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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมทางหลวง โดยศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการ
สร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม ผ่านการใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ 
กรมทางหลวง จ านวน 11 ราย ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
การมีสภาพสังคมในที่ท างานที่ดี การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
การที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง  มีเกียรติ การได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสม 
และการมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ประกอบด้วย การขาดการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี การมีทัศนคติ 
แนวความคิดท่ีไม่ตรงกัน มีความไม่เท่าเทียมในการมอบหมายงาน และการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ล่าช้า โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย ควร
มีการปรับทัศนคติ แนวความคิด สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ดี ควรมีการมอบหมายงานที่เป็นธรรม และในส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจของข้าราชการ ประกอบด้วย การมอบหมายงานให้เหมาะสม การสร้างสังคมในการท างานที่ดี 
การมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี และ การสร้างอาชีพข้าราชการให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
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บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (2551) ในหมวดที่ 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ได้ก าหนดไว้ว่า มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด โดย
การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมุ่งเน้นบทบาทของรัฐเป็นส าคัญ โดยให้รัฐเป็นศูนย์กลาง ท าให้ระบบ
ราชการกลายเป็นกลไกหลักในการปกครองประเทศ ภาครัฐเป็นตัวน าในการพัฒนาต่าง ๆ โดยที่จะมี
การผลิตบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างมากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบ
กับรัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งมีกรอบแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการโดยใช้เทคโนโลยี (Technology) มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมีการวางระบบและ
วิธีการท างานใหม่ โดยยึดลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐ หรือหลักการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ดี จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการที่กล่าวมาในข้างต้น และจากปัญหา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษ รวมถึงปัญหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาจมีผลท าให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบราชการไทย เกิดความกดดันใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากที่จะต้องปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นอย่างมากมาย ท าให้ข้าราชการขาดแรงจูงในการปฏิบัติงาน ขาดสิ่งเหนี่ยวรั้ง
ที่จะท าให้อยากปฏิบัติงานต่อไป หรือเกิดการสมองไหลออกจากระบบราชการ ท าให้การบริหารงาน
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ โดยความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ การน าองค์ความรู้ในเรื่อง
ของแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในการจูงใจให้บุคคลในองค์การต่าง ๆ มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น มี
พลังงาน ท ากิจกรรม ท างาน หรือมีพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการ โดยเฉพาะองค์การในปัจจุบัน
ต่างมีเป้าหมายมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเป็นองค์การที่ดีเยี่ยม 
ด้วยกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการด าเนินการวิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษา โครงข่ายทางหลวง
แผ่นดินของประเทศ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
จึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงจ เพ่ือที่จะให้ผลของการศึกษาดังกล่าว สามารถเป็นข้อมูล
เบื้องต้น ที่จะน าไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เสริมสร้างแรงจูงใจ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประกอบด้วย   
การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง วิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ ประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการ และการวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง จ านวน 60 
ราย 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่     
กรมทางหลวง จานวน 11 ราย ดังนี้ 1) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย         
2) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 4 ราย 3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 2 ราย 
4) นิติกรช านาญการ จ านวน 1 ราย 5) เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 2 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) ซึ่งลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะ
ด าเนินการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวัน
สัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบ ล่วงหน้า ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการการ
จดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนา
ก่อนทุกครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วธิีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย น าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง กันและแตกต่างกันของ
ข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรม
ทางหลวง โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) การมีสภาพสังคมในที่ท างานที่ดี มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี มีการท างานเป็นทีม พร้อมที่จะ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการท างาน มีการสื่อสารกันตลอดเวลาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ 
การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน ไม่กดขี่ข่มเหง มีความเอาใจใส่ ดูและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2) การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน 
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 3) การมีเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 4) การที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือ 
