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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์การวิจยัคือ เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ 
มหานคร 2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ 4) 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยปัจจัย
กระตุ้นที่ท าให้เกดิแรงจูงใจ ด้านทีห่นึ่ง ด้านความส าเร็จในการท างาน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานหรือความส าเรจ็ต่าง ๆ 
มีความพึงพอใจท่ีสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานท่ีปฏิบัติได้ ด้านทีส่อง ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน ส่วนใหญ่มองว่างานท่ีท าอยู่ส่งผลใหเ้กิดความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แต่ก็มี
ข้าราชการส่วนหน่ึงเห็นว่าต าแหนง่ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่นั้นไมส่่งผลให้เกิดความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพเท่าใดนัก  
ด้านที่สาม ด้านการยอมรับนับถือ ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารับรูไ้ด้ถึงการไดร้ับการยอมรับนบัถือ 
เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า ด้านทีส่ี่ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ  
มีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ หรือท่ีได้รบัมอมหมายเป็นอยา่งมาก เนื่องจากงานท่ีท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมี
การประสานงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ และด้านที่หา้ ด้านความรับผดิชอบ ส่วนใหญ่ได้มคีวามคดิเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันว่า 
รับรู้ได้ถึงการได้รับการยอมรับนับถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มีความส าคญัให้ท า และ
สามารถท างานร่วมกันได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ดา้นท่ีหนึ่ง ด้านความขัดแย้งในการท างาน ความขัดแย้ง 
คือ การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไมไ่ด้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการหรอืศักยภาพท่ีจะเกดิขึ้นตามความตอ้งการนั้น ๆ ด้านที่สอง 
ด้านการบริหารงานบุคคล การบรหิารงานบุคคลทีเ่กิดจากท้ังตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา ที่มีช่วงวัยท่ีหลากหลาย  
มีความคิดต่างกัน ด้านที่สาม ด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัตงิานไม่ชัดเจน การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้า ดา้นท่ีสี่ การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะท าให้เกดิปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และดา้นท่ีห้า ด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน 
เช่น แสงสว่างไมเ่พียงพอ โต๊ะเก้าอี้ไม่ได้มาตรฐานเวลานั่งปฏิบตัิงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏบิัติงานไม่เพยีงพอ 3) 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน ด้านที่หนึ่ง ด้านความขัดแย้งในการท างาน จะต้องอาศัยความ
สามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของคนในหน่วยงาน ด้านท่ีสอง ด้านการบริหารงานบุคคล องค์การมีช่วงวัยของ
บุคลากรในองค์การต่างกัน จะต้องมีการพูดคุย มีการท างานร่วมกัน มีการท างานแบบบูรณาการ ด้านที่สาม ด้านการ
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานให้ผูป้ฏิบัติอยา่งชัดเจนว่างานนั้น ๆ ผู้ใด
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ด้านที่สี่ การขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
จะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรมีการจดัอบรมให้ความรูเ้พิ่มเตมิในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 
ค าส าคัญ  : แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน, ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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และด้านที่หา้ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรจะมีการส ารวจเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน ถ้ามีส่วน
ใดช ารุดก็จะต้องมีการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาให้พร้อมที่จะใช้งาน ต้องมีการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อความต้องการ 
ของเจ้าหน้าท่ี 4) ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านที่หนึ่ง ด้านเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินรางวัล 
และค่าตอบแทน มีความสมดลุกับงานท่ีปฏิบัติ และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ด้านที่สอง ดา้นนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน การก าหนดกระบวนการท างานของหน่วยงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้
เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันเกิดความร่วมมือ ด้านทีส่าม ด้านโอกาสได้รบัความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน มีการ
สร้างโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และดา้นท่ีสี่ คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชาท่ีมีความยุติธรรม  

 
บทน า 

 
การบริหารงานในองค์การที่จะประสบผลส าเรจ็ และบรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่องค์การไดต้ั้งไว้จ าเป็นตอ้งค านึงถึง

องค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ งาน และคน องค์ประกอบแรก คือ งาน ภารกิจท่ีจะต้องกระท าให้บรรลตุามวตัถุประสงค ์
และยังรวมไปถึงการจดัระบบงาน เพื่อให้สามารถกระท าตามวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
องค์ประกอบท่ีสอง คือ คน ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีจ านวนเพยีงพอท่ีจะปฏิบัติงานได ้

การที่บุคคลจะปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ด้าน
ความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและคณุธรรม แต่ยังมีองค์ประกอบที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคคลที่มีความพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะท าให้ผลการปฏบิัติงานดี ดังนั้นผู้บริหาร
จะต้องรู้จักวิธีการสร้าง กระตุ้น หรือตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจในการท างานให้เกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคคลในองค์การ เพื่อการโน้มน้าวจติใจของบุคคลใหเ้กิดความรัก ความผูกพันร่วมมือรว่มใจกันปฏิบัติงานด้วย
ความเตม็ใจ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ให้กับงานในหน้าท่ีและให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคณุคา่ของตนที่มีต่อหน่วยงาน 
และความรับผดิชอบท่ีตนเองมีต่องานในหน้าท่ี กล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จ
ของงานหากบุคคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นมลูเหตุที่ท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน มีการขาดงาน มีการลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หาก
บุคคลมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมจะมีความรู้สึกท่ีดตี่อการปฏิบตัิงานส่งผลท าให้การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพ การเสริมสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบัติงานจะช่วยให้เกดิผลประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบัติงาน
หลายประการ คือ มีความสนใจศรัทธาและเชื่อมั่นหน่วยงาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ 
ต่อผู้บังคับบัญชา มีความเสียสละ และท างานอย่างเตม็ความสามารถ (Steer and Porter 1977 : 211 อ้างถึงใน วราภรณ์  
ค าเพชรด,ี2552 หน้า 1-2) 

