รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ

จัดทาโดย นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
รหัส ๕๐๓๒

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึกษากรณีแรงจูงใจ

จัดทาโดย นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
รหัส ๕๐๓๒

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล อรรถมานะ)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึกษากรณีแรงจูงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ จานวน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านนโยบาย
และการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และทาการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง งาน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวนทั้งสิ้น ๕๑ คน และใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวมถึงการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีแจกแจง
แบบตารางไขว้ (crosstabs)
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๗ ด้าน สามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
๑. ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน
๒. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
๓. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
๔. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
๕. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
๖. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
๗. ด้านการยอมรับนับถือ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า
บุคลากรที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทางานที่แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหมือนกัน
ดังนั้ น จากผลการศึกษาทาให้ ทราบถึงสถานะแรงจูงใจของบุคลากรภายในองค์การใน
ปัจจุบัน สาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนหรือปรับปรุงเกี่ยวกับแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ใน
อนาคต ส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ท้ายที่สุดองค์การก็จะสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ รายงานฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ก็ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย ดร.สรอยตระกูล อรรถมานะ
ศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม และดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ซึ่งให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของรายงาน อีกทั้งยังได้ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการสรุปผล ทาให้รายงานฉบับนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
และขอขอบคุ ณผู้ บ ริ ห ารส านักราชเลขาธิการ ที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ ศึกษาเข้ ารับ การอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว รวมถึงข้าราชการสานักราชเลขาธิการทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณเจ้ าของผลงานวิจั ย ต่างๆ ที่ผู้ ศึกษาได้นามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
โดยผู้ ศึ ก ษาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการน าไปสู่ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
อย่ างจริ งจั งเกี่ย วกับ เรื่ องแรงจู งใจของบุคลากรขององค์การ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับนาไปพัฒนา
บุ คลากรในองค์ การให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางไว้ต่อไป

ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์องการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย – ศึกษา หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๓.๔ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๓.๕ การเก็บและรวบรวมข้อมูล
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก แบบสอบถาม
ประวัติผู้เขียน
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๓๗
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓

จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ จาแนกตามตาแหน่งงาน
แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ เป็นรายด้าน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความรับผิดชอบและ
ความสาเร็จของงาน เป็นรายข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคง เป็นรายข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านการยอมรับนับถือเป็น
รายข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น เป็นรายข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน เป็นรายข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการเป็นรายข้อ
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ ๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เป็นรายข้อ
ตารางที่ ๑๕ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ ๑๖ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ ๑๗ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตาแหน่งงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ ๑๘ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวม
ทุกด้าน
ตารางที่ ๑๙ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์การทางานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการในภาพรวม
ทุกด้าน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองค์
พระมหากษัตริย์ มีภารกิจหลักเกี่ยวกั บงานหนังสือที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบุคคล
ทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระ
บรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา รวมทั้งทาหน้าที่รับพระราชทานพระราชดาริ และพระราชดารัส เพื่อ
เชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์ กับ
รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดิน
และการส่วนพระองค์ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า สานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจอันสาคัญยิ่ง
ในการปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลงานของสานักราชเลขาธิการ ในท้ายที่สุด
ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม (สานักราชเลขาธิการ, ๒๕๔๔, หน้า ๘๗)
ด้ว ยเหตุนี้ ส านั กราชเลขาธิการ จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอย่างถูกวิธี โดยผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิค
ในการ ศึกษาความต้องการของบุคลากรภายในองค์การว่าบุคลากรเหล่านั้นมีความต้องการหรือมี
ความพอใจสิ่งใดจากการปฏิบัติงาน และจะต้องพยายามตอบสนองความต้องการหรือความพอใจนั้น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจาเป็นต้องมี
การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคลากรเหล่านั้น ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานสู ง สุ ด ตรงตามเป้ า หมายทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยที่
ผู้ปฏิบัติงานก็มีความสุขและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การได้
วางไว้ ซึ่งปัจจัยที่จะนาไปสู่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คือ แรงจูงใจ (Motives) ด้วยความเชื่อที่ว่าหาก
บุ ค ลากรมี แ รงจู ง ใจที่ ดี ก็ จะมี ความมุ่ งมั่ นในการปฏิ บั ติ งานเป็ นอย่ างดี และจะส่ งผลให้ เ กิ ดความ
เจริญก้าวหน้า สุพานี สฤษฎ์วานิช (๒๕๕๒, หน้า ๑๕๔) กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้ใดที่มีความสุขและมี
แรงจูงใจในชีวิตก็จะเหมือนกับว่าคนนั้นมีดอกไม้อยู่บนใบหน้าและจิตใจ ทาให้คนนั้นมีพลังและมี
ชีวิตชีวา สดชื่นรื่นเริง แต่ถ้าขาดแรงจูงใจ คนนั้นก็มักจะหดหู่ เศร้าหมอง และไร้พลังในการทางาน ถ้า
บุคลากรในองค์การมีความสุข มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรเหล่านั้นก็จะมี ความกระตือรือร้น
มีความตั้งใจในการทางาน รักงาน และทางานนั้นให้สาเร็จลุล่วง แต่ถ้าขาดแรงจูงใจในการทางานก็
อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่ตั้งใจทางาน ทางาน ผิดพลาดเสียหาย หรือขาด
งาน หยุดงานบ่อย ๆ ดังนั้น แรงจูงใจจะทาให้ คนมีพลังและมีความหวัง มีความสุขในชีวิตทั้งชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการทางานด้วย
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ โดยนาทฤษฎีของ Herzberg ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย หลาย

