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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัย
สนามในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน 
การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน และความ
รับผิดชอบ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนมากจะเป็นปัญหาด้านความขัดแย้งในการ
ท างาน ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่เกิดจากทั้งตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีช่วงวัยที่
หลากหลาย มีความคิดต่างกัน ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ปัญหา
การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านสภาพ  
แวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัญหาในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ และในส่วนของแนวทางการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย 
อาทิเช่น ปัจจัยด้านเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินรางวัล และค่าตอบแทนที่มีความสมดุลกับงานที่ท า 
และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานมี    
ความชัดเจน ปัจจัยด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยด้าน
วิธีการปกครองบังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม  

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ,  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
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บทน า 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการท างานในระบบราชการ 
4.0 ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน Better Governance, happier citizens  
ศิริลักษม์ ตันตยกุล (2561, หน้า 34) ได้กล่าวว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 
อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leader) เพ่ือสร้าง
คุณค่า (public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 ดังนั้น หน่วยงานราชการยุคใหม่ จึงต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกัน 
โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และให้บริการประชาชน
ในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงความรู้สึกของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจจึงก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะสามารถสร้างความส าเร็จได้ ปัจจัยส าหรับการด าเนินงานที่ส าคัญ
ที่สุดคือ บุคลากร การบริหารงานบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารในทุกๆ องค์การ หากการบริหารงาน
บุคคลในองค์กรใดเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็คาดหวังได้ว่าจะน ามาซึ่ง ความส าเร็จแก่
องค์การดังกล่าวได้ และในทางตรงกันข้ามหากองค์การใด การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้อง ก็อาจจะท าให้
เกิดภาวการณ์ขาดก าลังงาน ขาดคนมีความสามารถในการท างาน ใช้ประโยชน์จากบุคคลไม่เหมาะสม 
พัฒนาก าลังงานไม่ถูกต้อง และโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  
 ในการท างานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนั้น ย่อมสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์การ ความต้องการ
ทางใจก าลังใจและความพึงพอใจ เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของงาน และองค์การ
สามารถสร้างแรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทัศนคติ หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
งานที่ปฏิบัติ เมื่องานนั้นได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ จึงท าให้เกิดความต้องการ
ปฏิบัติงาน และเต็มใจอุทิศเวลา ก าลังกาย ก าลังความคิด เพ่ือตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การ รวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย 
 จากข้อมูลข้างต้น  การที่จะท าให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ท างานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดข้ึนด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น
ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ข้าราชการขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ดังนั้น
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ จึงถือว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ และมีความ
เข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารงานบุคคลประสบผลส าเร็จได ้นั่นเอง 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร        
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผูว้ิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นการทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)   
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  1. ประเภทอ านวยการระดับสูง จ านวน 1 คน ต าแหน่งผู้อ านวยการเขตราษฎร์บูรณะ 
  2. ประเภทอ านวยการระดับต้น จ านวน 1 คน ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตราษฎร์บูรณะ 

 3. ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 4. ประเภทวิชาการระดับช านาญการ จ านวน 2 คน 
     - ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ต าแหน่งเจ้าพนกังานปกครองช านาญการ 
 5. ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน 
     - ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 6. ประเภททั่วไปช านาญงาน จ านวน 2 คน 
     - ต าแหน่งพนักงานปกครองช านาญงาน, ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 7. ประเภททั่วไปปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) คือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีจ านวนค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถาม
ที่แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ ์เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่เป็นส่วนราชการจัดท าข้ึน เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพ่ือขอ
นัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นการสัมภาษณ์ให้ทราบคร่าว ๆ  และก่อน
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไป
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและ
บันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3
ประเด็น ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ การศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การสร้างแรงจูงใจเป็นศาสตร์หนึ่งในสาขาการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนแลว้แต่มุ่งแสวงหา
มาตรการในการน าทรัพยากรมนุษย์มาใช้ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการขององค์การ 
เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นรางวัลที่มีคุณค่าที่สุดในด้านจิตใจของคนทุกคน และก็สามารถท าได้
ส าเร็จโดยไม่มีขีดจ ากัด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด สามารถน าเอาวิธีการสร้างแรงจูงใจมาใช้กับการ
บริหารงานได้เสมอรวมทั้งในชีวิตประจ าวันด้วย และผลของความส าเร็จในด้านต่างๆ ขององค์การ  
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ข้ึนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์การต่างๆ 
จึงควรพยายามจัดให้มีข้ึนในหน่วยงานของตนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
 แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะการที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องมีสิ่งกระตุ้นให้มีความพยายามที่จะ
ท าให้เกิดแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากจะท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกธรรมดายังเป็นตัวกระตุ้นที่อยากจะกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย จะเรียกว่า
เป็นแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดความกล้าในการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จ
มาแล้วมากมาย อาจสรุปความส าคัญของการจูงใจในการท างานได้ ดังนี้  
 1. การจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการท างานให้บุคคลขยันขันแข็งกระตือรือร้นกระท าให้ส าเร็จ 
 2. การจูงใจช่วยเพ่ิมความพยายามในการท างานให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น   
คิดหาวิธีการน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด  
 3. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน หรือวิธีการท างานก่อให้เกิดการ
ค้นช่องทางด าเนินงานที่ดีกว่า หรือประสบผลส าเร็จมากกว่า 
 4. การจูงใจในการท างานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ บุคคลที่มีแรงจูงใจใน
การท างานจะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณใน
การท างาน (Work Ethics) เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบมั่นคงในหน้าที่มีวินัยในการท างาน ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะดังกล่าวนี้มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดท าในสิ่งที่ไม่ดี 
 โดยการกระท าท่ีจะช่วยกระตุ้นให้คนเราได้มีความรู้สึกอยากจะท างานขึ้นมาเองนั้น เป็นการ
ปลูกฝังให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน อาจท าได้โดยการลดเวลาที่ใช้ในการท างานให้น้อยลง การหมุนเวียน
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน การให้ผลประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือจากค่าจ้าง การฝึกอบรมด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
การติดต่อสื่อสารกัน การเปิดบริการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่บุคลากร การได้รับความส าเร็จในการท างาน 
การได้รับการยอมรับจากคนอื่น การได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานทีท่ าอยู่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และความรับผิดชอบในงาน องค์การใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง ย่อมส่งผลให้
องค์การนั้น ๆ บรรลุเป้าหมาย เพราะพนักงานจะทุ่มเทพลังงาน และความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ และโดย
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพ่ือให้ผลงานส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน  
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ผลการวิจัยภาคสนาม  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น ดังนี้ 
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ   
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยกระตุ้น ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่  
ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ 
   1) ด้านความส าเร็จในการท างานพบว่าข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงาน
หรือผลงานความส าเร็จต่างๆ จากการที่ตนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจที่สามารถ
ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติได้  
  2) ด้านการยอมรับนับถือ ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
รับรู้ได้ถึงการได้รับการยอมรับนับถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มี
ความส าคัญให้ท า และสามารถท างานร่วมกัน หรือประสานงานกับทั้งคนภายนอกและภายในหน่วยงานได้ 
โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการอย่างท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติข้าราชการฯ มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานที่ท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดความหลากหลายในการท างาน แต่ละคนได้ใช้
ความรู้ความสารถได้อย่างเต็มที่  
  4) ด้านความรับผิดชอบ การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ  และมีอ านาจรับผิดชอบ
เต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่มองว่าผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานใหม่
ที่ท้าท้ายความรู้ความสามารถอยู่เสมอ การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
และให้อ านาจความรับผิดชอบอย่างเต็มที่  
   5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่างานที่ท า
อยู่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งหมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
มีโอกาสได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ แต่ก็มีข้าราชการส่วน