การท างานของคนในองค์การซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์การ ท าอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้น
ท างานเต็มที่ เต็มความสามารถเพือ่ให้ได้งานท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และด้วยปริมาณมากท่ีสุด ผู้บริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์
การให้รางวัลและการลงโทษ ผู้บรหิารหลายคนคดิถึงหลักเมตตาธรรมให้อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วพลังการท างาน 
ก็จะตามมาการเสริมสร้างให้คนท างานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพือ่ให้เกิดพฤติกรรมการท างานท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและคณุภาพ
แล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผูป้ฏิบัตมิคีวามสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
การท างานในลักษณะดังกล่าวคือ การจูงใจในการท างาน (work motivation) แรงจูงใจจะเป็นแรงผลักดันไปสู่เปา้หมาย 
ในการท างาน 
 การบริหารงานในหน่วยงานหรือองค์กรจะบรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงคไ์ด้ต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารส าคญั 
คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการจดัการ (Management) ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวที่กลา่วมา
ข้างต้น “คน” เป็นปัจจัยที่ส าคญัที่สุดในการจดัการและด าเนินการจะส่งผลให้งานของหน่วยงานเกิดปริมาณและคุณภาพ  
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แต่ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวไมส่ามารถท าให้หน่วยงานประสบผลส าเรจ็ได้อยา่งเต็มที่หากบุคลากร
ของหน่วยงานปราศจากความตั้งใจและความเตม็ใจในการปฏิบตัิงาน ฉะนั้นการที่จะให้บุคลากรปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานสูงสุดย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีต่อหน่วยงาน 
 จากความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บรหิารในหน่วยงานตา่ง ๆ พยายามจะ
ด าเนินการหลายประการที่มุ่งจะยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้สูงขึ้น โดยคาดหมายว่าการ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน หรือการยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนจะมีผล 
ท าให้หน่วยงานด าเนินงานไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลต่อหน่วยงานดียิ่งข้ึน 
 จากข้อมูลดังกลา่ว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ 

มหานคร 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง  
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 192 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือก 

กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ดังนี้ 

ผู้อ านวยการส่วนโครงสร้างและอัตราก าลัง  1 คน 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   1 คน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   1 คน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    2 คน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    2 คน 
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        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   1 คน 
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  1 คน 
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   1 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสมัภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสมัภาษณ์
เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณจ์ะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสาร

ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  

เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง   
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น ระเบยีบ 

พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured interview) โดยจะท าการสมัภาษณ์
ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะสัมภาษณต์ามข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วจิัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล 

ในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวจิัยแยกเป็นประเด็นๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ ศกึษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานของข้าราชการส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

2. น าผลการวจิัยทั้งสี่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคดิ ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกับข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลโดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออธิบายผลการวิจยัได้ดังนี้  
จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นรายด้าน 
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1) ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานหรือความส าเร็จต่าง ๆ 

จากการที่ตนได้ปฏิบตัิงานท่ีไดร้ับมอบหมาย มีความพึงพอใจท่ีสามารถท่ีจะแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ีปฏิบัติได้ 
สามารถแก้ไขและมีวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกดิขึ้นได้ ทั้งนี้ยังมีความภาคภมูิใจท่ีสามารถลงมือปฏิบัตงิานหรือแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง และสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ให้กับผู้ร่วมงานเพื่อบริหารจดัการหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

2) ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่างานท่ีท าอยู่ส่งผลใหเ้กิด
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มโีอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิ ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ มีความ
มั่นคงในหน้าท่ีการงาน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นเกยีรติแก่ครอบครัว และวงศ์ตระกูล แต่กม็ีข้าราชการส่วนหน่ึง
เห็นว่าต าแหน่งท่ีตนเองปฏบิัติงานอยู่นั้นไม่ส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้ตามเส้นทางสายอาชีพเท่าใดนัก เพราะข้าราชการกลุม่นี้
มีวุฒิการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ซึ่งสูงกว่าวุฒิท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการสอบเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนสาย
งาน จึงจะสามารถท าให้ข้าราชการกลุ่มนีม้ีความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ีการงานมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3) ด้านการยอมรับนับถือ ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรูไ้ด้ถึงการได้รับการ
ยอมรับนับถือ เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานท่ีมีความส าคญัให้ท า และสามารถท างาน
ร่วมกัน หรือประสานงานกับท้ังบคุคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างออกไปของแต่ละบคุคล และเมื่อได้รับการ
ยอมรับนับถือ ก็จะท าให้เกดิแรงจงูใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด้านลักษณะงานท่ีปฏบิัติ มีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ หรือท่ีได้รับมอมหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานท่ี
ท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดความ
หลากหลายในการท างาน แตล่ะคนได้ใช้ความรู ้ความสามารถได้อยา่งเต็มที่ เพราะลักษณะงานเป็นงานท่ีต้องใช้ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และใช้ความรู้ ใหเ้หมาะสมกับระดับความรูค้วามสามารถของข้าราชการแต่ละคนท่ีไดส้ะสม 

