจูงใจในการท างานเพิ่มขึ้น 
 5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอนาคต คือการได้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นงานท่ีมีเกรยีติและศักดิ์ศรี
เป็นการสร้างความภาคภมูิใจให้กบัตนเอง การได้รับการยอมรับนบัถือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย จะท าให้บุคลากร
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองไปในระดับที่สูงขึ้นไปอีกสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎสีองปัจจัย (Two 
Factors Theory ของ Frederick Herzberg (อ้างอิงใน มัลลิกา  ตน้สอน,2544) ที่อธิบายองค์กระกอบของจูงใจหรือ
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจูงใจ ซึ่งได้กล่าวถึงความก้าวหน้า (Advancement) หรือการมโีอกาสที่จะเจรญิเติบโตในหน้าท่ี
การงาน การโอกาสไดศ้ึกษาต่อเพือ่หาความรู้เพิม่เตมิ ไดร้ับเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึ้น หรือไดร้ับการฝึกอบรมดูงาน
เพื่อพัฒนาตนเองไปในระดับที่สูงขึน้นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวจิัยของ เฉลิมพล  แก้ววงศ์วัน (2552) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจชั นสัญญาบัตร สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ผลการวิจัยสรุปว่า การน า
ธรรมภิบาลมากใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมคีุณธรรมเพิ่มขึ้นรวมทั้งการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความรับผดิชอบ รวมไปถึงการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม จิตใจ ทัศนคติ 
หรือส่งเสริมใหม้ีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการต ารวจอีกทางหนึ่ง 
 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) 

1) ปัญหาด้านบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทางความคิด ท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างานการ เอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืน มีความเกียจคร้านและไม่ตั้งใจท างาน ขาดการท างานเป็นทีม ไม่มีปฏิสมัพันธ์กันภายในองค์การ บางครั้งอาจ
ท าให้เกิดความเครียดและความกดดันภายในหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบในด้านลบต่อหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี x 
และทฤษฎี Y (Theory X  and Theory Y) ของ Douglas McGregor (อ้างถึงใน ชาญชัย  อาจินสมาจาร. ม.ป.ป.) กล่าวถึง 
ทฤษฎี X กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วคนจะเกียจคร้านและหลีกเลี่ยงงาน สูงขึ้น ส่วนทฤษฎี Y จะเป็นคนที่มีระเบยีบวินัยใน
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การท างาน มีความรับผิดชอบและทะเยอทะยาน สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิศนี  
จุลไทย (2558) การบริหารคนดี คนเก่งในองค์กรธนาคาร กรณศีึกษา ธนาคาร A กับ ธนาคาร B ผลการวิจัยสรุปว่า 
ลักษณะของบุคคลมผีลต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งองค์ประกอบของคนดี นั้นจะต้องมีทัศนคติในดา้นบวก มีความ
ซื่อสัตย์ มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนคนเก่งน้ันจะต้องมคีวามโดดเด่น และรอบรู้ รอบคอบในการท างาน เพื่อให้องค์การมี
สรรถนะสูงมากทีสุ่ด จะต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และเสรมิสร้างทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริงเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2) ปัญหาด้านอุปกรณ์ เนื่องจากวสัดุอุปกรณ์ส านักงานถูกใช้มาเป็นเวลานานท าให้เกิดการช ารุดเสยีหาย ซึ่งต้อง
ขอความอนุเคราะห์เครื่องจะหน่วยงานอื่นเพิ่มก็จะใช้เวลานาน ท าให้งานเกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการใช้งาน 
สอดคล้องกับทฤษฎสีองปัจจัย (Two Factors Theory ของ Frederick Herzberg (อ้างอิงใน มัลลิกา  ต้นสอน,2544) มี
ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคญั 2 ประการ ท่ีมีความสมัพันธ์กับความ พึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกดิแรงจูงใจในการท างาน และ องค์ประกอบค้ าจุน 
(Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ซึ่งได้กล่าวถึงสภาพการท างานท่ีมีความพร้อม
คือ การท างานท่ีความความปลอดภัย สะดวกสบาย บรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีเอื้ออ านวย นอกจากน้ีความพร้อมใน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มคีวามพร้อมสง่ผลให้องค์การมีศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานไมม่ีความพร้อมต่อการใช้งาน และไม่ทันสมัยเกดิความล่าช้า เนื่องจากผ่านการใช้งานมาเปน็เวลานานท าให้เกดิ
การช ารุดเสียหาย ต้องส่งซ่อมแกไ้ขอยู่บ่อยครั้ง  ท าให้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น 