และน าความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว 
 5) การได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมไม่เกินความสามารถ และได้ปฏิบัติงานตรงกับ
สายงานที่ได้ศึกษามา การมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในต าแหน่งหน้าที่ การได้เลื่อนต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) การขาดการปฏิบัติงานที่หลากหลาย การไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็น
เวลานาน ท าให้บุคคลไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในงานใหม่ ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
 2) สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี มีสถานที่การท างานที่คับแคบ สถานที่เก็บเอกสารไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็น มีเสียงรบกวน และฝุ่นละอองจากภายนอก อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การท างานช ารุดไม่พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติงาน 
 3) การมีทัศนคติ แนวความคิดที่ไม่ตรงกัน มีช่องว่างระหว่างอายุที่มาก มีการปิดกั้น ไม่
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นในวิธีการท างานใหม่ ๆ 
ยึดติดในวิธีการท างานเดิม ๆ มีการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในเชิงลบ การขาดความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างานภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน เนื่องจากไม่มีการรับรู้กระบวนงานของกันและกัน 
 4) มีความไม่เท่าเทียมในการมอบหมายงาน การแบ่งงานให้รับผิดชอบ การให้ความส าคัญ
กับสายงานหลักมากกว่าสายงานสนับสนุน เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
(Work Life not Balance) 
 5) การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า เนื่องจากมีการยกเลิกการมอบอ านาจในบาง
กระบวนงาน  
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) ควรมีการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัย มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development) ให้มีการละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน และเป็นการระดมความคิด เพ่ือสร้างทีมงาน และหาความสมดุลในการท างาน 
 2) สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ในทุก 2 
หรือ 4 ปี ให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ทุกคนรับรู้
กระบวนงานทั้งหมด เพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้ และสนับสนุนในเรื่องการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
 3) ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการจัดระเบียบเอกสารใหม่ ปรับรูปแบบ
แผนผัง หรือหาสถานที่ในการท างานใหม่ จัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานให้พร้อมที่
จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานให้พร้อม และทันสมัยอยู่เสมอด้วยเช่นกัน 
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 4) ควรมีการมอบหมายงานที่เป็นธรรม และแบ่งงานอย่างเท่าเทียม เลือกสรรคนให้เหมาะ
กับงาน มีความยืดหยุ่นในการท างาน และในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญควรหาผู้มีความรู้
เฉพาะด้านมาปฏิบัติงาน ควรท าให้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน (Work Life Balance) 
และลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หรือมีการมอบอ านาจในบางเรื่อง เพ่ือลดความล่าช้าของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจของข้าราชการประกอบด้วย 
 1) การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล     
การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน ท าให้สามารถแสดงศักยภาพออกมา
ได้เต็มที่ และการท าให้กระบวนการท างานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน การมีความสมดุลของชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ท าให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในการท างาน 
 2) การสร้างสังคมในการท างานที่ดี เปิดใจยอมรับฟังความคิด ทัศนคติ ซึ่งกันและกัน    
ไม่ยึดติดความคิดของตนเองเป็นส าคัญ ยอมรับวิธีการท างานแบบใหม่ ๆ การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3) การมีเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ มีสวัสดิการ
ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน การให้รางวัลที่เป็นตัวเงินหรือสิ่งตอบแทนกับผู้ที่ท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการฝึกอบรมของบุคลากร 
 5) การมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี เหมาสมกับการท างาน ปราศจากเสียงรบกวน   
ฝุ่นละออง มีสถานที่ท างานเพียงพอ มีสถานที่พักผ่อน และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ      
ในการท างานที่เอ้ือให้การท างานมีความสะดวกสบาย 
 6) การสร้างอาชีพข้าราชการให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือ และมี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ตามความสามารถ   
และสมรรถนะของแต่ละบุคคล 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) การมีสภาพสังคมในที่ท างานที่ดี มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี มีการท างานเป็นทีม พร้อมที่จะ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการท างาน มีการสื่อสารกันตลอดเวลาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ 
การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน ไม่กดขี่ข่มเหง มีความเอาใจใส่ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows Need Hierarchy 
Theory) ของ Maslow (อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 79) กล่าวว่า “3. ความตอ้งการ
ทางสังคม สิ่งที่องคก์ารส่งเสริมหรือจัดให้ เช่น ความสัมพันธ์ในกลุม่ เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ในกลุม่วิชาชีพ กิจกรรมกลุ่มตา่ง ๆ ในองค์การ และการกระตุ้นให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม หรืองานสังสรรค์ขององค์การ” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลี     
จันทเรนทร์ (2551) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า “โดยภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีมาก 
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โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับที่มาก จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านความม่ันคงในงาน   
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ.   
