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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สำนักงานเขตลาดพร้าว 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า
ในตำแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ด้านความมั่นคงในงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของ
การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 6 ด้าน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขต
ลาดพร้าวมาก ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก ปัญหาด้านการเดินทาง ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี และอุปกรณ์
เครื่องใช้ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่พร้อมใช้งาน ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างข้าราชการที่มีช่วง
วัยต่างกัน และปัญหาการแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ควรมีการปรับเงินเดือนข้าราชการให้เหมาะสม
กับค่าครองชีพในปัจจุบัน ควรเปิดโอกาสให้ตำแหน่งประเภททั่วไปได้มีโอกาสก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเภท
วิชาการ ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ ไม่ให้เกิดตำแหน่งว่างมากจนทำให้งานล้นมือ 
ควรจัดหาอุปกรณ์การทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเทียบเท่าเอกชน 
 
คำสำคัญ: ปัจจัยที่สง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
      สำนกังานเขตลาดพร้าว 
 
บทนำ 
 วิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายใช้
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
หรือไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ระบบราชการซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศและเป็น
กำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดรับและ
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ส่งเสริมวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วย  
หากปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลง ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ และไม่
เอ้ืออำนวยให้คนดี คนเก่งอยู่ในระบบได้ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน และกลายเป็น
อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
  ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ ได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยการปฏิวัติความคิด ปฎิรูป
ตนเอง ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น (Skill-Set) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Behavior Set) และปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) เป็นสำคัญ (ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2562, 
หน้า 33-34) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  ในการบริหารงองค์การไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็น
กลยุทธ์สำคัญที่จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครให้ประสบ
ความสำเร็จ จากสถิติการสูญเสียอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ปรากฎว่า สาเหตุการสูญเสียด้วยเหตุเกษียณอายุราชการปกติ จำนวน 346 คน  
ถึงแก่กรรม จำนวน 13 คน ลาออก จำนวน 413 คน ออกด้วยเหตุผิดวินัย (ปลดออก ไล่ออก) จำนวน 
11 คน และโอนออกไปยังหน่วยงานอ่ืน จำนวน 281 คน (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร, 2562, หน้า 81) ดังนั้น การที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ นั่น
ก็คือการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนที่ดี เริ่มตั้งแต่การสรร
หาบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจ  และเพียงพอต่อปริมาณงานของ
กรุงเทพมหานคร การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจ และการจูงใจ เพ่ือรักษาบุคลากรให้อยู่กับกรุงเทพมหานคร  
จนเกษียณอายุราชการ  
  สำนักงานเขตลาดพร้าว จำเป็นต้องอาศัยข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ 
ความชำนาญในการปฏิบัติงาน แต่การปฏิบัติงานดังกล่าวกลับ เป็นงานที่มีปริมาณมาก และมี 
ความหลากหลาย ก่อให้เกิดปัญหางานล้นมือ ส่งผลให้ที่ผ่านมามีอัตราการลาออก การโอนไปยัง
หน่วยงานอ่ืน หรือย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ข้าราชการส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติงานมานานก็จะเกิด
ความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรืนร้น ปฏิบัติงานเพียงเฉพาะงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ไปวัน ๆ ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะ
สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน 
ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และด้านความมั่นคง
ในงาน 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว 
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สำนักงานเขตลาดพร้าว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สนามเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของสำนักงานเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sample) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดคุณลักษณะของประชาชกรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2562ก, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) จำนวน 7 คน ดังนี้ 
     2.1 ข้าราชการสังกัดฝ่ายปกครอง จำนวน 3 คน 
    2.2 ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียน จำนวน 1 คน 
     2.3 ข้าราชการสังกัดฝ่ายโยธา จำนวน 1 คน 
     2.4 ข้าราชการสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 1 คน 
     2.5 ข้าราชการสังกัดฝ่ายการคลัง จำนวน 1 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจำนวนคำถาม ประโยคคำถาม และการเรียงลำดับ
คำถามท่ีแน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
จากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา คู่มือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ 
สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด  ตลอดจนเอกสารของทางราชการที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คำสั่ง 
แผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องทำการสัมภาษณ์ไปตามคำถามที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามข้อที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 56) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย 