3) การขาดอัตราก าลังบุคลากร เพราะได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการทีส่่วนราชการอื่น นอกจากน้ีจะต้องมีการ
มอบหมายหน้าที่งานให้แก่บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานแทน ในกรณีการไดร้ับมอบหมายงานท่ีเร่งด่วนท าให้ผลงานท่ีออกมา
เกิดความล้มเหลวประกอบการการขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การท าให้บุคลากรโอน/ย้ายไปท่ีอื่น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์  เกตทอง (2559) ได้ศึกษา สาเหตุและแนวโน้มการลาออก/โอนย้าย ของข้าราชการในหน่วยงานวิชาการ 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผลการวิจัยสรุปว่า สาเหตุและแนวโนม้การลาออก / 
โอนย้าย ของข้าราชการได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน , ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายและความอสิระในการท างาน , หัวหน้า
งานและผู้บังคับบญัชา , ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และบรรยากาศในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และมี
แนวโน้มการลาออก / โอนย้ายอยูใ่นระดับที่สูง ท าให้บุคลากรของ สคร. พร้อมที่จะลาออก / โอนย้ายได้ทุกเมื่อ หากมี
โอกาสหรือคดิว่าหากอยูไ่ปแล้วไมม่ีอะไรดีขี้นกว่าเดมิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เขตอริยกุล ได้ศึกษาเรื่อง การจดั
อัตราก าลังบุคลากรพยาบาล ตามระบบการจ าแนกประเภทผู้ป่วย หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสมีา ผลการวิจยัสรุปว่า อัตราบุคลากรของหน่วยงานไม่มีความเหมาะสมกับงานท่ีไดร้ับ เพราะในปัจจุบันอัตรา
บุคลากรมีเพียง 44 คน ท าให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งอัตราบุคลากรมีความเหมาะสมจะต้องมจี านวน 123 คน 

4) ปัญหาความซับซ้อนของงาน ส านักงาน ก.ถ. มีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น 
การก าหนดเงินเดือนผลประโยชน์และค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีภารกิจงานท่ีมาก และ
ความความซับซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งบุคลากรที่ย้ายหรือโอนมาส านกังาน ก.ถ. ใหม่ จะต้องศึกษากฎระเบียบ 
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎระเบยีบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ให้เข้าใจเพื่อสามารถท างานได้อยา่งรวดเร็ว สอดคล้องกับทฤษฎีการก าหนดเปา้หมาย (Goal Setting Theory) ของ 
Edwin Locke ด ารง  พิณคุณ (2561) ที่ได้อธิบายหลักความซับซ้อนของงาน (Task Complexity) บุคลากรในองค์กรอาจ
ตื่นเต้นกับการที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถของตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาให้คนเองมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

5) ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา บางครั้งมีความจ าเป็นต้องท างานอย่างเร่งด่วนในเวลาที่เร่งรีบ ในขณะที ่       
มีภารกิจหลักในหน้าท่ีมคีวามจ าเป็นเหมือนกัน จึงต้องมีการท างาน (Overtime) ล่วงเวลาซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของงาน รวมถึงสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 
theory) ของ B.F.Skinner เมธา หริมเทพาธิป (2561) โดยมองการเสรมิแรงเพื่อจูงใจเป็น 2 ด้าน ไดแ้ก่ การเสริมแรง
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ทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการใหผ้ลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลอยากได้ เช่น ค่าตอบแทน หรือความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  การให้วันหยดุพักผ่อน เป็นต้น และการเสริมแรงทางลบ (Negative 
reinforcement) เป็นการไม่ใหผ้ลตอบแทนท่ีบุคคลไม่อยากได้ เชน่การไล่ออก ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน การ
ตักเตือน โดยที่หากบุคคลกระท าแต่พฤติกรรมพึงประสงค์ ก็จะไม่ใหผ้ลตอบแทนทางลบแก่ผู้นั้น  

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านกังาน ก.ถ.) 

1) ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้บุคลากร เพราะจะท าให้บุคลากรมีความมั่งมั่น
ตั้งใจและอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่ นอกจากน้ีผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแก่ลูกน้อง การให้
เกียรตซิึ่งกันและกัน การให้ความรกัและเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กันในท่ีท างาน จะท าให้บุคลากรเกิดความรักองค์การ เคารพ
ผู้บังคับบัญชา และน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญชลิกา  ทองอยู่ (2554) ได้ศึกษา 
ขวัญก าลังใจในการท างานของลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจยัสรุปว่า แนวทางการ
เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจของลกูจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว มหาวิทยาลัยรามค าแหง แบ่งเป็นด้านปัจจยัจูงใจ คือการท างาน
ให้ส าเรจ็นั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยัน มีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน และการจูงใจจะยิ่งไดร้ับการตอบสนอง ถ้า
มหาวิทยาลยัมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงานให้ตามความรู้ความสามารถ ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานควรเน้นการท างานเป็นทีม และให้ความมัน่คงในการท างานโดยให้โอกาสลูกจ้างปฏิบัติงาน
ช่ัวคราวไดร้ับการบรรจุใหเ้ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จดัท านโยบายที่ทันสมัยและปฏิบตัิได มีการพิจารณาปรับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และจดัสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานท่ีดแีละถูกสุขอนามัยสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปัญญาพร  ฐิติพงศ์ (2559) ได้ศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนตรัคช่ัน จ ากัด ผลการวจิัยสรุปวา่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
ปัจจัยสูงใจและปัจจัยค้ าจุน อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณา
จากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกบัความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจในด้านรวม พบว่า แรงจูงใจด้าน ด้านการนิเทศงาน
และความรับผดิชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2) การให้รางวัลและค่าตอบแทน ผู้บริหารควรจะให้รางวัลหรือค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินโบนัส เงินเพิ่ม
พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน การที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม และไม่ล าเอียงจาก
ผู้บังคับบัญชา จะท าให้ลูกน้องเกิดความประทับใจ และมุ่งมั่นท างานเพื่อให้เหมาะสมกับการได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับทฤษฎีการก าหนดเปา้หมาย (Goal Setting Theory) ของ Edwin Locke (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ,2556) 
การก าหนดเป้าหมายนี ้Locke ไดเ้สนอแนวทาง การที่จะบรรลเุป้าหมายได้นั้นจะต้องอาศัยความพยายามและแรงจูงใจ
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อมีแรงจูงใจมากจะท าให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน
(ผลประโยชน์)ท่ีมาก จะช่วยใหเ้กิดการก าหนดเป้าหมายและก่อให้เกิดการก าหนดเป้าหมายที่สูงข้ึนและความผูกพันกับ
เป้าหมายมากยิ่งข้ึนและยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ หงิม  ปากหวาน (2556) ได้ศึกษา การบริหารค่าตอบแทนของ
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ผลการวิจยัสรปุว่า สภาพและลักษณะของการบริการค่าตอบแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรม ลาดกระบัง ในมุมมองของผู้บริหารเห็นว่าการบริหารกระบวนการส่วนใหญม่ีการวเิคราะห์งานและ
ปริมาณงาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารมีความพึงพอใจในการบริหาร
ค่าตอบแทนระดับสูง สอดคล้องกบังานวิจัยของ 