หนึ่งเห็นว่าต าแหน่งที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่นั้นไม่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพเท่าไรนัก  
 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ 

 จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านความขัดแย้งในการท างาน โดยเราจะต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหา
หรือขจัดความขัดแย้งของหน่วยงานให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็จะต้องอาศัยความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันของคนในหน่วยงาน  
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  2) ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ที่เกิดจากทั้งตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ที่มีช่วงวัยที่หลากหลาย มีความคิดต่างกัน ช่องว่างระหว่างวัยเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร เพราะช่วงอายุที่แตกต่างกันส่งผลให้คนในองค์กรมีพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจ 
ความเชื่อ และประสบการณ์ท่ีได้พบเจอมาในแต่ละยุคสมัยของตนไม่เหมือนกัน 
  3) ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน เกิดความเพิกเฉยไม่
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมีลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและ 
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ 
  4) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับอันที่ตนจะต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าที่ของตนไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ฯ  
ก็จะท าให้การเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  
  5) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ โต๊ะเก้าอ้ี
ไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
  6) ปัญหาในการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ในหน่วยงานจะมีการแบ่งงาน
ออกเป็นฝ่ายๆ ตามลักษณะของงาน แต่ถ้าการท างานขาดประสานงานที่ดีในองค์กร กระบวนการ
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่อาจบรรลุตามเป้าหมาย 
  
 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีดังนี้ 
  1) ปัจจัยด้านเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินรางวัล และค่าตอบแทน มีความสมดุลกับงาน
ที่ท า และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ 
  2) ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานมีความชัดเจน เช่น การก าหนด
กระบวนการท างานของหน่วยงานต้องมีความชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท างานของ
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จด้วยดี 
  3) ปัจจัยด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าที่การงาน เช่น  
มีการสร้างโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากแท่งทั่วไป สู่แท่ง
วิชาการ ฯลฯ           
  4) ปัจจัยด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม เช่น การที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้ตรงต าแหน่งและสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ  
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อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัด

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประกอบไปด้วยปัจจัยกระตุ้น ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
และความรับผิดชอบ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ 
 1) ด้านความส าเร็จในการท างานพบว่าข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานหรือ
ผลงานความส าเร็จต่างๆ จากการที่ตนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจที่สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติได้ สามารถแก้ไขและมีวิธีการป้องกันที่ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ได้ ทั้งนี้ยังมีความภาคภูมิใจที่สามารถลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถที่
จะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้กับ
ผู้ร่วมงานอ่ืน เพ่ือบริหารจัดการหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้ 
 2) ด้านการยอมรับนับถือ ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่ได้ให้ความเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันว่า รับรู้
ได้ถึงการได้รับการยอมรับนับถือ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มี
ความส าคัญให้ท า และสามารถท างานร่วมกัน หรือประสานงานกับทั้งคนภายนอกและภายใน
หน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่าง
เท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถที่แตกต่างออกไปของแต่ละบุคคล และเมื่อได้รับการยอมรับนับถือ 
ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการอย่างท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติข้าราชการฯ มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากงานที่ท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในเรื่องที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดความหลากหลายในการท างาน แต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสารถ
ได้อย่างเต็มท่ี เพราะลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ความรู้ ให้เหมาะสม
กับระดับความรู้ความสามารถของข้าราชการแต่ละคนที่ได้สะสมมา  
 4) ด้านความรับผิดชอบ การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบ
เต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่มองว่าผู้บังคับบัญชามีการมอบหมาย
งานใหม่ที่ท้าท้ายความรู้ความสามารถอยู่เสมอ การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ ละคน 
และให้อ านาจความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ แต่ในบ้างครั้ง
ผู้บังคับบัญชาอาจต้องท าหน้าที่ในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยไม่มีการก ากับดูแลอย่างเข็มงวด
 5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าที่การงาน ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่างานที่ท าอยู่ส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งหมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาความรู้
เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มสีภาพความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน และเป็นเกียรติแก่ครอบครัว และวงศ์ตระกูล แต่ก็มีข้าราชการส่วนหนึ่งเห็นวา่ต าแหน่งที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
นั้นไม่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพเท่าไรนัก เพราะข้าราชการกลุ่มนี้มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งสูงกว่าวุฒิที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการสอบเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน จึงจะ
สามารถท าให้ข้าราชการเหล่านี้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg‘s 
Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้อธิบายว่าทฤษฎีนี้ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการ
จูงใจให้บุคคลได้ท างานโดย Herzberg พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานอยู่ 2 ปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากลักษณะของภายในและภายนอกของงานเอง คือ ปัจจยัค้ าจุ้น และปัจจัยกระตุ้น 
ซ่ึงปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้คนที่ท างานแล้วมีความรู้สึกพอใจใน
งานที่ท าอยู่กล่าวคือ มีความรู้สึกในด้านที่ดีและเป็นการจูงใจภายในของงาน จึงท าให้เกิดความพอใจ
ในงานขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า โดยคนจะถูกจูงใจใน
การให้ผลผลิต เช่น ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานโดยตัว
ของมันเอง ความเจริญก้าวหน้าในตนเองและอาชีพ และปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้จะน าไปสู่การจูงใจใน
วิธีการบริหารงานได้ด้วย และองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เกิดความสุขจากการท างาน ซึ่งเรียกว่า
“องค์ประกอบหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors)” นั้นมีอยู่ 5 ประการ คือ ท างานประสบ
ความส าเร็จ การได้รับการยอมรับนับถือจากการท างานที่ประสบความส าเร็จ ลักษณะของงานไม่
ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่างเต็มที่และมีอ านาจในการวินิจฉัย
สั่งการ มีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท า โดยได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้นเมื่อมีโอกาสและยังสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ (Theory of Human Motivation)   
ของ Abraham H. Maslow (อ้างถึงในวงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี, 2561, หน้า 35 - 37) กล่าวว่าต้องเข้าใจ 
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ความต้องการทางร่างกาย ความมั่นคงปลอดภัย ความรัก การได้รับการยกย่อง 
นับถือในสังคม ความต้องการที่ประจักษ์ตน ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้นเรียงล าดับจาก
น้อยไปหามาก ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดต้องเข้าใจพฤติกรรม หรือความต้องการของ
มนุษย์ว่าต้องการอะไร เพ่ือจูงใจให้ตรงกับความต้องการนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีพล 
สุนทรรัตน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาสรุปว่าเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามทฤษฎีของ Herzberg พบว่าภาพรวมของปัจจัยจูงใจมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความส าเร็จของงาน ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งการงาน ส่วนภาพรวมของปัจจัยค้ าจุน พบว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก โดยด้าน
ชีวิตส่วนตัวจะมีผลในระดับมากท่ีสุด การเน้นสร้างแรงจูงใจในส่วนของปัจจัยค้ าจุน โดยเฉพาะเรื่อง
ของภาพลักษณ์ขององค์การ การเสริมสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ รวมถึงการให้ความส าคัญ
กับเวลาการท างาน และรายได้ของพนักงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการท างาน ทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดการท างานให้มีประสิทธิภาพ  (อ้างถึงใน เอกราช ปลอดโปร่ง, 2557) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญ
ที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจและมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของบุคคลที่
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พอใจในการท างานและไม่พอใจในการท างาน พบว่าบุคคลที่พอใจในการท างานนั้นประกอบด้วย
ปัจจัยดังนี้คือ การที่สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ การที่ได้รับการยกย่องนับถือเมื่อท างานเสร็จ
ลักษณะเนื้องานของงานที่น่าสนใจ การที่ได้รับความรับผิดชอบมากขึ้น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเอง 
และสอดคล้องกับ วชิรวัชร งามละม่อม (2559) ซ่ึงได้อธิบายว่า “แรงจูงใจ” (Motivation) ของมาสโลว์, 1954 
ว่าเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานบุคคล ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งระบุว่าแรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motives) เป็นสิ่งที่ผลักดันจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม โดยอาจจะเป็น
การได้รับค าชม ชื่อเสียง รางวัลเกียรติยศ การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นต้น 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านความขัดแย้งในการท างาน แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการท างานร่วมกัน
ของคนหมู่มาก โดยเราจะต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือขจัดความขัดแย้งของหน่วยงานให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งก็จะต้องอาศัยความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของคนในหน่วยงาน ซึ่งความ
ขัดแย้ง คือ การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง 
หรือศักยภาพที่จะเกิดขึ้นตามความต้องการนั้นๆ ซึ่งความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ต่อองค์กร เช่น    
ท าให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร ท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มคณะ 