๒
ประการ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้าน
การยอมรั บนั บถือ ด้านความสั มพันธ์กับผู้ อื่น ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือน และ
สวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสานักราชเลขาธิการ ซึ่ง
ผลการศึกษาจะทาให้ทราบถึงสถานะแรงจูงใจของบุคลากรภายในองค์การในปัจจุบัน สาหรับใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนหรือปรับปรุงเกี่ยวกับแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต ส่งผลให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ท้ายที่สุดองค์การก็จะสามารถบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานัก
ราชเลขาธิการ จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
การศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึกษากรณีแรงจูงใจ โดยผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑.๓.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานัก
ราชเลขาธิการ จานวนทั้งสิ้น ๕๑ คน
๑.๓.๒ ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็น
๑.๓.๒.๑ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ ด้านเพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ การทางาน
๑.๓.๒.๒ ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ๗ ด้าน คือ
๑) ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน
๒) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
๓) ด้านการยอมรับนับถือ
๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
๕) ด้านนโยบายและการบริหารงาน
๖) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
๗) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จารณาตั ดสิ นใจในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานก็มีความสุขและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้ ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
องค์การ ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓
๑.๕ นิยามศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาตรงกันในข้อความที่จะต้องใช้อ้างอิงหรือกล่าวถึง ผู้
ศึกษาจึงขอกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ ข้าราชการสานักราชเลขาธิการ หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองกลาง
ได้แก่ กลุ่มงานอานวยการและบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการคลัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ และกลุ่ม
งานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕.๒ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ผลักดันพลังภายในของข้าราชการสานัก
ราชเลขาธิ ก ารให้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดหรื อ
ตอบสนองความต้องการ โดยข้าราชการจะประเมินแรงจูงใจเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน
ดังนี้
๑) ด้านความรั บผิ ดชอบและความส าเร็จของงาน หมายถึง ตาแหน่งงานมีความ
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ถนัด และมี
โอกาสได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ การเลือกวิธีการปฏิบัติงานได้ตามความต้องการและเหมาะสม การมี
ความภูมิใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง ผู้บังคับบัญชาแสดงความพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพอใจที่ได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม
๒) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสพัฒนา
ตนเองให้ก้าวหน้าได้ตามที่พึงประสงค์ การพิ จารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม และมีมาตรฐาน
ที่เชื่อถือได้ การได้รั บ การสนั บ สนุ นจากหน่วยงานให้ศึกษาต่อ อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของท่าน การปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความ
มั่นคง และอาชีพมีความมั่นคงและสามารถดารงชีวิตได้
๓) ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ หมายถึ ง ผลงานของท่ า นได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้บังคับบัญชา การมีส่วนร่วมต่อความสาเร็จของงานในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่าน ผลงานได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ
๔) ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หมายถึง การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชามีส่วนทาให้มีความสุขกับการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเมื่อพบปัญหาผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษา แนะนา และชี้แจงแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติ
งานให้ทราบ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
ข้าราชการในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ผู้บังคับบัญชาคานึงถึงทุกข์สุขและเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
๕) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบายของหน่วยงานสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนโยบายและการบริหารงานในหน่วยงานมีความเหมาะสม
ผู้บังคับบัญชามีหลักพิจารณาการมอบหมายผู้ป ฏิบัติให้เหมาะสมกับงาน ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจง

๔
ระบบการทางานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาช่วย
ให้การบริหารของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๖) เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง รายได้จากเงินเดือนที่ได้ รับเหมาะสมกั บ
ความรู้ ความสามารถและปริมาณงาน สวัสดิการเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลและบริการด้านต่าง ๆ
มีความเหมาะสม ข้าราชการในหน่วยงานมีการพูดถึงเรื่องอัตราเงินเดือนที่เป็นธรรม เงินเดือนที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และผลตอบแทนอื่น ๆ มีความเหมาะสม สวัสดิการเป็นปัจจั ยหนึ่งที่ทาให้ตัดสินใจ
ทางานในหน่วยงานนี้ และรายได้ที่ได้รับจากหน่วยงานมีความเหมาะสมกับการดารงชีวิต
๗) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
ช่ว ยเสริ มสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน วัส ดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจานวนเพียงพอ
หน่วยงานจัดสถานที่ทางานเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน วัฒนธรรมของหน่วยงานเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน และสถานที่ทางานมีความสะอาด สวยงาม ทาให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
๑๕.๓ เพศ หมายถึง เพศของข้าราชการสานักราชเลขาธิการ แบ่งเป็น ชายและหญิง
๑.๕.๔ อายุ หมายถึง อายุของข้าราชการสานักราชเลขาธิการ แบ่งเป็น ๒๐ - ๓๐ ปี ๓๑ ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี และ ๕๑ ปีขึ้นไป
๑.๕.๕ ตาแหน่งงาน หมายถึง ประเภทตาแหน่งของข้าราชการสานักราชเลขาธิการ ที่ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
๑.๕.๖ ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของข้าราชการสานักราชเลขาธิการ
แบ่งเป็น ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
๑.๕.๗ ประสบการณ์การทางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งนับเวลาตั้งแต่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น น้อยกว่า ๕ ปี ๕ - ๑๐ ปี ๑๑ - ๑๕ ปี และ ๑๖ ปี
ขึ้นไป

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย – ศึกษา หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วุฒิพล สกลเกียรติ (๒๕๔๖, หน้า ๑๗๗ – ๑๘๐) กล่าวว่า แรงจูงใจก็เช่นเดี ยวกับการเรียนรู้ที่
นักจิตวิทยาในแต่ละกลุ่มมีความคิดหรือความเชื่อแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ แนวคิด คือ
แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorists approaches) แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม (cognitive
theorists) แนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม (humanists) และแนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
(social learning theorists) โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorists approaches) เป็นแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์
และเป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก และเป็นพื้นฐานต่อแนวคิดอื่น ๆ ฉะนั้นหากต้องการอธิบาย ถึงเรื่อง
แรงจูงใจก็จะเริ่มต้นด้วยการนาแนวคิดของกลุ่มนี้เป็นหลัก ดังเช่นคาอธิบายของคาว่าแรงจูงใจที่พบ
เห็นโดยทั่วไปในเอกสารต่าง ๆ จากแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า แรงจูงใจเกิด โดยตรงจาก
แรงขับ (drive) ภายในร่ างกาย ซึ่งรวมถึงอารมณ์ต่ าง ๆ ด้ วยและมีแนวโน้ มที่ จะตอบสนอง ตาม
ประสบการณ์เดิม โดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรืออินทรีย์ที่ถูกสกัดกั้นไม่ได้รับสิ่งที่อินทรีย์ต้องการจึงเกิด
แรงขับออกมาผลักดันให้แสดงพฤติกรรม แนวคิดสาคัญได้แก่ แรงขับ (drive) ผล (effect) และการ
เสริมแรง (reinforcement)
การเสริมแรงนับเป็นหลักสาคัญต่อการเกิดแรงจูงใจ โดยอธิบายเรื่องแรงจูงใจในแง่ของ
ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับมาตั้งแต่เกิดว่า ทาไมประสบการณ์บางอย่างจึงสามารถกระตุ้นให้เกิด
อาการตอบสนองได้มากกว่าประสบการณ์บางอย่าง จากการทดลองที่สังเกตพฤติกรรมของหนู ซึ่ง
อดอาหาร และสังเกตว่าการให้การเสริมแรงจะนาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ใน
ลักษณะใด ผลการทดลองสรุปได้ว่า แรงจูงใจนั้นเกิดจากแรงขับหรือความต้องการทางด้านร่างกาย
เชื่อมโยงกับอาหารที่ได้รับซึ่งถือว่าเป็นการเสริมแรง ถ้านาผลการทดลองมาอธิบายในเรื่องของการ
เรียนรู้คือ บุคคลได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้เพื่อพั ฒนางานให้ดีขึ้น เพราะต้องการความชื่นชมจากคน
รอบข้างหรือรางวัล เพราะประสบการณ์เดิมที่เคยได้รับเป็นเช่นนี้มาก่อน เช่น ในอดีตสถานที่ทางาน
เดิม เมื่อทางานดีได้รับรางวัลตอบแทน ในโรงเรียนเมื่อเรียนได้ดีจะได้รับคาชมเชย เป็นต้น
ฉะนั้นการเสริมแรงอาจเป็นคาชมหรือรางวัลที่ให้กับบุคคลเมื่อแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ก็จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลกระทาพฤติกรรมนั้นอีก
แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม (cognitive theorists) เป็นแนวคิดรวบยอด คือ เป้าหมาย
(goal) ความคาดหวัง (expectancy) ความตั้งใจ (intention) และจุดมุ่งหมาย (purpose) รวมทั้ง
แผนการ (plan/schemas) และเหตุผล (attributions) นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้เชื่อว่าบุคคลไม่ใช่จะ
ตอบสนองเพียงสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ภายนอกที่เป็นเงื่อนไขความต้องการทางด้านร่างกายตามความ