ในด้านความรับผิดชอบ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) ได้ศึกษา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
“ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นั้น โดยภาพรวมมี
แรงจูงใจอยู่ในระดับที่มาก โดยอันดับที่ 1 คือ แรงจูงใจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อันดับ
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน” 
 2) การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน
สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows Need Hierarchy Theory) ของ Maslow 
(อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 79) กล่าวว่า “1. ความต้องการด้านร่างกาย สิ่งที่องค์การ
จัดให้ เช่น ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการเงื่อนไขการท างานที่น่าพอใจ สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
อากาศอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีช่วงเวลาพัก มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย หรือมีโปรแกรมให้ไป
ออกก าลังกาย” 
 3) การมีเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และอ่ืน ๆ เป็นต้น สอดคล้องกับทฤษฎี ERG 
(Alderfers ERG Theory) ของ Alderfers (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 79-81) กล่าวว่า “1. 
ความต้องการที่จะด ารงชีวิต หรือความต้องการที่จะคงอยู่ (Existence : E) เป็นความต้องการที่จะให้
มีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการในล าดับที่ 1 และ 2 ของแนวความคิด
ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow คือ ความต้องการปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต ความต้องการทาง
วัตถุ เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการท างาน ปัจจัยอ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นต้น” 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย พบว่า “การที่บุคลากร ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถท าให้บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอนาคตมีความม่ันคงในชีวิต รวมไปถึงปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกหนึ่งประการที่จะต้องสนองต่อแรงจูงใจของบุคลากรในหน่วยงาน” 
 4) การที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือ 
และน าความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows 
Need Hierarchy Theory) ของ Maslow (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 75-77) กล่าวว่า “2. 
ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety ang Security needs) ความต้องการขั้นนี้จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหนึ่ง (ในจ านวน หรือปริมาณหนึ่ง) 
ความต้องการในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต 
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตตใจ ความต้องการข้ันนี้ในองค์การเราอาจ
พิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการท างาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการท างาน การเพิ่ม
เงินเดือน และความมั่นคงในงาน (Job security) ซึ่งเป็นความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคนงาน  
และ 4. ความต้องการได้รับการยกย่องและการนับถือตนเอง (Self-esteem needs, ego, status) 
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ความต้องการข้ันที่ 4 นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการข้ันที่ 1, 2 และ 3 ได้รับการตอบสนองแล้ว ในขั้น
นี้คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความส าเร็จ และต้องการได้รับการยกย่องในสังคม 
ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการในขั้น
นี้ในองค์การเราสามารถพิจารณาได้จาก ชื่อต าแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
และการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา” และสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย 
(Herzbergs Two-Factor Theory) ของ Herzbergs (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 81-82) 
กล่าวว่า “ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่มุ่งลดความรู้สึกไม่พอใจของคนในการ
ท างาน เป็นปัจจัยที่หากขาดไปคนจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน แต่หากมีปัจจัยเหล่านี้ก็
ไม่ได้หมายความว่า คนจะพอใจในการท างานหรือมีแรงกระตุ้นในการท างาน เพราะหากมีปัจจัยนี้คน
จะมีความรู้สึกไม่มีความไม่พอใจในการท างาน ปัจจัยสุขวิทยา ได้แก่ ความมั่นคงในงาน (Job security)” 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 3) ด้านการยอมรับนับถือ
ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรู้ได้ถึงการได้รับการ ยอมรับนับถือ 
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน” 
 5) การได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมไม่เกินความสามารถ และได้ปฏิบัติงานตรงกับ
สายงานที่ได้ศึกษามา การมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในต าแหน่งหน้าที่ การได้เลื่อนต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows Need Hierarchy Theory) 
ของ Maslow (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 75-77) กล่าวว่า “5. ความต้องการประจักษ์ตน 