ท าให้ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรดีขึ้น และ/หรืออาจจะมีโทษต่อองค์กร เช่น น าไปสู่ความ
ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการมุ่งจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวม 
และน าไปสู่ความไร้ซึ่งเสถียรภาพขององค์กรในท้ายที่สุด ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนั้น ๆ เป็นส าคัญสอดคล้องกับชลิดา ศรมณี (2562) ที่ได้
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคในการท างานว่า ความขัดแย้งในการท างาน (conflict) ในองค์การหรือ
หน่วยงานนั้นจะประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน อาจจะเป็นหน่วยงานเล็กประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานเพียง 2 หรือ 3 คนหรืออาจเป็นหน่วยงานใหญ่มีผู้ท างานร่วมกันเป็นร้อยเป็นพันคนก็ได้ 
แต่ไม่ว่าหน่วยงานจะเล็กเพียงใดก็ตามมนุษย์ 2-3 คนนั้น ก็อาจขัดแย้งกันได้โดยเหตุผลที่ว่ามนุษย์
นั้นมีความแตกต่างกันเสมอในทุกๆ ด้าน เช่น ความคิด ความต้องการ ความสามารถความรู้ ทัศนคติต่อ
การท างาน เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในการท างานขึ้นหากผู้บริหารมอง
ปัญหาความขัดแย้งว่าเป็นธรรมชาติของการท างานร่วมกันของมนุษย์  ที่มีความแตกต่างกันแล้ว 
ผู้บริหารก็จะแก้ปัญหาหรือลดปัญหา ขจัดปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยการท าความเข้าใจ
ร่วมกัน ใช้มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน เป็นต้น                 
 2) ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ที่เกิดจากท้ังตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มี
ช่วงวัยที่หลากหลาย มีความคิดต่างกัน จึงเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร การประสานงานต่างๆ อาจมี
ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์กร เพราะช่วงอายุที่แตกต่าง
กันส่งผลให้คนในองค์กรมีพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจ ความเชื่อ และประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ
มาในแต่ละยุคสมัยของตนไม่เหมือนกัน หากมองในเชิงบวกก็คือความหลากหลายเหล่านั้นจะก่อให้เกิด
ไอเดียสร้างสรรค์ การท างานอาจปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น หากมีแนวทางใน
การปรับความเข้าใจและค่อยๆปรับทัศนคติก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และพัฒนาองค์กรให้
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มีคุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) ได้ศึกษาการรับรู้คุณลักษณะ
ของเจนเนอเรชั่นวาย และแรงจูงใจในท าการงาน : มุมมองระหว่างเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของเจนเนอเรชั่นวายเพศชายและเพศ
หญิงให้ความส าคัญกับแรงจูงใจโดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยยืนยันถึงความ
ต้องการแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันระหว่างเจนเนอเรชั่น โดยสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือการ
เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความเป็นเจนเนอเรชั่นวาย ตลอดจนความแตกต่างระหว่าง   
เจนเนอเรชั่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุคสมัยต่อไป 

 3) ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ 
อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน เกิดความเพิกเฉยไม่ประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมีลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน     
จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก 
เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้
อธิบายว่า องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เกิดความสุขจากการท างานซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือ
ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors)” ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ลักษณะ
ของงานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี นอกจากนี้การมอบหมายงานที่ชัดเจนยังส่งผลให้
เห็นถึงความตั้งใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  
 4) ปัญหาการขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับอันที่
ตนจะต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าที่ของตนไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ฯ ก็จะท าให้การ
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และท าให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
จึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพได้
สอดคล้องกับชลิดา ศรมณี (2562) บทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความยุ่งยาก
ในการท างาน การท างานในองค์การไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนท าได้โดยสะดวกสบาย หรือง่ายเหมือนการ
ด ารงชีวิตส่วนอ่ืนๆการท างานมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มีวินัย มีระเบียบ มีการสั่งการการควบคุมงาน 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์การ และการท างานในองค์การเป็นการร่วมกันท างานกับผู้อ่ืนโดยให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเดียวกัน 

 5) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ โต๊ะเก้าอ้ี  ไม่ได้
มาตรฐานท าให้เกิดอาการเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน อาจส่งผลอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการใช้งาน อาจท าให้เกิดความล่าช้าใน
บางครั้ง และการเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย ท าให้ยากต่อการค้นหาสอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบ
ของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน 
(2560) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that 
surrounding) ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งประการหนึ่งที่
มีความส าคัญก็คือ สภาพการท างานดีและมีสิ่งแวดล้อมดี ปัจจัยค้ าจุนนั้นก็จะท าหน้าที่เป็นตัวป้องกัน   
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มิให้คนงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานขึ้น และเมื่อใดที่คนงานได้รับการตอบสนองปัจจัยชนิดนี้อย่าง