๖
เชื่อของกลุ่มพฤติกรรมนิยมเท่านั้น แต่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมตามการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ของ
บุคคลภายในสภาพแวดล้อมที่ตนรับรู้ (psychological environment) ซึ่งเป็นโลกของตนเองที่อาจ
ไม่มีอยู่จริงตามสภาพความเป็นจริง (psysical environment) หรือเรียกว่า life space ซึ่งประกอบ
ด้วยจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย การแปลความ ความจา ความมุ่งหวัง เป็นต้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อ
บุคคลเกิดความต้องการและถูกขัดขวางจึงมีการเสียสมดุลภายใน life space ของตน ก่อให้เกิด
ความเครียด (tension) จึงได้รับแรงกระตุ้นจากหลายทิศทางให้แสดงพฤติกรรมเพื่อลดความเครียดนั้น
ด้วยการคิดพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย การวางแผน ความคาดหวัง ความตั้งใจและอื่น ๆ
เพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ประสบความสาเร็จตามความต้องการนั้น และทาให้เกิดความสมดุลใน life
space ของตน
แนวโน้ มที่ จะกระท าเพื่ อลดความเครี ยดโดยการเอาชนะอุ ปสรรคให้ ได้ ผลส าเร็ จนั้ นคื อ
แรงจูงใจ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น ขณะที่เราเร่งทางานหนึ่งตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาบ่าย โดยไม่รู้สึกหิวแต่
อย่ างใด แต่เมื่อดูเวลาแล้ ว พบว่า เรายังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันจึงตัดสิ นใจหยุดทางาน
ชั่วขณะ เพื่อรับประทานอาหารแล้วจึงกลับมาทางานต่อ การพักเพื่อรับประทานอาหารเป็นการตัดสิน
การกระทาหรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการคิดของเราในช่วงเวลานั้นไม่ใช่เพราะการเสริมแรงในอดีต
และการรับประทานอาหารกลางวันก็ไม่ได้เกิดจากความหิวที่จูงใจให้เรารับประทานอาหาร นอกจากนี้
แนวคิดของทฤษฎีนี้ยังมองว่าเป็น ผู้กระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลความรู้ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาที่พบใน
เวลานั้นและเน้นแรงจูงใจภายใน
แนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม (humanistic approaches) แนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมใน
เรื่องแรงจูงใจนั้นจะคล้ายคลึงกับแนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม โดยเฉพาะในเรื่องแรงจูงใจภายในซึ่งเป็น
ความต้องการที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด มนุษย์มีแนวโน้มที่จะ ต้องการไปสู่การเข้าใจตนเองอย่าง
ถ่องแท้ (self-actualization) ไม่ใช่แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการทางด้านร่างกายเท่านั้น
เพราะ เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ ว บุคคลยังคงถูกจูงใจให้ แสดง
พฤติกรรมต่อไปเพื่อเติมเต็มศักยภาพของตน ฉะนั้นเมื่อต้องการจูงใจบุคคลให้เรียนรู้ จึงต้องส่งเสริม
ทรัพยากรภายในของบุคคลนั้น ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถ (sense of competence) การยอมรับ
ในตนเอง (self - esteem) ความเป็นตัวของตัวเอง (autonomy) และการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
(self-actualization) แนวคิ ด ต่ อแรงจู ง ใจจึ งเน้ นความอิ ส ระของบุ ค คล ทางเลื อ ก (choice) การ
ตัดสินใจด้วยตนเอง และความพยายามเพื่อความเจริญเติบโตของบุคคล
แนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (social learning approaches) แนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมในเรื่องแรงจูงใจนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของพฤติกรรมนิยมและ
พุ ท ธิ นิ ย มเข้ า ด้ ว ยกั น โดยน าแนวคิ ด ของกลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย มในเรื่ อ งผล (effects) หรื อ ผลลั พ ธ์
(outcomes) ของพฤติกรรม และแนวคิดที่กลุ่มพุทธินิยมสนใจในด้านผลกระทบของความเชื่อและ
ความคาดหวังของบุคคลมาใช้ คาอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมนั้นสามารถ
อธิบายได้ในลักษณะทฤษฎีความคาดหวังคูณกับทฤษฎีคุณค่า (expectancy x value theories) ซึ่ง
หมายความว่าแรงจูงใจจะเป็นผลมาจากแรงปัจจัยหลักทั้งสองประการคือ ความคาดหวังในการบรรลุ
เป้าหมายของบุคคลและคุณค่าของเป้าหมายต่อบุคคลนั้นหรือกล่าวเป็นคาถามได้ว่า ถ้าผมประสบ
ผลสาเร็จ ผลลัพธ์จะมีคุณค่าหรือเป็น รางวัลหรือไม่ แต่ถ้าปัจจัยหลักทั้งสองตัวนั้นมีตัวใดตัวหนึ่งมีค่า