การบรรลุศักยภาพของตน (Self-Actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย ซึ่งเกิดเมื่อ
ความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้
ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ ความต้องการในขั้นนี้จะเป็นความต้องการที่จะรู้ว่าตนมี
ความสามารถใด และท าสิ่งใดได้ดีที่สุดและได้ท าในสิ่งดังกล่าว ความต้องการข้ันนี้ ได้แก่ ความ
เจริญเติบโต ความต้องการก้าวหน้า และความต้องการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งในองค์การความ
ต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความก้าวหน้าในองค์การ และความส าเร็จในการท างาน” และสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย 
(Herzbergs Two-Factor Theory) ของ Herzbergs (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 81-82) 
กล่าวว่า “ปัจจัยจูงใจ (Motivator factor) จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนทุ่มเทความพยายามในการ
ท างาน ปัจจัยจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้คนท างานให้แก่องค์การ หากปัจจัยกลุ่มนี้ขาดไปก็จะท าให้คน
ในองค์การขาดความพอใจในการท างาน ถ้ามีปัจจัยกลุ่มดังกล่าวก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนมีความพอใจ
ในการท างาน ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าในการท างาน ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ การได้รับการยอมรับและความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยจูงใจนี้มักจะเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึน
ภายในตัวบุคคล ต่างจากปัจจัยสุขวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนจากภายนอกตัวบุคคล” และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 2) ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่างานที่ท าอยู่ส่งผลให้เกิด ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมตามสายงานที่ตนเองท าอยู่ มีความ 
มั่นคงในหน้าที่การงาน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) การขาดการปฏิบัติงานที่หลากหลาย การไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็น
เวลานาน ท าให้บุคคลไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในงานใหม่ ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารุต วะโหรัมย์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
พบว่า “ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนมากจะเป็นปัญหาการขาดความรู้ในด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” 
 2) สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี มีสถานที่การท างานที่คับแคบ สถานที่เก็บเอกสารไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็น มีเสียงรบกวน และฝุ่นละอองจากภายนอก อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การท างานช ารุดไม่พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารศิลป์ บุณยะรัตน์ (2563) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองมาตรฐานพิธีการ และราคา
ศุลกากร พบว่า “ปัญหาด้านสภาพการท างาน เนื่องจากมีเสียงดังรบกวน มีฝุ่นละอองและแสงแดด
ส่องรบกวนการท างาน จากการปรับปรุงอาคาร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน” 
 3) การมีทัศนคติ แนวความคิดที่ไม่ตรงกัน มีช่องว่างระหว่างอายุที่มาก มีการปิดกั้น ไม่
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นในวิธีการท างานใหม่ ๆ 
ยึดติดในวิธีการท างานเดิม ๆ มีการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในเชิงลบ การขาดความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างานภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน เนื่องจากไม่มีการรับรู้กระบวนงานของกันและกัน สอดคล้องกับทฤษฎี x - ทฤษฎี y (Theory 
x - Theory y) ของ McGregor (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 84-85) อธิบายว่า “Theory-
x เป็นการมองธรรมชาติของคนว่า คนงานไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบและจะท างานตามค าสั่งเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย พบว่า “ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานใน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีปัญหาด้านบุคลากรที่มีความคิดท่ี
แตกต่างกันน าไปสู่ความขัดแย้งขององค์การ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มารุต วะโหรัมย์ 
(2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ พบว่า “ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนมากจะเป็นปัญหาด้านความขัดแย้งในการท างาน ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่
เกิดจากทั้งตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีช่วงวัยที่หลากหลาย มีความคิดต่างกัน” 
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 4) มีความไม่เท่าเทียมในการมอบหมายงาน การแบ่งงานให้รับผิดชอบ การให้ความส าคัญ
กับสายงานหลักมากกว่าสายงานสนับสนุน เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
(Work Life not Balance) สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารุต วะโหรัมย์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ พบว่า “ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนมากจะเป็น
ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน” 