5) ด้านความรับผดิชอบ ข้าราชการฯ ส่วนใหญไ่ดม้ีความคดิเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันว่า รับรูไ้ด้ถึงการได้รับการ
ยอมรับนับถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า และสามารถท างานร่วมกันได้ 
หรือประสานงานกับท้ังบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างออกไปของแต่ละบคุคล และเมื่อได้รับการ
ยอมรับนับถือ ก็จะท าให้เกดิแรงจงูใจในการอย่างท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหา

และอุปสรรคที่พบมี 5 ด้าน คือ 
1) ด้านความขัดแย้งในการท างานถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการท างานร่วมกันของคนจ านวนมาก ซึ่งความขัดแย้ง 

คือ การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ไดใ้นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการหรือศักยภาพที่จะเกิดขึ้นตามความต้องการนั้น ๆ ซึ่งความขัดแย้ง
อาจจะมีประโยชน์ต่อองค์การ เช่น ท าให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การ ท าให้เกิดความสามัคคี 
ในกลุ่มคณะ ท าให้ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การดีขึ้น และหรืออาจจะมีโทษต่อองค์การ เช่น น าไปสู่ความตึงเครียดมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการมุ่งจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อองค์การโดยส่วนรวม และน าไปสู่ความไร้ซึ่งเสถียรภาพของ
องค์การในท้ายที่สุด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

2) ด้านการบริหารงานบุคคล ท่ีเกดิจากทั้งตัวผู้บังคับบญัชาและผู้ใตบ้ังคับบัญชา ที่มีช่วงวัยท่ีหลากหลาย มี
ความคิดตา่งกัน จึงเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร การประสานงานต่าง ๆ อาจมีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ เพราะช่วงอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลใหค้นในองค์การมีพฤติกรรม ความคดิ การตัดสินใจ ความ
เชื่อ และประสบการณ์ของแตล่ะบุคคลในแตล่ะยุคแต่ละสมัย 

3) ด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตน เกิดความเพิกเฉยไม่ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยงานท่ีได้รับมอบหมายควร
มีลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและงา่ยต่อการปฏิบัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ 
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4) การขาดความรู้ในดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏบิัตงิานอย่าง

ใดอย่างหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับท่ีตนจะต้องปฏิบตัิและอยู่ในหนา้ที่ของตนไม่ได้ หาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะท าให้เกดิปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และ
ท าให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน เช่น แสงสว่างไมเ่พียงพอ โต๊ะเก้าอ้ีไม่ได้มาตรฐานเวลานั่งปฏบิัติงานก็
อาจส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ มีจ านวนจ ากัด ไม่เพยีงพอกับการใช้งานเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาจท าให้เกิดความล่าช้า และการเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย ท าให้ยากต่อการค้นหา 

 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานมี 5 ด้าน คือ 

1) ด้านความขัดแย้งในการท างาน โดยเราจะต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือขจัดความขัดแย้งขององค์การให้
ได้มากที่สุด ซึ่งก็จะต้องอาศัยความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของคนในหน่วยงาน และต้องมีการท างานร่วมกัน
เป็นทีม 

2) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ มีช่วงวัยของบุคลากรในองค์การตา่งกันจะต้องมีการพูดคยุ มีการท างานร่วมกัน 
มีการท างานแบบบูรณาการเพื่อใหเ้กิดการท างานร่วมกัน ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน หาก
มองในเชิงบวกก็คือความหลากหลายต่าง ๆ เหล่านั้นจะก่อให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ ในการท างาน หรืออาจปรับเปลี่ยนทั้ง
กระบวนงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งข้ึน และถ้าหากมีแนวทางในการปรบัความเข้าใจและปรับทัศนคติก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และพัฒนาองค์การให้มคีุณภาพได ้

3) ด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนว่างานนัน้ ๆ ผู้ใดเป็นผู้รบัผดิชอบหลัก โดยงานทีไ่ด้รับมอบหมายควรมีลักษณะของงานไม่ซับซอ้นและง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกดิความสุขในการท างาน 

4) การขาดความรู้ในดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องมีการก าหนดแนวทาง
และมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเครือ่งมือในการท างานผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรมีการจัดอบรม 
ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏบิัติ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  
    5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานหน่วยงานควรจะมีการส ารวจเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน ถ้ามี 
ส่วนใดช ารุดก็จะต้องมีการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาให้พร้อมที่จะใช้งาน หน่วยงานจะต้องมีการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเจ้าหนา้ที ่
 