๗
เท่ากับศูนย์ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ถ้าผมเชื่อว่าผมมีโอกาสที่จะ
สร้ างผลงานศึกษาที่ดีเด่น ได้ (ความคาดหวังสู ง) และถ้าผลงานศึกษานั้นเป็นสิ่ งส าคัญต่อผมมาก
(คุณค่าสูง) แรงจูงใจของผมก็จะแข็งแกร่งอย่างยิ่ง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura
(Bandura’s social cognitive theory) จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นวิธีการที่ความคาดหวังและ
คุณค่ามีต่อแรงจูงใจ
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชื่อว่า บุคลิกภาพของบุคคลเป็น ผลพวงจากปฏิกิริยา
โต้ตอบของบุคคลผู้นั้นกับสภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าทฤษฎีนี้เน้นประสบการณ์
ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเหนือบุคลิกภาพของบุคคล การศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจนั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้ศึกษา
ว่าจะศึกษาเพื่อนาแนวคิดแรงจูงใจนั้นไปเพื่อจุดมุ่ งหมายใด สาหรับการนาเสนอทฤษฎีแรงจูงใจใน
ครั้ งนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ ข้อมูลพื้นฐาน ก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๐ – ๑๙๕๙ เกิดการพัฒนาการในเรื่องแนวคิดรวบยอดทางแรงจูงใจ
ขึ้นอย่างเป็นมรรคผล ก่อให้เกิดการศึกษาแรงจูงใจที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและเกิดทฤษฎีแรงจูงใจของ
คนงานหรือทรัพยากรมนุษย์ได้ดีที่สุด ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow ทฤษฎี X
และทฤษฎี Y ของ McGregor และทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg นอกจากทฤษฎีหลัก ๓ ทฤษฎี
ดังกล่าวแล้ว ในระยะหลัง ๆ ได้มีการพัฒนาทฤษฎีใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่ออธิบายแรงจูงใจได้เที่ยงตรง
ยิ่งขึ้น ได้แก่ ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้ของ McClelland ทฤษฎี
คุณลักษณะของงาน ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย ทฤษฎีการเสริมแรง ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎี
ความคาดหวัง และแนวคิดของการนาทฤษฎีผสมผสานเพื่อการนาไปใช้อีก ๒ แนวคิด คือ แนวคิดของ
Stephen P. Robbins และแนวคิดของ John A. Wagner III และ John R. Hollenbeck
สรุ ป ได้ว่ า แนวคิ ดเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจสามารถแบ่ งเป็ น ๔ กลุ่ ม ได้ แก่ แนวคิ ด ของกลุ่ ม
พฤติก รรมนิ ย มเป็ น แนวคิด ที่เ ป็ น ที่ ยอมรั บและเป็ นพื้ นฐานต่อ แนวคิด อื่น ๆ ซึ่ งแนวคิด ของกลุ่ ม
พฤติกรรมนิยมเชื่อว่า แรงจูงใจเกิดจากแรงขับภายในร่างกาย แนวคิดกลุ่มพุทธินิยมเป็นแนวคิดรวบ
ยอดคือ เป้าหมาย ความคาดหวัง ความตั้งใจ จุดมุ่งหมาย รวมทั้งแผนการและเหตุผล แนวคิดของ
กลุ่มมนุษย์นิยมมีแนวคิดคล้ายคลึงกับ กลุ่มพุทธินิยมในเรื่องแรงจูงใจภายใน โดยแนวคิดต่อแรงจูงใจ
จึงเป็นอิสระของบุคคล การตัดสินใจด้วยตนเอง และความพยายามเพิ่มความเจริญเติบโตของบุคคล
และแนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรม
นิยมในเรื่องผลหรือผลลัพธ์ และกลุ่ม พุทธินิยมในด้านผลกระทบของความเชื่อและความคาดหวังของ
บุคคลเข้าด้วยกัน
๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
๒.๒.๑ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs)
Maslow (อ้างถึงใน อรุณี หรดาล และปฐม นิคมานนท์ ,๒๕๔๗,หน้า ๒๐๘ –
๒๐๙) กล่าวว่า เป็ นผู้ห นึ่ งที่ศึกษาความต้องการของมนุษย์และได้นาความต้องการนั้นมาจัดเรียง
ลาดับขั้น (hierarchy of needs) โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการมาตั้งแต่เกิดและความต้องการ
เหล่านี้จะเรียงเป็นลาดับขั้นจากความต้องการขั้นต่าสุดไปหาความต้องการขั้นสูงสุด เมื่อความต้องการ