 5) การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้า เนื่องจากมีการยกเลิกการมอบอ านาจในบาง
กระบวนงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารศิลป์ บุณยะรัตน์ (2563) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองมาตรฐานพิธีการ และราคาศุลกากร พบว่า “มีปัญหาใน
ด้านการบังคับบัญชา เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเข้าถึงและขอค าปรึกษา ได้ค่อนข้างยาก มีการเพ่ิม
ขั้นตอนในการท างานท าให้เกิดความยากล าบากและล่าช้าในการท างาน” 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) ควรมีการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัย มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาองค์การ (Organization Development) ให้มีการละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน และเป็นการระดมความคิด เพ่ือสร้างทีมงาน และหาความสมดุลในการท างาน สอดคล้อง
กับทฤษฎีความต้องการ (Murray’s Manifest Need Theory) ของ Murray (อ้างถึงในรัตติกรณ์   
จงวิศาล, 2560, หน้า 85-87) กล่าวว่า “3. Need for Affiliation คือ ความต้องการความสัมพันธ์ 
ความรักจากเพ่ือนฝูง หรือคนทั่วไป” และยังสอดคล้องกับทฤษฎี Three Needs Theory ของ 
McClelland (อ้างถึงในวันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 86-88) อธิบายว่า “2. ความต้องการด้านสังคม 
(need for Affiliation: n-Aff) คือ ความต้องการที่จะมีความรู้สึกผูกพันกับผู้อ่ืน มีเพ่ือน เป็นการ
ตอบสนองทางด้านความรู้สึก ผู้ที่มีความต้องการด้านสังคมมาก ๆ จะมีลักษณะ มุ่งแสวงหาและรักษา
มิตรภาพ และให้ความส าคัญกับอารมณ์และความรู้สึกในการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้คนชอบ
หรือต้องการเป็นที่รักของผู้อื่น ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ต้องการที่จะเป็นเจ้าของ
หรือมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มและสังคม”  
 2) สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ในทุก 2 
หรือ 4 ปี ให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ทุกคนรับรู้
กระบวนงานทั้งหมด เพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้ และสนับสนุนในเรื่องการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Murray’s Manifest Need Theory) ของ 
Murray (อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 85-87) กล่าวว่า “20. Need for Understanding 
คือ ความต้องการความเข้าใจ ซักถามเพ่ือแสวงหาความเข้าใจ สนใจทฤษฎี ความรู้ หลักวิชาการ 
ต้องการวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ไขปัญหา แสวงหาแนวคิดและความรู้ใหม่” และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พบว่า “ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา...การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ” 
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 3) ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการจัดระเบียบเอกสารใหม่ ปรับรูปแบบ
แผนผัง หรือหาสถานที่ในการท างานใหม่ จัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานให้พร้อมที่
จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานให้พร้อม และทันสมัยอยู่เสมอด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับทฤษฎี
ล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows Need Hierarchy Theory) ของ Maslow (อ้างถึงใน รัตติกรณ์ 
จงวิศาล, 2560, หน้า 79) กล่าวว่า “1. ความต้องการด้านร่างกาย สิ่งที่องค์การจัดให้ เช่น ค่าจ้าง 
โบนัส สวัสดิการเงื่อนไขการท างานที่น่าพอใจ สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี อากาศอุณหภูมิที่
พอเหมาะ มีช่วงเวลาพัก มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย หรือมีโปรแกรมให้ไปออกก าลังกาย” 
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Murray’s Manifest Need Theory) ของ Murray (อ้าง
ถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 85-87) กล่าวว่า “14. Need for Order คือ ความต้องการจัด
สิ่งของให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ประณีต อยู่ในสมดุล ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความประณีตเรียบร้อย 
สวยงาม น่าดู” 
 4) ควรมีการมอบหมายงานที่เป็นธรรม และแบ่งงานอย่างเท่าเทียม เลือกสรรคนให้เหมาะ
กับงาน มีความยืดหยุ่นในการท างาน และในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญควรหาผู้มีความรู้
เฉพาะด้านมาปฏิบัติงาน ควรท าให้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน (Work Life Balance) 
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือมีการมอบอ านาจในบางเรื่อง เพ่ือลดความล่าช้าของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย (Herzbergs Two-Factor Theory) ของ 
Herzbergs (อ้างถึงใน สุริยะ เจียมประชานรากร และคนอ่ืน ๆ, 2549, หน้า 101) กล่าวว่า “ผู้บริหาร
องค์การจึงควรเน้นถึงปัจจัยจูงใจที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน เช่น อาจจะใช้การมอบหมาย
งานที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนหรือการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ท างาน สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้
คนท างานได้ดีกว่าการให้ท างานในต าแหน่งเดิมแต่เพ่ิมเงินเดือนให้สูงขึ้น” 