นำข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถามแต่ละประเด็น แล้วนำมาเปรียบเทียบ 
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง
กันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจ
ของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 จากผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หนังสือ 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ตำราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเต็มใจ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
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เพ่ือให้งานบรรลุผลสำเร็จ จะต้องมีสิ่งที่มากระตุ้นสิ่งนั้นคือแรงจูงใจ ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจทางกาย (Physiological 
Motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นตามความต้องการของร่างกายถือเป็นแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานที่เกิดจากภายใน และ
แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคน บุคคลหรือ
สังคมเป็นแรงจูงใจภายนอก ซึ่งคนทุกคนมักมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อได้รับการตอบสนอง
ความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการในด้านอ่ืน  ๆก็จะตามมาเป็นลำดับขั้นจากต่ำสุดไปหาสูงสุด   
  ปัจจัยที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz ที่จำแนกออกเป็น  
2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายใน 
ที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำ คือ ความสำเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน และกลุ่มที่ 2 ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกของงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พึงพอใจในงาน อันจะทำให้คนทำงาน
ได้เป็นปกติในองค์กรเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้
คนทำงานมีความสุขสบายขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ไม่ดีจะทำให้
ขวัญกำลังใจของคนทำงานไม่ดี คือ เงินเดือน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สถานะของอาชีพ นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพการทำงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน และการปกครองบังคับบัญชา 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถนำมาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว 6 ด้าน ได้แก่  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน สวัสดิการ
ต่าง ๆ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้  
      1.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน โดยรับรู้ได้จากการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
ที่มีความสำคัญให้ทำ เป็นงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง และการได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน  
มีการทำงานเป็นทีม ส่งผลทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ 
      1.2 ด้านลักษณะงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ข้าราชการรู้สึกพึงพอใจต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเป็นงานที่มีความหลากหลาย ต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
เขตเอง รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จึงได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ลักษณะ
งานมีความหลากหลาย ไม่ได้เกิดความจำเจหรือเบื่อหน่ายขึ้นในการทำงาน 
      1.3 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ข้าราชการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าตำแหน่งประเภททั่วไป ทั้งการเลื่อนระดับและ
การขึ้นสู่สายงานผู้บริหาร ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่อายุราชการยังไม่มาก จะคำนึงถึงความก้าวหน้า
และมีความคิดที่จะสอบเปลี่ยนสายงานไปยังประเภทวิชาการ ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่มีอายุ
ราชการมากแล้วจะพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่อยากเปลี่ยนแปลง  
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      1.4 ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ซึ่งข้าราชการที่
อายุราชการน้อยจะยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ เพราะไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
แต่ข้าราชการที่มีอายุราชการมากแล้วเงินเดือนก็จะสูงตามไปด้วย จะเกิดความพึงพอใจกับเงินเดือนที่
ได้รับ เพราะในอดีตเคยได้รับเงินเดือนต่ำกว่าในปัจจุบัน ส่วนด้านสวัสดิการต่าง ๆ มีความเห็นตรงกัน 
ว่าเป็นสวัสดิการที่ดีกว่าภาคเอกชน 
      1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
เพราะผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดีตามไปด้วย เกิดความรู้สึกอยาก
มาทำงาน สนุกกับการทำงาน ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ทำให้เกิดความร่วมมือและทำงานเป็นทีม 
      1.6 ด้านความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก งานราชการเป็นงาน 
ที่มีความมั่นคงสูง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี การเข้ามาสู่ระบบราชการค่อนข้างยากและการออกจากระบบ
ราชการก็ยากเช่นกัน โอกาสในการถูกเลิกจ้างหรือองค์กรถูกยุบเป็นไปได้น้อย  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย 
      2.1 ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก 
      2.2 ปัญหาด้านการเดินทาง เพราะสำนักงานเขตลาดพร้าวไม่ได้อยู่ติดถนนหลัก มีรถโดยสาร
สาธารณะผ่านเพียงสายเดียว หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะเดินทางไมส่ะดวก 
      2.3 ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ไม่พร้อมใช้งาน 
      2.4 ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างข้าราชการที่มีช่วงวัยต่างกัน 
      2.5 การแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขต
ลาดพร้าว ประกอบด้วย 
      3.1 ควรมีการปรับเงินเดือนข้าราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
      3.2 ควรเปิดโอกาสให้ตำแหน่งประเภททั่วไปได้มีโอกาสก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเภทวิชาการ 
      3.3 ควรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอไม่ให้เกิดตำแหน่งว่างมากจนทำให้งานล้นมือ 
      3.4 ควรจัดหาอุปกรณ์การทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเทียบเท่าเอกชน 
 