เพียงพอแล้วความไม่พึงพอใจงานก็จะหมดไป 

 6) ปัญหาในการติดต่อประสานงานในดา้นต่างๆ ในหน่วยงานจะมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายๆ 
ตามลักษณะของงาน แต่ถ้าการท างานขาดประสานงานที่ดีในองค์กร กระบวนการการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ก็ไม่อาจบรรลุตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานย่อย
จ านวนมาก และสลับซับซ้อนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประสานงานกันให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two 
Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจกับความสบายจึงเป็นองค์ประกอบ
ที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการท างานของคน ซึ่ง Herzberg ได้ศึกษาในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากผลงาน
ของเขาที่ได้เขียนไว้ในหัวข้อที่ว่า “จะจูงใจลูกจ้างของท่านได้อย่างไร” และการกระท าที่จะช่วยกระตุ้น
ให้คนเราได้มีความรู้สึกอยากจะท างานขึ้นมาเอง ซึ่งเราเรียกว่าการปลูกฝังให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน และมีปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญก็คือการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นของการด าเนินชีวิต
ในทุกรูปแบบ เพ่ือจะท าให้เกิดความเข้าใจตัวเองและผู้อ่ืนให้ถูกต้องวิธี  การติดต่อสื่อสารกันนั้นควร
จะมีการน ามาใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะเอ้ืออ านวย และที่ส าคัญก็คือจะต้องท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อกันได้ทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายบริหารต่างก็ส่งและรับการสื่อสารซึ่งกันและกันได้ที่เรียกว่า 
“การติดต่อสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication)” นั่นเอง  

 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ด้านเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงนิรางวลั และค่าตอบแทน มีความสมดุลกับงานที่ท า และสอดคล้อง
กับค่าครองชีพในปัจจุบัน สวัสดิการด้านต่างๆ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทาง บ้านพักหรือ
ห้องพักส าหรับข้าราชการที่มีเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการรักษาพยาบาลส าหรับครอบครัว และ
ครอบคลุมถึงบิดา มารดาของคู่สมรส การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านที่ดอกเบี้ยถูก สอดคล้อง
กับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) 
ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้อธิบายว่าส าหรับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
(The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” 
มีอยู่ 11 ประการ ที่มีความส าคัญประการหนึ่งก็คือ เงินเดือนหรือค่าจ้างมีความสมดุลกับงานที่ท า และ
ยังสอดคล้องกับชลิดา ศรมณี (2562) บทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ซึ่งได้อธิบายว่าผลตอบแทนจาก
การท างาน เมื่อมีการท างานคือได้ใช้ก าลังกายและก าลังสมองปฏิบัติหน้าที่ในองค์การตามที่ผู้บริหาร
องค์การมอบหมายให้แล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนส าหรับผลงานเป็น
รายชิ้นก็ตามเป็นหลักปฏิบัติที่กระท ากันอยู่ทุกๆหน่วยงานในลักษณะสากลโดยมาก ก็ค านึงถึงหลัก
ปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคัญ หากผู้ปฏิบัติงานผลิตผลงานจ านวนมากมีคุณภาพดีก็มักได้ค่าตอบแทน
เป็นตัวเงินที่สูงเป็นต้น สอดคลอ้งกับแนวคิดประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน (อ้างถึงใน เอกราช ปลอดโปร่ง, 
2557) การที่จะปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ได้ดีนั้นผู้ปฎิบัติจะต้องตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอก 
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(Internal and External Needs) ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึง การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่ รายได้หรือค่าตอบแทน ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 

 2) ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานมีความชัดเจน เช่น การก าหนดกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานต้องมีความชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท างานของหน่วยงานสามารถ
บรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จด้วยดี รวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ 
ควรมีการก าหนดต าแหน่งที่มีความเหมาะสม มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ชัดเจน และมีความสุขกับ
งานที่ท า นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานเป็นส่วนส าคัญ ที่ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ทั้งนี้หากหน่วยงานมีนโยบายและการบริหารที่ดีและชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบาย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน  
และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก 
(Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้อธิบายว่าส าหรับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า 
“องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ที่มคีวามส าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ นโยบายและ
การบริหารงานขององค์การมีความเด่นชัด โดยปัจจัยค้ าจุนนั้นก็จะท าหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนงาน
เกิดความไม่พึงพอใจในงานขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดการท างานให้มีประสิทธิภาพ (อ้างถึงใน 
เอกราช ปลอดโปร่ง, 2557) ที่ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความ   
พึงพอใจประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ คือ นโยบายการบริหารขององค์กร 

 3) ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าที่การงาน เช่นมีการสร้างโอกาส
ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากแท่งทั่วไป สู่แท่งวิชาการ ฯลฯ
นอกจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการก้าวไปสู่ความส าเร็จแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งข้าราชการและหน่วยงาน ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพ
อย่างที่มุ่งหวังไว้ ควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพัฒนา 
การให้โอกาสข้าราชการให้ได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าที่การงาน จะช่วยให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างานตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ท าให้
หน่วยงานเพ่ิมศักยภาพขึ้นได้ด้วย และที่ส าคัญยังสามารถสร้างความภักดีให้กับหน่วยงานได้ในระยะ
ยาวอีกด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s 
Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) ได้อธิบายว่าส าหรับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า“ องค์ประกอบหรือ
ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งประกอบไปด้วยการมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา  จิตตา (2562) ได้ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอนาคต มีความมั่นคงในชีวิต รวมไปถึงปัจจัยด้านภาวะผู้น าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ  
อีกหนึ่งประการที่จะต้องสนองต่อแรงจูงใจของบุคลากรในหน่วยงาน       
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4) ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม เช่น การที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ 
ตรงต าแหน่งและสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ มีการน าเอา Feedback ของทุกคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
น ามาพัฒนาการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น และยังช่วยสร้างให้หน่วยงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
เพราะบ่อยครั้งผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นคนสรุปความคิดเห็น ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หรือแม้แต่จัดการ
กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาต้องจัดการบนพ้ืนฐานความยุติธรรมให้มากที่สุด เพ่ือไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา และไม่ท าลายความน่าเชื่อถือของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของ
เฟร็ดเดอริก  เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) ชูศักดิ์  เจนประโคน (2560) 
ได้อธิบายว่าส าหรับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) 
ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ก็คือวิธีการปกครองบังคับบัญชาที่มี
ความยุติธรรม เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนที่ท างานได้ท างานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นการจูงใจ
ภายนอกของงาน และสอดคล้องกับชลิดา ศรมณี (2562) ในเรื่ององค์ประกอบของการท างานได้อธิบายว่า
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไปตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 
และตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรเป็นการสั่งการและควบคุมการท างานไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการ
ชี้แนะชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดการท างานให้มีประสิทธิภาพ (อ้างถึงใน 
เอกราช ปลอดโปร่ง, 2557) อธิบายว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญคือการควบคุมบังคับบัญชา โดยแนวคิดเกี่ยวกับการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ คือส่วนประกอบส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือส าเร็จตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

 
ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในหน่วยงาน หรือวิธีการใดๆ ที่จะช่วยพัฒนาระบบการ
สื่อสารระหว่างสมาชิก เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและลดปัญหาความขัดแย้งในองค์การ 
 2) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา รวมถึงฝ่ายบุคคลจะต้องให้ความส าคัญ
และให้ความสนใจกับเรื่อง Generation ต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละ Gen ว่าเป็นอย่างไร  
มีลักษณะเด่นอะไรบ้าง และให้กลุ่มคนในแต่รุ่นได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น  
 3) ควรมีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมี
ลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ 
และท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี  
 4) ควรส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาความรู้ทักษะ
ความสามารถ ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาใน
การปฏิบัติงานและท าให้การท างานเกิดความคล่องตัว ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5) น าเทคโนโลย ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรองรับการการท างานที่ต้องการความถูกต้อง
และรวดเร็วในปัจจุบัน จัดสรรให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานส าหรับข้าราชการ มีการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ โต๊ะ เก้าอ้ีได้มาตรฐาน มีระบบการ
เก็บเอกสารที่ดีง่ายต่อการค้นหา 
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 6) ควรเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องให้มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากแท่งทั่วไปสู่แท่ง
วิชาการ และควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพที่ดี การให้โอกาสข้าราชการให้ได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคตในต าแหน่งหน้าที่การงาน จะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน ตลอดจนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากข้ึน ท าให้หน่วยงานเพ่ิมศักยภาพขึ้นได้ด้วย  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของบุคลากร
ในส านักงานเขตฯ เช่น ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น  
 2) ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การศึกษา 
ทัศนคติต่อการท างาน สุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น 
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