 4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมี 4 ด้าน คือ 
    1) ด้านเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินรางวัล และค่าตอบแทน มีความสมดลุกับงานท่ีปฏิบัติ และสอดคลอ้งกับค่าครอง
ชีพในปัจจบัุน และควรจดัให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น บ้านพักหรือห้องพักส าหรับข้าราชการทีม่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการ และการจัดสวัสดิการเกีย่วกับการกู้ซื้อบ้านที่ดอกเบี้ยถูก เปน็ต้น 
    2) ด้านนโยบาย และการบริหารงานของหน่วยงานมีความชัดเจน เช่น การก าหนดกระบวนการท างานของ
หน่วยงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันเกดิความร่วมมือ และการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จได้ดี และการแต่งตั้งโยกย้าย
บุคลากรในต าแหนง่ต่าง ๆ ควรมกีารก าหนดต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม มมีาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ชัดเจน มีความสุขกับ
งานท่ีท า นโยบายการบรหิารงานของหน่วยงานเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ท้ังนี้หาก
หน่วยงานมีนโยบายและการบรหิารที่ดีและชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากร
ในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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    3) ด้านโอกาสได้รบัความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เช่น มีการสร้างโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่น มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป สู่สายงานวิชาการ ฯลฯ นอกจากเป็นการเพิม่โอกาส
ในการก้าวไปสูค่วามส าเรจ็แล้วยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับท้ังข้าราชการ
และหน่วยงาน ควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพท่ีดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพฒันาการให้โอกาส
ข้าราชการให้ได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน จะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองใหม้ีศักยภาพมากข้ึน ท าให้หน่วยงานเพิ่มศักยภาพขึ้นได้ด้วย และทีส่ าคัญยังสามารถสร้างความ
ภักดีใหก้ับหน่วยงานได้ในระยะยาวอีกด้วย 
    4) ด้านการปกครองบังคับบัญชาท่ีมีความยุติธรรม เช่น การที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตรงต าแหน่งและ
สร้างความรับผดิชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ 
และการประเมินผลการท างานท่ีมคีวามเป็นธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคญัที่สามารถช่วยให้เกดิการท างานให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น และมีการน าเอา Feedback ของทุกคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น ามาพัฒนาการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
แน่นอนว่าหน่วยงานมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จสูงขึ้น ท้ังยังช่วยสร้างให้หน่วยงานมศีักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นคนสรุปความคิดเห็น ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ หรือแม้แตจ่ัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาต้องจัดการบนพื้นฐานความยุติธรรม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และไม่ท าลายความน่าเชื่อถือของ
ตนเอง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ 

มหานคร  
โดยการศึกษาแบ่งเป็นรายด้าน 

1) ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานหรือความส าเร็จต่าง ๆ  
จากการที่ตนได้ปฏิบตัิงานท่ีไดร้ับมอบหมาย มีความพึงพอใจท่ีสามารถท่ีจะแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ีปฏิบัติได้ 
สามารถแก้ไขและมีวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกดิขึ้นได้ ทั้งนี้ยังมีความภาคภมูิใจท่ีสามารถลงมือปฏิบัตงิานหรือแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง และสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ให้กับผู้ร่วมงานเพื่อบริหารจดัการหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได ้

2) ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่างานท่ีท าอยู่ส่งผลใหเ้กิดความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน มีโอกาสได้ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ มคีวามมั่นคงในหน้าท่ีการ
งาน มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และเป็นเกียรติแก่ครอบครัว และวงศ์ตระกลู แต่ก็มีข้าราชการส่วนหน่ึงเห็นว่าต าแหน่งท่ี
ตนเองปฏิบัติงานอยู่นั้นไม่ส่งผลใหเ้กิดความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพเท่าใดนัก เพราะข้าราชการกลุ่มนีม้ีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งสูงกว่าวุฒิท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการสอบเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน จึงจะสามารถ
ท าให้ข้าราชการกลุม่นี้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3) ด้านการยอมรับนับถือ ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรูไ้ด้ถึงการได้รับการ
ยอมรับนับถือ เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานท่ีมีความส าคญัให้ท า และสามารถท างาน
ร่วมกัน หรือประสานงานกับท้ังบคุคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถที่แตกต่างออกไปของแต่ละบคุคล และเมื่อได้รับการ
ยอมรับนับถือ ก็จะท าให้เกดิแรงจงูใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด้านลักษณะงานท่ีปฏบิัติ มีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ หรือท่ีได้รับมอมหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานท่ี
ท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดความ
หลากหลายในการท างาน แตล่ะคนได้ใช้ความรู้ความสารถได้อย่างเต็มที่ เพราะลักษณะงานเป็นงานท่ีต้องใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และใช้ความรู้ ใหเ้หมาะสมกับระดับความรูค้วามสามารถของข้าราชการแต่ละคนท่ีไดส้ะสม 
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5) ด้านความรับผดิชอบ ข้าราชการฯ ส่วนใหญไ่ดม้ีความคดิเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันว่า รับรูไ้ด้ถึงการได้รับการ

ยอมรับนับถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า และสามารถท างานร่วมกันได้ 
หรือประสานงานกับท้ังบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างออกไปของแต่ละบคุคล และเมื่อได้รับการ
ยอมรับนับถือ ก็จะท าให้เกดิแรงจงูใจในการอย่างท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎสีององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอรก์ (Frederick Herzberg‘s Two Factors 
Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีนี้ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการจูงใจให้บุคคลได้ท างานโดย Herzberg 
พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานอยู่ 2 ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีเกิดจากลักษณะของภายในและภายนอก
ของงานเองคือ ปัจจัยค้ าจุ้น และปจัจัยกระตุ้น ซึ่งปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้คนท่ีท างาน
แล้วมีความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าอยู่ กล่าวคือ มีความรู้สึกในด้านทีด่แีละเป็นการจูงใจภายในของงานจงึท าให้เกิดความพอใจ 
ในงานขึ้นปัจจัยเหล่านีส้่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจ าโดยคนจะถูกจูงใจในการให้ผลผลิต เช่น 
ความส าเร็จของงานความรับผิดชอบการยอมรับนับถือลักษณะของงานโดยตัวของมันเองความเจริญกา้วหน้าในตนเอง และ
อาชีพ ปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้จะน าไปสู่การจูงใจในวิธีการบริหารงานได้ด้วยและองค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้เกิดความสุข 
จากการท างานซึ่งเรียกว่า“องค์ประกอบหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors)” นั้นมีอยู่ 5 ประการ คือ ท างานประสบ
ความส าเร็จการได้รับการยอมรบันับถือจากการท างานท่ีประสบความส าเร็จ ลักษณะของงานไมซ่ับซอ้นและง่ายต่อการ 
ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีท าอย่างเต็มที่และมีอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ มีความเจรญิก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี
การงานท่ีท าโดยได้รบัการเลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเมื่อมีโอกาสและยังสอดคล้องกับทฤษฎีจูงใจมนุษย์ (Theory of 
Human Motivation) ของ Abraham H. Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2561, หน้า 59-60) ทฤษฎีแรงจูงใจของ
มนุษย์ไว้ดังน้ี คนทุกคนมีความต้องการอยู่เสมอไมม่ีวันสิ้นสุด เมื่อไดร้ับการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการอื่น
จะตามมา และ ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับชั้นจากต่ าสุดไปหาสูงสุด แบ่งเป็น 5 ข้ัน คือ ขั้นที่ 1 ด้านร่างกาย
หรือกายภาพ ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย ข้ันท่ี 3 ด้านความเป็นที่รกัใคร่ ความผูกพันของสังคม ขั้นที ่4 ความต้องการที่จะมี
ฐานะเด่นหรือมีชื่อเสยีง และขั้นที ่5 ด้านต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ ความสมหวังในชีวิต ความต้องการที่จะประจักษ์ตน 
เป็นความต้องการสูงสดุที่มนุษย์ตอ้งการได้รับ ความส าเร็จสมหวังในชีวิต เป็นความต้องการอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุก
สิ่งทุกอย่างตามความนึกคดิของตนเองเป็นล าดับขั้นเรียงล าดับจากน้อยไปหามากความต้องการของมนุษย์ไม่มีทีส่ิ้นสดุต้อง
เข้าใจพฤติกรรม หรือความต้องการของมนุษย์ว่าต้องการอะไร เพื่อจงูใจให้ตรงกับความต้องการนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์  ค าเพชรดี  (2552) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
อุบลราชธานี ผลการศึกษาสรุปว่าผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของ Herzberg พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานสรรพากรพืน้ท่ี อุบลราชธานี ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานความส าเร็จ
ในการท างาน ดานความกาวหนาในต าแหนงงาน  ดานการยอมรับนบัถือ ดานลักษณะงานท่ีท า และดานความรับผิดชอบ โดย
ภาพรวม มีแรงจูงใจใน การปฏิบัตงิานอยูในระดับสูง (X = 3.61) เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เปนรายดาน ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  ดานความรับผิดชอบ (X = 3.86 ) ดานความกาวหนาในต าแหนงการงาน (X = 
3.84 ) ดานความส าเร็จในการท างาน (X = 3.56 ) ดานการยอมรับนบัถือ (X = 3.54 ) โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยใูน
ระดับสูง สวนดานลักษณะงานท่ีท าอยูในระดับปานกลาง (X = 3.48) บุคลากรของส านักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ที่มี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได และประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่ฝายปฏิบัตงิานตางกันมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Three-needs theory) McClelland (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 60-61) เสนอทฤษฎีความต้องการ (Three-needs theory) ว่าในองค์การมีแรงจูงใจหรือความตอ้งการ 3 ประการ คือ  
1. ต้องการที่จะประสบความส าเรจ็ หมายถึง พลังผลักดันที่ต้องการแสดงออกถึงความดีเด่น ความต้องการที่จะท าให้ส าเร็จได้
ดีกว่าคนอ่ืนหรือดีกว่ามาตรฐานทั่วไป 2.ต้องการที่จะมีอ านาจ หมายถึง ความต้องการที่จะมีอิทธิพลทีจ่ะเข้าไปควบคุมก ากับ
คนอ่ืนให้กระท าตามทีต่นต้องการ คนเหล่านี้ชอบท าตัวเป็นคนคุมเกมส์ ชอบมีอ านาจ ชอบศักดิศศรมีากกว่าที่จะให้ความส าคัญ 
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ต่อการท างานท่ีดี และชอบท างานในลักษณะที่แข่งขันกับคนอื่น 3. ต้องการที่จะผูกพัน หมายถึง ความต้องการที่จะให้คนอ่ืน
ชอบและเป็นมติรด้วย คนเหล่านี้ตอ้งการบรรยากาศในการท างานแบบต่างฝ่ายต่างเข้าใจและต่างร่วมมือซึ่งกันและกัน   
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบมี 5 ด้าน คือ 
1) ด้านความขัดแย้งในการท างานถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการท างานร่วมกันของคนจ านวนมาก ซึง่ความขัดแย้ง 