 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz (อ้างถึงใน 
อัชรี หล่อเหลี่ยม, 2555, หน้า 12) ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator 
Factors) และปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) มาเป็นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้เลือก
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน 
และด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน และปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และด้านความม่ันคง 
ในงาน รวม 6 ด้าน เพราะผู้วิจัยเห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว  
แยกเป็นรายด้านดังนี้  
     1.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
      การได้รับการยอมรับนับถือส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับนับ
ถือจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน รับรู้ได้จากการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานสำคัญให้ทำ ต้องใช้
ความรับผิดชอบสูง การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน มีการทำงานเป็นทีม ส่งผลทำให้งานที่ได้รับ
มอบหมายประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2556ข,  
หน้า 59) ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากต่ำสุดไปหาสูงสุด ขั้นที่ 1 ด้าน
ร่างกายหรือกายภาพ ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันของสังคม 
เมื่อมีความพอใจในขั้นที่ 1 และ 2 มนุษย์จะเกิดความต้องการใหม่ โดยต้องการให้เป็นที่รักใคร่ของคน 
ในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจโดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz 
ที่ เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจที่ เกิดขึ้นจากงานที่ทำ 
ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือน  
และบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรู้ได้ถึงการ
ได้รับการยอมรับนับถือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่มีความสำคัญให้ทำ 
และสามารถทำงานร่วมกัน หรือประสานงานกับทั้งบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ มอบหมายหน้าที่
อย่างชัดเจน ตามความรู้ความสามารถที่แตกต่างออกไปของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วราภรณ์ คำเพชรดี (2552) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่
อุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านการยอมรับนับถือมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เพราะใน
การปฏิบัติงานนั้นเป็นงานบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานฯ ซึ่งบุคลากรรู้สึกพอใจในการที่จะร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน และมีแรงจูงใจอันจะส่งผลให้เห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร    
      1.2 ด้านลักษณะงาน 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ข้าราชการรู้สึกพึงพอใจต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเป็นงานที่มีความหลากหลาย ต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขต 
รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จึงได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ลักษณะงานมีความ
หลากหลาย ไม่ได้เกิดความจำเจหรือเบื่อหน่ายขึ้นในการทำงาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย  
(Two Factor Theory) ของ Herberz ที่เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำด้านลักษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกดีและความรู้สึกไม่ดีต่อลักษณะงานว่า
งานนั้นเป็นงานที่มีความจำเจ มีความน่าเบื่อหน่าย มีความท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่ยากหรืองานที่ง่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน 
(2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบั ติมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากงานมีความหลากหลาย  
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ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับ
ระดับความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่ได้สะสมมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัตรพร ชนะการณ์ (2561)  
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ  
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านลักษณะของงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถวางแผนได้อย่างมีระบบ มีการจัดวางตัวบุคลากรตามความรู้
ความสามารถที่มีได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ โกมลมาลย์ (2547) ได้ศึกษา  
ขวัญกำลังใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า 
ด้านความสำคัญของลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ ส่งผลต่อขวัญกำลังใจและความผูกพันธ์ต่อองค์กรในระดับมาก 
อาจเนื่องมาจากการที่ข้าราชการมีความสุข มีความรู้สึกว่างานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่มีความท้าทายความสามารถ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจกับงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
      1.3 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 
      ความก้าวหน้าส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการจะมี
โอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าตำแหน่งประเภททั่วไป ทั้งการเลื่อนระดับและการก้าวไปสู่สายงานผู้บริหาร  
ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่อายุราชการยังไม่มาก จะคำนึงถึงความก้าวหน้าและมีความคิดที่จะสอบ
เปลี่ยนสายงานไปยังประเภทวิชาการ ส่วนข้าราชการประเภททั่วไปที่มีอายุราชการมากแล้วจะพึงพอใจ 
ในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่อยากเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของ Clayton Alderfer  
(อ้างถึงใน วรรณา อาวรณ์, 2557, หน้า 14) ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการเจริญก้าวหน้าเป็นความต้องการ 
ในระดับสูงสุด ความต้องการประเภทนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความต้องการการยกย่องและความต้องการ
ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz  
ที่เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจที่ เกิดขึ้นจากงานที่ทำ 
ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือตำแหน่งของบุคคลในองค์กร  
แต่ในกรณีที่บุคคลในองค์กรย้ายตำแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์กรเดิม โดยไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะจะถือเป็นเพียงการเพ่ิมโอกาสให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการเพ่ิมความ
รับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Max Weber (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 17) เสนอว่า ระบบราชการที่ดีจะต้องมีระบบการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน เช่น การสอบบรรจุ การสอบเลื่อนระดับ มีระบบการ
คัดเลือกและการเลื่อนขั้นโดยอาศัยการแข่งขันและความสามารถ บุคคลที่ประสงค์จะเข้าทำงานในระบบราชการ 
หากมีการศึกษาที่ตรงตามกฎเกณฑ์ที่ระบุก็สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้โดยการเข้าแข่งขันทดสอบ