๘
ขั้น ต่าสุ ด ได้รั บ การตอบสนองอย่ างพึงพอใจแล้ ว มนุษย์จะมีความต้องการในขั้น สู งต่อไปเรื่อย ๆ
Maslow ได้อธิบายลาดับขั้นความต้องการไว้ ดังนี้
๒.๒.๑.๑ ความต้องการทางด้านกาย (physiological หรือ physical needs)
เป็นความต้องการ ขั้นพื้นฐานที่มีอานาจสูงสุด และเห็นชัดที่สุดของความต้องการทั้งหมด เป็นความ
ต้องการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้าดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค ความพึงพอใจที่ได้รับในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่า แต่ถ้า
บุคคลประสบความล้มเหลวที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานในขั้นนี้จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒.๑.๒ ความต้องการความปลอดภัย หรือความรู้สึกมั่นคง (safety needs)
ความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากเขาต้องการความ
ช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่ น ดังจะเห็นได้จากการที่เด็กกลัวคนแปลกหน้า กลัวที่ต้องอยู่ตาม
ลาพัง กลัวเสียงดัง เป็นต้น ความต้องการความปลอดภัยนี้ยังมีอิทธิพลต่อผู้ใหญ่บางคนเช่นกัน เช่น
กลัวอาชญากรรม น้าท่วม แผ่นดินไหว การเกิดอุบัติเหตุ
๒.๒.๑.๓ ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (love & belonging
needs) ความต้องการในขั้น นี้ จ ะเกิดขึ้นเมื่อต้องการขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ได้ตอบสนองแล้ ว โดย
ธรรมชาติทุกคนอยากได้ความรัก อยากเป็นที่รักของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้บุคคลจะรู้สึก
ถูกทอดทิ้ง เหงา และว้าเหว่ ความต้องการชนิดนี้คนที่ขาดมากจะต้องการมาก เช่น คนที่ขาดเพื่อน
ขาดพ่อแม่ หรือคนที่ต้องการไปอยู่ห่างไกลจากครอบครัวจะต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมาก
๒.๒.๑.๔ ความต้องการความยอมรับนับถือ (esteem needs) มนุษย์ต้องการที่
จะได้รับ การยกย่ องนับ ถือเป็น ลาดับต่อไป Maslow ได้แบ่งความต้องการได้ รับการยกย่องนับถือ
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) ความต้องการนับถือตนเอง (self actualization) เป็นความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และมีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพการงาน และชีวิตครอบครัวได้
ต้องการมีอานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ เป็นต้น
๒) ความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งนั บถื อ จากผู้ อื่ น หมายถึ ง ความ
ต้องการที่จะได้รับ การยกย่องชมเชยในสิ่งที่กระทาที่ทาให้รู้ว่าตนเองมีค่า มีความสามารถ และได้รับ
การยอมรับจากคนอื่น
๒.๒.๑.๕ ความต้องการที่จะพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ เป็นความต้องการขั้นสูง
ของชีวิตที่จ ะทาให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตน หลั งจากที่ได้รับการ
ตอบสนองในขั้นต่าง ๆ แล้ว ความต้องการชนิดนี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลผู้นั้น และสรุปลักษณะของบุคคลที่จะสามารถเข้าใจตนเองได้อย่าง
แท้จริงไว้ดังนี้
๑) มีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะรับรู้ความจริง
๒) มีความคิดที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่ถูกบังคับจากความคิดดั้งเดิม
๓) ยอมรับตนเองและผู้อื่นรวมทั้งความเป็นจริงในธรรมชาติ
๔) มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและชอบทดลองสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ

๙
๕) มีความสนใจพื้นฐานทางปรัชญาและจริยธรรม
๖) มีอารมณ์ขัน
สรุปได้ว่า ความต้องการในลาดับแรกของมนุษย์คือความต้องการทางด้านร่างกาย
หรือปัจจัยสี่ ประกอบด้วย อาหาร น้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการที่มี
ความสาคัญ และจาเป็นมากที่สุดสาหรับมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการในลาดับอื่น หลังจาก
มนุษย์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการอันดับแรกนี้แล้วก็จะเกิดความต้องการ
ในอันดับที่ ๒ ซึ่งมีความสาคัญรองลงมาคือ ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ความมั่นคงของชีวิต หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ สินของตน ตราบใดที่คนมีความรู้สึกว่า
ตนเองยังไม่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ความต้องการอันดับต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น ต่อเมื่อได้รับการ
ตอบสนองในเรื่องความปลอดภัยอย่างเพียงพอแล้ว คนจะต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ โดย
ธรรมชาติมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการให้คนอื่นรักตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องการรักคนอื่นด้วย ความต้องการ
ขั้นต่อไปคือ ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากตนเองและผู้อื่น ต้องการความมีหน้ามีตาใน
สั ง คมโดยการสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ บุ ค คลทั่ ว ไปยกย่ อ งในความสามารถ เพื่ อ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จใน
ความสาเร็จของชีวิตของตน และความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ คือ ความต้องการพัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ สุรางค์ โค้วตระกูล (๒๕๕๒, หน้า ๑๕๙) กล่าวว่า นอกจากความ
ต้องการขั้นพื้นฐานทั้ง ๕ ประเภทแล้ว ยังมีความต้องการอีก ๒ ประเภทรวมอยู่ด้วย คือ
๑) ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจ (need to know and understand) เป็น
ลาดับที่ ๖
๒) ความต้องการทางสุนทรียภาพ (aesthetic needs) เป็นลาดับที่ ๗
ซึ่งมีนักจิตวิทยาไม่เห็ นด้วยกับการจัดลาดับเป็นขั้นที่ ๖ และ ๗ เพราะคิดว่า self
actualization ควรเป็นความต้องการสูงสุด เพราะเป็นกระบวนการที่คนเราทุกคนได้รับความพอใจใน
ความต้ อ งการพื้ น ฐานทั้ ง ๔ ประเภทแล้ ว และเป็ น การยากที่ จ ะเชื่ อ ได้ ว่ า คนเราจะถึ ง ขั้ น self
actualization อย่างสมบูรณ์แล้วจึงจะมีความต้องการทางสติปัญญา หรือความต้องการที่จะรู้และ
เข้าใจ และอีกประการหนึ่ง Maslow ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจ
เป็นความจาเป็นที่จะมีก่อนเพื่อจะมีพฤติกรรมสนองตอบความต้องการพื้นฐานอย่างอื่น
๒.๒.๒ ทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg Two-Factor Theory)
Herzberg (อ้างถึงในวุฒิพล สกลเกียรติ , ๒๕๔๖, หน้า ๑๙๐ – ๑๙๓) สรุปว่า
ทฤษฎีสองปัจจัย หรือ Motivation - Hygiene Theory นี้ ได้นาเสนอได้ด้วยความเชื่อในเรื่อง
ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลต่ อ งาน โดยเฉพาะทั ศ นคติ ข องบุ ค คลต่ อ งาน จะสามารถตั ด สิ น ได้ ถึ ง
ความสาเร็จและความล้มเหลว จากการสารวจของ Herzberg ด้วยคาถามว่า “บุคคลต้องการอะไร
จากงานของพวกเขา?” กับนักบัญชีและวิศวกร ๒๐๐ คน โดยให้อธิบายสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึก
พอใจ และมีแรงจูงใจสูง และสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจและไม่มีแรงจูงใจในการทางานของ
พวกเขา คาตอบที่ได้ Herzberg ได้นามาแยกเป็น ๒ ปัจจัยคือ
๒.๒.๒.๑ ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) ยงยุทธ เกษสาคร (๒๕๔๑, หน้า ๗๒)
กล่าวว่า ปัจจัย จูงใจเป็นตัวที่ทาให้เกิดความพึงพอใจเป็นตัวสนับสนุนให้บุคคลทางานเพิ่มมากขึ้น อัน