 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างแรงจูงใจของข้าราชการ ประกอบด้วย 
 1) การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล     
การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน ท าให้สามารถแสดงศักยภาพออกมา
ได้เต็มที่ และการท าให้กระบวนการท างานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน การมีความสมดุลของชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ท าให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 4) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมี
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ หรือท่ีได้รับมอมหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานที่ท ามีความ
หลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิด
ความ หลากหลายในการท างาน แต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่... 5) ด้านความ
รับผิดชอบ ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่ ได้มีความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรู้ได้ถึงการได้รับการ
ยอมรับนับถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า และ
สามารถท างานร่วมกันได้ หรือประสานงานกับท้ังบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการ
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ท างานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจนและอย่างเท่าเทียมกันตามความรู้
ความสามารถที่แตกต่างออกไปของแต่ละบุคคล...” 
 2) การสร้างสังคมในการท างานที่ดี เปิดใจยอมรับฟังความคิด ทัศนคติ ซึ่งกันและกัน ไม่
ยึดติดความคิดของตนเองเป็นส าคัญ ยอมรับวิธีการท างานแบบใหม่ ๆ การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม เห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการ (Murray’s Manifest Need Theory) ของ Murray (อ้างถึงในรัตติกรณ์       
จงวิศาล, 2560, หน้า 85-87) กล่าวว่า “19. Need for Succorance คือ ความต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ คุ้งครองสนับสนุนและค าแนะน าจากผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือให้ตนเองบรรลุ
เป้าหมาย ต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นอกเห็นใจตนเอง อยากให้คนอื่นสนใจรับฟัง” และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พบว่า “ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร การให้รางวัล 
ค่าตอบแทน การสร้างความผูกพันในองค์การ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารศิลป์ บุณยะรัตน์ 
(2563) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองมาตรฐานพิธีการ และ
ราคาศุลกากร พบว่า “ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น และให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน” 
 3) การมีเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ มีสวัสดิการ
ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน การให้รางวัลที่เป็นตัวเงินหรือสิ่งตอบแทนกับผู้ที่ท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ 
Skinner (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 101-102) อธิบายว่า “1. การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) เป็นการเน้นย้ าพฤติกรรมของบุคคลโดยการให้รางวัล หรือสิ่งที่บุคคล
ต้องการ (สิ่งที่น่ายินดี) แก่บุคคลเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาขององค์การ เช่น การให้เบี้ย
ขยันแก่พนักงานที่ไม่เคยลาหยุดหรือไม่เคยมาสาย ซึ่งจะท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนั้นมากยิ่งขึ้น” 
และสอดคล้องกับทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ Locke (อ้างถึงใน วันชัย 
มีชาติ, 2556, หน้า 106) กล่าวว่า “ในการก าหนดเป้าหมายนี้ Locke ได้แสดงแนวทางซึ่งเป็นหลักใน
การก าหนดเป้าหมายไว้ 8 ประการ คือ 7. การให้รางวัลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ผลประโยชน์) จะช่วย
ให้เกิดการก าหนดเป้าหมาย และอาจก่อให้เกิดการก าหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นและความผูกพันกับ
เป้าหมายยิ่งขึ้น” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า “แนวทางในการแก้ปัญหาและการสร้าง
แรงจูงใจนั้น เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่ได้รับที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม” และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มารุต วะโหรัมย์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร : กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ พบว่า “แนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกอบไปด้วยหลาย
ปัจจัย อาทิเช่น ปัจจัยด้านเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินรางวัล และค่าตอบแทนที่มีความสมดุลกับงานที่ท า 
และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน” 
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 4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการฝึกอบรมของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารียา จิตตา (2561) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พบว่า “ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร การให้รางวัล 
ค่าตอบแทน การสร้างความผูกพันในองค์การ การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ” 