ความสามารถกับผู้อ่ืน และเมื่อเข้าทำงานแล้วการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อาศัยการทดสอบและการแสดง
ความสามารถเพ่ือแข่งขันกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน 
(2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า งานที่ทำอยู่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
การฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองทำอยู่ เป็นเกียรติแก่ครอบครัว และวงศ์ตระกูล แต่ก็มีข้าราชการส่วนหนึ่งเห็น
ว่าตำแหน่งที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่นั้นไม่ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ เพราะข้าราชการ 
กลุ่มนี้มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งสูงกว่าวุฒิที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการสอบเปลี่ยน
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ตำแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน จึงจะสามารถทำให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ 
ในปัจจุบัน 
      1.4 ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ 
      เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ซึ่งข้าราชการที่อายุ
ราชการน้อยจะรู้สึกยังไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ เพราะไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน  
แต่ข้าราชการที่มีอายุราชการมากแล้วเงินเดือนก็จะสูงตามไปด้วย จะเกิดความพึงพอใจกับเงินเดือน 
ที่ได้รับ เพราะในอดีตเคยได้รับเงินเดือนต่ำกว่าในปัจจุบัน ส่วนด้านสวัสดิการต่าง ๆ มีความเห็นตรงกันว่า
เป็นสวัสดิการที่ดีกว่าภาคเอกชน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)  
ของ Herberz ที่เรียกว่าปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอก
ของงาน ถือเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะทำให้คนทำงานในองค์การไดเ้ป็นเวลานาน เช่น เงินเดือน 
หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น ปัจจัยนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น 
แต่มีส่วนช่วยให้คนทำงานมีความสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือ
จัดไว้ไม่ดี จะทำให้ขวัญกำลังใจของคนทำงานไม่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ โกมลมาลย์ 
(2547) ได้ศึกษา ขวัญกำลังใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับขวัญกำลังใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการระบายน้ำฯ อยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการที่ข้าราชการอาจเริ่มเกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือขาดความมั่นใจในกฎ 
ระเบียบ มาตรฐานและความโปร่งใสในระบบและวิธีการพิจารณาความดีความชอบ 
      1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  
     ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเพราะ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่ดี จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดีตามไปด้วย เกิดความรู้สึกอยากมา
ทำงาน สนุกกับการทำงาน ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ทำให้เกิดความร่วมมือและทำงานเป็นทีม สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz ที่เรียกว่าปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกของงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะ
ทำให้คนทำงานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน เช่น ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การพบปะ 
สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้บังคับบัญชา  
ความซื่อสัตย์ ความเต็มใจรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกน้อง ความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา  
และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การพบปะ การสนทนา ความเป็นมิตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานในกลุ่มและความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ปัจจัยนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น แต่มีส่วน
ช่วยให้คนทำงานมีความสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ 
ไม่ดี จะทำให้ขวัญกำลังใจของคนทำงานไม่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ม่วงแนม (2560) 
ได้ศึกษา รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยสรุปว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่เห็นว่าการมีเพ่ือนร่วมงาน
ที่ดี ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ มีความกระตืนรืนร้นที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการ
ทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ โกมลมาลย์ (2547) ได้ศึกษา ขวัญกำลังใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับขวัญกำลังใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
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การที่ข้าราชการมีความสุขกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของตนเองกับเพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
      1.6 ด้านความมั่นคงในงาน 
      ความม่ันคงส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก งานราชการเป็นงานที่มีความม่ันคงสูง  
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี การเข้ามาสู่ระบบราชการค่อนข้างยากและการออกจากระบบราชการก็ยากเช่นกัน 
โอกาสในการถูกเลิกจ้างหรือองค์กรถูกยุบเป็นไปได้น้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล, 2556ข, หน้า 59) ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากต่ำสุด
ไปหาสูงสุด เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายหรือทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความ
ต้องการขั้นต่อไปคือความต้องการความปลอดภัยจากภยันตรายทุกด้าน และความม่ันคงในการทำงาน 
และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz ที่เรียกว่าปัจจัยค้ำจุน 
(Hygiene Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกของงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ 
ลดความไม่พอใจในงาน อันจะทำให้คนทำงานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน เช่น ความมั่นคงในงาน 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน ความมั่นคงขององค์กร ปัจจัยนี้ไม่ถือว่าเป็น
สิ่งจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้คนทำงานมีความสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออก
จากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ไม่ดี จะทำให้ขวัญกำลังใจของคนทำงานไม่ดี นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัตรพร ชนะการณ์ (2561) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านความมั่นคงมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด เนื่องจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่นั้น
มีความม่ันคงในการทำงาน บุคลากรมีอายุในการปฏิบัติงานสูงสุดถึง 36 ปี และอายุในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉลี่ยถึง 12 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะไม่ถูกเลิกจ้างมีส่วนมาก  