คือ การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไมไ่ด้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการหรอืศักยภาพท่ีจะเกดิขึ้นตามความตอ้งการนั้น ๆ ซึ่งความ
ขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ต่อองค์การ เช่น ท าให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การ ท าให้เกิด
ความสามัคคีในกลุ่มคณะ ท าให้ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การดีขึ้น และหรืออาจจะมีโทษต่อองค์การ เช่น น าไปสู่ความ
ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการมุ่งจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อองค์การโดยส่วนรวม และน าไปสู่ความไร้
ซึ่งเสถียรภาพขององค์การในท้ายที่สุด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บรหิารระดับสูงในองค์การนั้น ๆ 
เป็นส าคญั สอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2562) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคในการท างานว่าความขัดแย้งใน
การท างาน (conflict) ในองค์การหรือหน่วยงานนั้นจะประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คนอาจจะเป็นหน่วยงานเล็ก
ประกอบด้วยผู้ปฏิบตัิงานเพียง 2 หรือ 3 คนหรืออาจเป็นหน่วยงานใหญ่มีผู้ท างานร่วมกันเป็นร้อยเปน็พันคนก็ได้แตไ่ม่ว่า
หน่วยงานจะเล็กเพียงใดก็ตามมนษุย์ 2-3 คนนั้นก็อาจขัดแย้งกันได้โดยเหตุผลที่ว่ามนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันเสมอในทุกๆ 
ด้านเช่นความคดิความต้องการความสามารถความรู้ทัศนคตติ่อการท างานเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้จะเปน็สาเหตุของความขัดแย้ง
ในการท างานขึ้นหากผู้บริหารมองปัญหาความขดัแย้งว่าเป็นธรรมชาติของการท างานร่วมกันของมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างกัน
แล้วผู้บริหารก็จะแก้ปัญหาหรือลดปัญหาขจัดปญัหาความขัดแย้งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการท าความเข้าใจร่วมกันใช้มนุษย
สัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน เป็นต้น 

2) ด้านการบริหารงานบุคคล ท่ีเกดิจากทั้งตัวผู้บังคับบญัชาและผู้ใตบ้ังคับบัญชา ที่มีช่วงวัยท่ีหลากหลาย มีความคดิ
ต่างกัน จึงเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร การประสานงานต่าง ๆ อาจมปีัญหาช่องว่างระหว่างวัยเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในองค์การ เพราะช่วงอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลให้คนในองค์การมีพฤติกรรม ความคิด การตดัสินใจ ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบคุคลในแต่ละยุคแตล่ะสมัย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) ได้ศึกษา
การรับรูคุ้ณลักษณะของเจนเนอเรช่ันวาย และแรงจูงใจในท าการงาน : มุมมองระหว่างเจนเนอเรช่ันตา่ง ๆ ในองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของเจนเนอเรช่ันวายเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญักับ
แรงจูงใจโดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยยืนยนัถึงความต้องการแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างเจนเนอเรช่ัน โดยสามารถน าไปประยุกต์เพื่อการเสริมสร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจในความเปน็เจนเนอเรช่ันวาย 
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรชั่นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุคสมัย
ต่อไป 

3) ด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ อาจเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตน เกิดความเพิกเฉยไม่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมี
ลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏบิัติงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได ้สอดคล้องกับทฤษฎีสอง
องค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552)  
ได้อธิบายว่า คนตองการอะไรจากการท างาน ปจจัยที่เปนผลให คนชอบงานหรือไมชอบงานท่ีท า องค์ประกอบส าคัญที่จะท า
ให้เกิดความสุขจากการท างานซึ่งเรียกว่า“องค์ประกอบหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors)” ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่
ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานรู้บทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของตนเอง และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี นอกจากน้ีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ยังส่งผลให้เห็นถึง
ความตั้งใจในการท างานของผู้ปฏบิัติงาน  
 4) การขาดความรู้ในดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏบิัตงิานอย่างใด
อย่างหนึ่งจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับท่ีตนจะต้องปฏิบตัิและอยู่ในหน้าท่ีของตนไม่ได้ หาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะท าให้เกดิปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏบิัติงานไม่คล่องตัว และ 
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ท าให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรสอดคล้องกับชลิดา ศรมณี (2562) บทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ได้อธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องความยุ่งยากในการท างานการท างานในองค์การไม่ใช่เรื่องง่ายทีทุ่กคนท าได้โดยสะดวกสบายหรือง่ายเหมือนการด ารงชีวิต
ส่วนอ่ืน ๆ การท างานมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มีวินัย มีระเบยีบ มีการสั่งการ การควบคมุงานเพ่ือไปสู่เปา้หมายขององค์การ และ
การท างานในองค์การเป็นการร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน 
 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน เช่น แสงสว่างไมเ่พียงพอ โต๊ะเก้าอ้ีไม่ได้มาตรฐานเวลานั่งปฏบิัติงานก็อาจ
ส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการใช้งานเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาจท าให้เกิดความล่าช้า และการเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย ท าให้ยากต่อการค้นหา 
สอดคล้องกับทฤษฎสีององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอรซ์เบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) วรา
ภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสิง่แวดล้อมในการท างาน (The conditions that 
surrounding) ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งประการหนึ่งที่มีความส าคญัก็คือ สภาพ
การท างานดีและมีสิ่งแวดล้อมดี ปัจจัยค้ าจุนนั้นก็จะท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้คนงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานขึ้นและ
เมื่อใดที่คนงานไดร้ับการตอบสนองปัจจัยชนิดนี้อย่างเพียงพอแล้วความไม่พึงพอใจงานก็จะหมดไป 

 
วัตถุประสงคข์้อที่ 3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า  
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานมี 5 ด้าน คือ 
1) ด้านความขัดแย้งในการท างาน โดยเราจะต้องมีวิธีการในการแกไ้ขปัญหาหรือขจดัความขัดแย้งขององค์การให้