3) การสร้างความผูกพันในองค์การไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้
บุคลากรเกิดการละลายพฤติกรรมและผ่อนคลายในการท างาน ให้รูส้ึกว่าไมม่ีความเครียดและไม่กดกนัในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอ่อน  อุตรินทร์ (2549) ได้ศึกษา ความผูกพันในองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อองค์การโดยรวม และด้าน
ความภูมิใจและด้านการบังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานมีบุคลากรที่เห็นด้วยเป็นจ านวนมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธรรมศักดิ์  ดสีมศักดิ์ (2546) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์การของพนักงานโรงงาน สยาม ไซเคิล 
อินดัสตรี ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงานโรงงาน สยาม ไซเคลิ อินดัสตรีมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูง โดยมีทัศนคติในเชิง
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บวกต่อบริษัทอยู่ในระดับมากและปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร  จันทรเ์พ็ญ (2557) ได้ศึกษา ความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สรปุผลการวิจยัพบว่า ความผูกพันใน
องค์การจะมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกนัค่อนข้างสูง มีความจงรักภักดีต่อองค์การ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าใน
อนาคต การพัฒนาความรู้ความสามารถ ท าให้องค์การมีความรักความผูกพันในองค์การข่อนข้างสูงเช่นกัน  

4) การเสรมิสร้างความรู้ความสามารถโดยการจดัส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านการท างาน เช่น การเข้าร่วมการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การอบรมและพัฒนาการจดัการความรู้ 
นอกจากน้ีควรจัดให้มโีครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับบุคลากรในส านักงาน เพือ่ให้มีความรู้
ความสามารถและน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสดุสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  บุญนุช (2555) ได้ศึกษา การพัฒนา
และฝึกอบรมที่มตี่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต  1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรปุว่า ข้อมูลประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ศรีชะฎา และ ณฏัฐพงษ์  ฉายแสงประทีป (2561) ได้
ศึกษา การอบรมบุคลากรในธุรกิจบริการ เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึ น ผลการวิจัยสรุปวา่ การฝึกอบรมเปน็สิ่งจ าเป็นของทุก
หน่วยงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น ท าให้บุคลากรมีบทบาทหน้าท่ีในงานมากขึ้น ถือว่าเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์นอกจากน้ี การอบรมท าให้เราได้มเีพื่อนใหม่ การรับฟงัความคิดเห็นท่ีแตกต่างเพื่อน ามาปรับใช้กับองค์การให้
มากที่สุด     

5) การปรับปรุงระบบการท างาน มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบ สามารถสืบค้นหาข้อมูลและเข้าใจง่ายไม่
ความความสลับซับซ้อน และพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ง เมื่อบุคลากรคนใดคนหนึ่งไปอยู่หรือไม่มาปฏิบัติงาน
ก็จะมีคนอื่นมาท างานแทนได้ ท าให้งานด าเนินต่อไปได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณชัพล งามธรรมชาติ 
(2559) ได้ศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลติบริษัท XYZ จัดกัด ผลการวิจัย
สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 – 30 ปี สถานโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. และมีประสบการณ์การท างาน 1 – 3 ปี ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน โดยเรยีงล าดับความ
คิดเห็นจากมากที่สุดไปน้อยทีสุ่ด ดังนี้ ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ ด้านการได้รับความยอมรบันับถือ          

6) การปรับปรุงวัสดุอุปกรณเ์ครื่องใช้ส านักงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเปน็เครื่องโทรสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟ เป็นต้น สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory ของ 
Frederick Herzberg (อ้างถึงใน มัลลิกา  ต้นสอน,2544,หน้า37-38) กล่าวถึง องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance 
Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่
จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ในด้านสภาพการท างาน ว่าในหน่วยงานควรมีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมองค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย(Hygiene Factors)
เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสทิธิภาพลง ได้กล่าวถึง 
สภาพการท างาน ในด้านวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อช ารุด
ต้องซ่อมแซมให้กลับมาใช้โดยเร็ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วและส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

7) การปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศภายในส านักงานไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้มีการตดิต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ีจะต้อง
น ารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุภารดี  ชวลิตสุนทร (2550) ได้
ศึกษา การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผลการวิจยัสรุปว่า ผูบ้ริหารมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา รัตนโกเมศ และ ชัญญา อภิปาลกุล ได้ศึกษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกอุดรธานี 
เขต 3 ผลการวิจัยสรุปว่า  การท าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ จะเป็น



13 
 

การเพิ่มพูนความสามารถของนักเรียนอยู่เสมอ เพื่อเป็นการขยายโอกาสและต่อยอดให้นักเรียนทักษะความสามารถและ
ประสบการณ์และสามารถท างานต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) ควรส่งเสรมิให้มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร เพิ่มความรู้ทักษะความสามารถ ความรู้ความช านาญอยู่เสมอ 
และการสอนงานบุคลากรในส านักงาน ก.ถ. โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงให้หวัหน้างานคอยดูแลพนักงานท่ีเข้ามาท างานใหม่ ให้มี
ความรู้ความช านาญในงานท่ีหลากหลายดา้น เพื่อสามารถท างานทดแทนกันได้  

2) ควรเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรใหม้าก เพราะงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นงานท่ีมีความซับซ้อน 
ต้องอาศัยความรู้ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ เพราะบางกลุ่มงานมีภารกิจท่ีเยอะแต่บุคลากรมีน้อย ส่งผลให้งาน
เสร็จช้าไม่มปีระสิทธิภาพ  

3) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ เนื่องจากเทคโนโลยสีารสื่อสารถือเป็นปัจจยัส าคญัอีก
ประการหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นบุคลากรในหน่วยงานจะต้อง
ยอมรับการเปลีย่นแปลง และให้ความส าคญักับการศึกษาเรียนรู้ และการมีทัศนคติที่ดีในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การวางแผนการท างานให้เป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและวางแผนวา่จะต้องท าอะไรกอ่นหลัง
และเรียงล าดับความส าคญัของงาน นอกจากน้ียังต้องมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อนปฏิบัติ 
การประเมินระหว่างปฏิบตัิ และการประเมินหลังปฏิบัติงาน เพื่อรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานในแตล่ะขั้นตอนมีความผิดพลาดน้อยที่สดุ นอกจากน้ีการรู้จักบริหารเวลาใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด จะ
ท าให้ผลงานออกมาอย่างมีประสทิธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว ้

5) การสร้างความผูกพันภายในองค์การ การสร้างมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในการท างานการปรับทัศนคติ และค่านิยม 
การมีทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานย่อมท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน การท างานเป็นทีม การช่วยเหลือ
กันในการท างาน และการท างานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6) ปัจจัยด้านผู้บังคับบญัชา มีความส าคญัที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและเป็น และยังเป็นผูส้ร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบคุลากรในหน่วยงาน เพราะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ก าหนดค่าตอบแทนการท างาน ซึ่ง
จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม  

7) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานน้ันต้องดูจากปรมิาณงานและจ านวน
เงินท่ีได้รับว่ามีความสมดลุและเหมาะสมกันไหม ถ้าหน่วยงานใดมีปริมาณงานมากแตม่ีไดร้ับค่าตอบแทนน้อยส่งผลให้
บุคลากรต้องลาออก ส่วนปรมิาณงานน้อยแต่ได้คา่ตอบแทนท่ีมากจะท าให้บุคลากรอยู่ท างานอยู่ในหน่วยงานนี้ ดังนั้นจึง
ต้องมีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน 
 
 จากผลการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะดังนี ้

ควรเพิ่มกลุม่เป้าหมายในการสอบถามเพื่อให้ผู้วิจัยมีความรู้ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ กรมอื่น เพื่อสามารถต่อยอดเป็นผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการ
ท างาน และจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน การปรับปรุงแกไ้ข ให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานเพิ่ม
มากขึ้น  
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