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว มีประเด็น 
ที่นำมาอภิปรายดังนี้ 
     2.1 ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก เกิดจากลักษณะ
การทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการ
ประสานงานเกิดความล่าช้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า  
การประสานงานของแต่ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจต่างกันไปตามลักษณะงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ การประสานงานจึงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
       2.2 ปัญหาด้านการเดินทาง เพราะสำนักงานเขตลาดพร้าวไม่ได้อยู่ติดถนนหลัก มีรถโดยสาร
สาธารณะผ่านเพียงสายเดียว หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะเดินทางไม่สะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี 
(2562) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะส่งถึงผลของการปฏิบัติงานของเขา
เหล่านั้น จะพบว่ามีปัจจัยอยู่อย่างมากมายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่ สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของงานหรือ
สถานการณ์ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์ทั้งสิ้น และการที่มนุษย์จะมีพฤติกรรมต่อการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันไปอย่างไร ก็ย่อมขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งสถานการณ์ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ลักษณะทางอากาศ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งประชากร   
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      2.3 ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอ แต่ไม่พร้อมใช้
งาน เกิดจากการใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์บางอย่างสำนักงานเขตไม่สามารถจัดหามาเองได้ ต้องขอ
อนุมัติจัดซื้อจากกรุงเทพมหานคร เช่น การจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่มีหลายขั้นตอนทำให้ยากต่อการได้มา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะส่ง
ถึงผลของการปฏิบัติงานของเขาเหล่านั้น จะพบว่ามีปัจจัยอยู่อย่างมากมายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่ 
สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของงานหรือสถานการณ์ ย่อมส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์ทั้งสิ้น 
และการที่มนุษย์จะมีพฤติกรรมต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปอย่างไร  ก็ย่อมขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านสถานการณ์
อีกส่วนหนึ่งด้วย ประกอบด้วย สภาพของงานและสังคมในองค์กร เช่น ลักษณะขององค์กร สิ่งจูงใจที่องค์กรจัด
ให้มีขึ้น ระบบและวิธีในการทำงาน สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสภาพอาคารสถานที่ เป็นต้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 126) ได้กล่าวสรุปว่า คุณลักษณะของข้าราชการที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ เช่น รู้ทันโลก 
ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม หมายถึง การยอมรับและเรียนรู้เครื่องมือ เทคโนโลยีและความคิดใหม่ ๆ  รวมถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน 
      2.4 ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างข้าราชการที่มีช่วงวัยต่างกัน เพราะงานราชการเป็น
งานที่มีความม่ันคง ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจึงรับราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้มีทั้งข้าราชการที่มี
อายุมากซึ่งมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า และข้าราชการบรรจุใหม่ที่อายุน้อย จึงเกิดเป็นช่องว่างระหว่าง
วัยขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันจะส่งถึงผลของการปฏิบั ติงานของเขาเหล่านั้น จะพบว่ามีปัจจัยอยู่อย่างมากมายที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่ ตัวแปรด้านบุคคล ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางจิต เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ 
ภาวะแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความสนใจ ตัวแปรเหล่านี้เป็นสาเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม 
และแสดงออกมาเป็นผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ   
      2.5 การแบ่งหน้าที่ ไม่ชัดเจน ทำให้ เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เกิดจากการที่
ผู้บังคับบัญชาไม่แบ่งงานให้ชัดเจนตามตำแหน่งของข้าราชการแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Max Weber (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562, หน้า 17) ได้กล่าวสรุปว่า องค์ประกอบของระบบราชการ
เป็นไปตามทฤษฎีองค์การรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีองค์ประกอบ เช่น ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ พนักงานใน
ระบบราชการต้องมีการระบุตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน อำนาจสูงสุดจะอยู่ในช่วงการบังคับ
บัญชาที่สูง และมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการไปยังผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าตามสายการบังคับบัญชาของตน 