 5) การมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี เหมาสมกับการท างาน ปราศจากเสียงรบกวน   
ฝุ่นละออง มีสถานที่ท างานเพียงพอ มีสถานที่พักผ่อน และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
การท างานที่เอ้ือให้การท างานมีความสะดวกสบาย สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความตอ้งการ 
(Maslows Need Hierarchy Theory) ของ Maslow (อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 79) 
กล่าวว่า “1. ความต้องการด้านร่างกาย สิ่งที่องค์การจัดให้ เช่น ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการเงื่อนไขการ
ท างานที่น่าพอใจ สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี อากาศอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีช่วงเวลาพัก มีสถานที่
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย หรือมีโปรแกรมให้ไปออกก าลังกาย” และสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการ (Murray’s Manifest Need Theory) ของ Murray (อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, 
หน้า 85-87) กล่าวว่า “14. Need for Order คือ ความต้องการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ สะอาด
เรียบร้อย ประณีต อยู่ในสมดุล ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความประณีตเรียบร้อย สวยงาม น่าดู” และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารศิลป์ บุณยะรัตน์ (2563) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กองมาตรฐานพิธีการ และราคาศุลกากร พบว่า “ข้อเสนอแนะคือ หน่วยงาน
ควรส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานให้มีความเพียงพอ ต่อความต้องการใช้งาน” 
 6) การสร้างอาชีพข้าราชการให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือ และมี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ตามความสามารถและ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Maslows Need 
Hierarchy Theory) ของ Maslow (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 75-77) กล่าวว่า “2. ความ
ต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety ang Security needs) ความต้องการข้ันนี้จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหนึ่ง (ในจ านวน หรือปริมาณหนึ่ง) 
ความต้องการในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต 
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตตใจ... 4. ความต้องการได้รับการยกย่องและ
การนับถือตนเอง (Self-esteem needs, ego, status) ความต้องการข้ันที่ 4 นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการขั้นที่ 1, 2 และ 3 ได้รับการตอบสนองแล้ว ในขั้นนี้คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและ
ประสบความส าเร็จ และต้องการได้รับการยกย่องในสังคม ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ...” และสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัย (Herzbergs Two-
Factor Theory) ของ Herzbergs (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2556, หน้า 81-82) กล่าวว่า “ปัจจัยสุข
วิทยา (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่มุ่งลดความรู้สึกไม่พอใจของคนในการท างาน เป็นปัจจัยที่หาก
ขาดไปคนจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน แต่หากมีปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่า คนจะ
พอใจในการท างานหรือมีแรงกระตุ้นในการท างาน เพราะหากมีปัจจัยนี้คนจะมีความรู้สึกไม่มีความไม่
พอใจในการท างาน ปัจจัยสุขวิทยา ได้แก่ ความมั่นคงในงาน (Job security)” และยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ พัชรินทร์ ชาตะนาวิน (2562) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลโดยเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 3) ด้านการยอมรับนับถือ
ข้าราชการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รับรู้ได้ถึงการได้รับการ ยอมรับนับถือ 
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า... 4) ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ หรือท่ีได้รับมอมหมายเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
งานที่ท ามีความหลากหลาย และบางงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่แตกต่าง
กันไป ท าให้เกิดความ หลากหลายในการท างาน แต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่...” 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการส ารวจความต้องการต่าง ๆของบุคลากรในหน่วยงานอย่างจริงจัง เพ่ือจัดท า
แผนงาน/โครงการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่อไป 
 2) ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือท าการวิเคราะห์ภาระงานในปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือให้
ทราบว่าเหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มีปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ เพ่ือไม่ให้บุคลากรรับภาระงานมากเกิน
ความจ าเป็น และหมดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3) สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 4) หากมีผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมเติมการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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