ได้มากท่ีสุด ซึ่งก็จะต้องอาศัยความสามัคคี ความมมีนุษยสมัพันธ์ซึ่งกันและกันของคนในหน่วยงาน และต้องมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอรกิเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors 
Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions 
that surrounding) ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจยัค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งมีความส าคญัก็คือ ความสมัพันธกับผู
ใตบังคับบัญชา (Relationship with Subordinates) หมายถึง การติดตอสื่อสารทั้งทางกิริยา และวาจาที่แสดงถึงความ
สัมพันธอันดีตอกันระหวางผูบังคับบัญชาและ ผใูตบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Peers) 
หมายถึง ความสมัพันธ อันดีระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานในองคการ และความสมัพันธกับผบูังคับบัญชา (Relationship 
with Superior) หมายถึง การ ตดิตอสื่อสารในลักษณะคลายคลึงกบัความสัมพันธกับผใูตบังคับบัญชา แตเปนไปในลักษณะ  
ผใูตบังคับบัญชาใหความเคารพผบูังคับบัญชา 

2) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ มีช่วงวัยของบุคลากรในองค์การตา่งกัน จะต้องมีการพูดคยุ มีการท างานร่วมกัน มี
การท างานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน รับฟังความคิดเหน็ของกันและกัน หาก
มองในเชิงบวกก็คือความหลากหลายต่าง ๆ เหล่านั้นจะก่อให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ ในการท างาน หรืออาจปรับเปลี่ยนทั้ง
กระบวนงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งข้ึน และถ้าหากมีแนวทางในการปรบัความเข้าใจและปรับทัศนคติก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และพัฒนาองค์การให้มคีุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) ได้ศึกษาการรับรู้
คุณลักษณะของเจนเนอเรช่ันวาย และแรงจูงใจในท าการงาน : มุมมองระหว่างเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ในองค์การ ผลการวิจัย
พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของเจนเนอเรช่ันวายเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญกับแรงจูงใจโดย
ภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยยืนยันถึงความต้องการแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกตา่งกันระหว่าง 
เจนเนอเรช่ัน โดยสามารถน าไปประยุกตเ์พื่อการเสรมิสร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจในความเป็นเจนเนอเรช่ันวาย ตลอดจน
ความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรช่ันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุคสมยัต่อไป 

3) ด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ว่างานนั้น ๆ ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายควรมีลักษณะของงานไม่ซบัซ้อนและง่ายต่อการปฏิบตัิงาน 
จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างาน สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick 
Herzberg ‘s Two Factors Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่า คนตองการอะไรจากการท างาน ปจจัยที ่
เปนผลให คนชอบงานหรือไมชอบงานท่ีท า องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เกิดความสุขจากการท างานซึ่งเรียกว่า“องค์ประกอบ
หรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors)” ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจยัที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ลักษณะของงานไม่ซับซ้อนและ 
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ง่ายต่อการปฏิบตัิงาน ท าให้ผู้ปฏบิัติงานรู้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี นอกจากน้ีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ยังส่งผลให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน   

4) การขาดความรู้ในดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องมีการก าหนดแนวทางและ
มาตรฐานทีส่ามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการท างานผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญัในการพัฒนาบุคลากรมีการจัดอบรมให้ความรู้
เพิ่มเตมิในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สอดคล้องกับชลิดา  
ศรมณี (2562) บทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความยุ่งยากในการท างานการท างานในองค์การไม่ใช่เรื่อง
ง่ายที่ทุกคนท าได้โดยสะดวกสบายหรือง่ายเหมือนการด ารงชีวิตส่วนอ่ืน ๆ การท างานมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มีวินัย มีระเบียบ  
มีการสั่งการ การควบคมุงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การ และการท างานในองค์การเป็นการร่วมกนัท างานกับผู้อื่นโดยให้
บรรลเุป้าหมายอย่างเดยีวกัน   
 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานหน่วยงานควรจะมีการส ารวจเรื่องอุปกรณต์่าง ๆ ในการท างาน ถ้ามีส่วนใด
ช ารุดก็จะต้องมีการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาให้พร้อมที่จะใช้งาน หน่วยงานจะต้องมีการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเจ้าหน้าท่ี สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s 
Two Factors Theory) วราภรณ ์ ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The 
conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งประการหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัก็คือ สภาพการท างานดีและมีสิ่งแวดล้อมดี ปัจจัยค้ าจนุนั้นก็จะท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้คนงานเกิดความไม่พึง
พอใจในงานขึน้และเมื่อใดที่คนงานได้รับการตอบสนองปัจจัยชนิดนีอ้ย่างเพียงพอแล้วความไม่พึงพอใจงานก็จะหมดไป 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า  

แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี 4 ด้าน คือ 
 1) ด้านเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินรางวัล และค่าตอบแทน มีความสมดุลกับงานท่ีปฏิบตัิ และสอดคล้องกับค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอรกิเฮอร์ซเบอร์ก(Frederick Herzberg ‘s Two Factors 
Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่าส าหรับองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The 
conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า“ องค์ประกอบหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)” มีอยู่ 11 ประการ ท่ีมี
ความส าคญัประการหนึ่งก็คือ เงินเดือนหรือค่าจา้งมีความสมดลุกับงานท่ีท า และยังสอดคล้องกับ ชลิดา ศรมณี (2562) 
บทบาทของงานในชีวิตมนุษย์ ซึ่งได้อธิบายว่า ผลตอบแทนจากการท างานเมื่อมีการท างานคือได้ใช้ก าลังกายและก าลังสมอง
ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การตามที่ผู้บรหิารองค์การมอบหมายให้แล้วผู้ปฏิบัติหน้าท่ีย่อมต้องไดร้ับผลตอบแทนในการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ ผู้ปฏิบตัิงานไดค้่าตอบแทนเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา หรือคา่ตอบแทนส าหรับผลงานเป็นรายชิ้นก็
ตามเป็นหลักปฏิบตัิที่กระท ากันอยู่ทุก ๆ หน่วยงานในลักษณะสากล โดยมากก็ค านึงถึงหลักปรมิาณและคณุภาพของงานเป็น
ส าคัญหากผู้ปฏิบัติงานผลิตผลงานจ านวนมากมีคณุภาพดีก็มักได้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินท่ีสูง เป็นต้น 
 2) ด้านนโยบาย และการบริหารงานของหน่วยงานมีความชัดเจน เช่น การก าหนดกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุเปา้หมายจะต้องท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จไดด้ี สอดคล้องกับทฤษฎีสอง 
องค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) 
ได้อธิบายว่า ส าหรับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า“ 
องค์ประกอบหรือปัจจยัค้ าจุน (Hygiene Factors)” ที่มีความส าคัญประการหนึ่งได้แก่  นโยบายและการบริหารงานของ
องค์การมีความเด่นชัด โดยปัจจัยค้ าจุนนั้นก็จะท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้คนงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานขึ้นและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 3) ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เช่น มีการสรา้งโอกาสที่จะไดร้บั
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่น มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป สู่สายงานวิชาการ ฯลฯ สอดคล้องกับทฤษฎีสอง
องค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg ‘s Two Factors Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552)  
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ได้อธิบายวา่ส าหรบัองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า“ 
องค์ประกอบหรือปัจจยัค้ าจุน (Hygiene Factors)” ซึ่งประกอบไปด้วยการมโีอกาสไดร้ับความก้าวหน้าในอนาคตในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน ซึ่งจะส่งผลท าใหผู้ป้ฏิบัติงานเกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรา
ภรณ์  มะโนเพญ็ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขต
บางแค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการกระตุ้นโดยรวมมรีะดับ 
แรงจูงใจมากเรียงตามล าดับ ดังน้ี ด้านความรบัผิดชอบ ด้านผลส าเรจ็ของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและ
ขอบเขตงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ปัจจัยบ ารุงรกัษาโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามล าดับ ดังน้ี  
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
นโยบายและการบริหารงานของธนาคาร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อายุงาน และอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน โดยรวมมีระดับแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาระดับแรงจูงใจในการท างานด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยบ ารุงรักษา ดา้นความมัน่คงในการท างาน เพศ
ชายมีระดับแรงจูงใจแตกต่างจากเพศหญิง ด้านความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงานของ
ธนาคาร พนักงานท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับทุกช่วงอายุงาน 
 4) ด้านการปกครองบังคับบัญชาท่ีมีความยุติธรรม เช่น การที่ผู้บังคบับัญชามอบหมายงานให้ตรงต าแหน่งและสร้าง
ความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบญัชาทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมเ่กิดการเลือกปฏิบัติ และ
การประเมินผลการท างานท่ีมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก(Frederick 
Herzberg ‘s Two Factors Theory) วราภรณ์  ค าเพชรดี (2552) ได้อธิบายว่าส าหรบัองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน (The conditions that surrounding) ซึ่งเรียกว่า“ องค์ประกอบหรือปัจจยัค้ าจุน (Hygiene 
Factors)” ก็คือวิธีการปกครองบังคับบัญชาท่ีมีความยตุิธรรม เป็นปจัจัยที่ส่งเสริมให้คนที่ท างานได้ด าเนินท างานไปด้วยความ
เรียบร้อยเท่าน้ันและเป็นการจูงใจภายนอกของงาน และสอดคล้องกบัชลิดา ศรมณี (2562) องค์ประกอบของการได้อธิบายว่า
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจสั่งงานให้ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัตไิปตามต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบและตามที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควรเป็นการสั่งการและควบคุมการท างานไปสู่เปา้หมายรวมถึงการชี้แนะชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย สอดคล้องกับ
แนวคิดการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในหน่วยงาน หรือวิธีการแนวทางใด ๆ ท่ีจะช่วยพัฒนาระบบการสือ่สารระหว่าง

สมาชิกซึ่งอยู่ในฝ่ายที่แตกต่างกัน  
2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และผู้บังคับบญัชา รวมถึงฝ่ายบุคคล จะต้องให้ความส าคญั และใหค้วามสนใจกับ

เรื่อง Generation ต้องท าความเข้าใจคุณลักษณะของแตล่ะ Gen ว่าเป็นอย่างไร มลีักษณะเด่นอะไรบ้าง ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไร และให้กลุม่คนในแต่รุ่นไดเ้รยีนรู้ซึ่งกันและกัน  

3. ควรมีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรมีลักษณะของงานไม่ซับซ้อน 
และง่ายต่อการปฏิบตัิงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ และท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จไปไดด้้วยดี 

4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถ ความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

5. น าเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรองรับการการท างานที่ต้องการความถูกต้อง และรวดเร็วใน
ปัจจุบัน จัดสรรให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานส าหรับข้าราชการ มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เพิ่ม
แสงสว่างให้เพียงพอ โต๊ะเก้าอี้ได้มาตรฐาน มีการเก็บเอกสารที่ดีง่ายต่อการค้นหา 
 6. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบคุลากรทุกระดับอยางเปนระบบ เพื่อเปนการเตรียมบคุลากรใหพรอมกับสถาน
การณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยตูลอดเวลา รวมถึงการสรางความตื่นตวั และความกระตือรือรนในการท างานใหกับบุคลากร  
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และควรมีนโยบายและมาตรการทีชั่ดเจนในการประเมินผล 
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