  3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
สำนักงานเขตลาดพร้าว มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้ 
      3.1 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ควรมีการปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) 
ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินรางวัล
และค่าตอบแทน ควรให้มีความสมดุลกับงานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และควรจัด
ให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น บ้านพักหรือห้องพักสำหรับข้าราชการที่เพียงพอต่อความต้องการ  
และการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านที่ดอกเบี้ยถูก  
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      3.2 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ควรเปิดโอกาสให้ตำแหน่งประเภททั่วไปได้มี
โอกาสก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเภทวิชาการ เปิดโอกาสให้เติบโตในสายงานได้จนถึงระดับผู้บริหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคตในตำแหน่งหน้าที่การงาน เช่น มีการ
สร้างโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต เช่น มีการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป สู่สายงาน
วิชาการ ฯลฯ นอกจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วยังเป็นการพัฒนาตนเองให้
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งข้าราชการและหน่วยงาน ควรมีแบบแผนการ
พัฒนาอาชีพที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพัฒนา การให้โอกาสข้าราชการให้ได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคตในตำแหน่งหน้าที่การงาน จะช่วยให้บุคลากรมีความก้ าวหน้าในการทำงาน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ทำให้หน่วยงานเพ่ิมศักยภาพขึ้นได้ด้วย และที่สำคัญ
ยังสามารถสร้างความภักดีให้กับหน่วยงานได้ในระยะยาวอีกด้วย  
      3.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ 
ไม่ให้เกิดตำแหน่งว่างมากจนทำให้งานล้นมือ สอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวสรุปว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้
กำหนดประเด็นที่มุ่งให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าพัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการให้
มีความรู้ความสามารถ โดยเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้ได้คนดี คนเก่ง เข้ามา
ปฏิบัติงาน และพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และยุทธศาสตร์
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ข้าราชการมีความพร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบราชการ   
      3.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ระบบราชการควรจัดหาอุปกรณ์การทำงาน และพัฒนา
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยเทียบเท่าเอกชน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ ศรลัมพ์ (อ้างถึงใน  
วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล, 2558, หน้า 28) ได้กล่าวสรุปว่า การปฏิรูประบบราชการจะมีผลทำให้ระบบ
ราชการเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งทัศนคติ
และค่านิยมดั้งเดิมของข้าราชการขนานใหญ่ เพ่ือให้ระบบราชการสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคโลกาภิวัตน์  การปฏิรูปราชการจึงเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบราชการ  
เพ่ือให้ระบบราชการยุคใหม่เป็นระบบราชการที่พึงปรารถนา ลักษณะที่สำคัญหนึ่งในนั้นประกอบด้วย
ลักษณะการทำงานที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 126) ได้กล่าวสรุปว่า คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ เช่น รู้ทันโลก 
ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม หมายถึง การยอมรับและเรียนรู้เครื่องมือ เทคโนโลยีและความคิดใหม่ ๆ รวมถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวสรุปว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หรือ ก.พ.ร. ได้กำหนดประเด็นที่มุ่งให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าพัฒนาให้สำนักงาน 
ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นสำนักงานอัตโนมัติ มีการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
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ทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้
สามารถตรวจสอบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทำให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน  
หรือวิธีการแนวทางที่จะช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างสมาชิกแต่ละฝ่ายให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา รวมถึงฝ่ายบุคคล จะต้องให้ความสำคัญ
และให้ความสนใจในเรื่อง Generation ต้องทำความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละ Generation  
ว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะเด่นอะไรบ้าง ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และให้กลุ่มคนในแต่ละรุ่นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย 
  3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรมีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยงานที่
ได้รับมอบหมายควรมีลักษณะงานไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการปฏิบัติงาน จึงจะสามารถทำให้เกิด
ความสุขในการทำงานได้ และทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี 
  4. ควรมีการจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรองรับการทำงานที่
ต้องการความถูกต้อง และรวดเร็วในปัจจุบัน จัดสรรให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน มีการจัด
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดี เช่น เพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ โต๊ะ เก้าอ้ีได้มาตรฐาน มีที่จัดเก็บ
เอกสารที่เพียงพอและง่ายต่อการค้นหา 
  5. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสร้างความตื่นตัว  
และความกระตือรืนร้นในการทำงานให้กับบุคลากร  

 
เอกสารอ้างอิง 
 
ชลิดา ศรมณี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาขอบข่ายและแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐประศาสน-

ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
พัชรินทร์ ชาตะนาวิน. (2562). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ภัตราพร ชนะการณ์. (2561). ปจัจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ 

อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศษสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 



14 

 

วรรณา อาวรณ์. (2557). แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภา ระดับปฏิบัติงาน 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก. 

วราภรณ์ คำเพชรดี. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่
อุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

วัชรินทร์ โกมลมาลย์. (2547). ขวัญกำลังใจและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของข้าราชการสำนักการ
ระบายน้ำกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วาสนา ม่วงแนม. (2560). รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11.  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

วิโรจน์ ก่อสกุล. (2562ก). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร.์ 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามคำแหง, โครงการรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

วิโรจน์ ก่อสกุล. (2562ข). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล. (2558). การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ
ในกรมศุลกากร.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์),  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาเศรษฐกิจ การเมือง และการ
บริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. (2562). รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ม.ป.ป.). การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล. 
 ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.opdc.go.th/content/NTU4MA 

อัชรี หล่อเหลี่ยม. (2555). แรงจูงใจของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจเข้า
ทำงานองค์กรของรัฐ กรณีศึกษาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

https://www.opdc.go.th/content/NTU4MA