๑๐
เนื่องมาจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทางาน เป็นปัจจัยนาไปสู่การพัฒนาทัศนคติทางบวกและ
การจูงใจที่แท้จริง ได้แก่
๑) ความส าเร็จของงาน (achievement) คือ ความสาเร็จที่ได้รับเมื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าเขาทางานสาเร็จ หรือมีความต้องการที่จะทางานให้สาเร็จ สิ่งที่จาเป็นนั้น
คือ งานนั้นควรเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
๒) ความก้าวหน้า (advancement) แต่ละบุคคลได้รับความก้าวหน้า
โดยการพัฒนา ให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีความสามารถและเต็มในที่จะเพิ่มพูนความรู้
๓) การยอมรับนับถือ (esteemed) เป็นผลมาจากความส าเร็จ การ
ยอมรั บ นั บ ถื อมี ห ลายรู ป แบบ เช่น การชมเชยด้ ว ยค าพู ดหรื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์อั ก ษร การให้ ก าร
เสริมแรงบ่อย ๆ เป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้เกิดแรงจูงใจต่อเนื่องกันไป
๔) ความรับผิ ดชอบ (responsibility) เมื่อบุคคลได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับงานของเขาจะช่วยทาให้เกิดความรู้สึกผู กพัน บุคคลต้องการมี
โอกาสที่จะรับผิดชอบ ถ้าเกิดความรับผิดชอบขึ้นแล้วการถูกควบคุมภายนอกก็จะลดลง
๕) ลักษณะของงาน (the work itself) ความพึงพอใจในงานของ
บุคคลนั้นขึ้นอยู่ กับการได้ปฏิบัติงานที่พึงพอใจด้วย ลักษณะของงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้
ปฏิบัติจะต้องท้าทาย ความรู้ความสามารถ ไม่ซ้าซาก และสร้างความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน
๒.๒.๒.๒ ปั จ จั ย ค้ าจุ้ น (hygiene
factors) หรื อ ปั จ จั ย การธ ารงรั ก ษา
(maintenance) เป็นตัวป้ องกัน ไม่ให้ เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจาก
สภาวะแวดล้อมในการทางานเป็นตัวที่มีความสาคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยจูงใจ ได้แก่
๑) เงินเดือน (salary) หรือค่าตอบแทน (compensation) หมายถึง
ผลตอบแทนจากการท างานซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป ของค่า จ้ า ง เงิ นเดื อ นหรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ ได้ รั บ จากการ
ปฏิบัติงาน
๒) โอกาสก้าวหน้า (possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคลมี
โอกาสได้รั บ แต่งตั้ง โยกย้าย สั บเปลี่ ยนตาแหน่งในหน่วยงานที่สู งขึ้น หรือการมีทักษะเพิ่มขึ้นใน
วิชาชีพ
๓) ความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น (interpersonal
relationship)
หมายถึง การพบ สังสรรค์ของบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๔) สถานภาพ (status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตาคนอื่น
หรือเป็นการรับรู้จากบุคคลอื่นว่าบุคคลนั้น ๆ อยู่ในฐานะตาแหน่งใดในองค์กร
๕) การนิ เ ทศก์ (supervision) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ นิ เ ทศก์
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ทางานได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีลักษณะอยู่ในขอบเขตหรือ
เป็นการทางานอิสระ

๑๑
๖) นโยบายและการบริหาร (policy and administration) หมายถึง
ความสามารถ ในการจัดลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทางาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นนโยบายทั้งหมดของ
หน่วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายนั้น
๗) สภาพแวดล้อมในการทางาน (working condition) หมายถึง สภาพ
ที่เหมาะสม ในการทางาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายหรือความสะดวกสบายในการทางาน รวมทั้ง
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
๘) สภาพความเป็นอยู่ (person life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคล
ที่ทาให้มีความสุขในช่วงเวลาที่ไม่ทางาน ซึ่งทาให้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่องานของเขา
๙) ความมั่ นคงปลอดภั ยในการท างาน (job security) หมายถึ ง
ความรู้สึกปลอดภัย ว่าจะได้ทางานในตาแหน่งและสถานที่นั้นอย่างมั่นคง
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ นามาประกอบ
การศึกษา ดังนี้
ไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์ (๒๕๔๕) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
พอร์คคิงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด โรงงานบ้านโป่ง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงาน โดยจาแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่ วนแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านความมั่นคงในงาน รวมถึงด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕
ประสงค์ ภาเรือง (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า (๑) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (๒) พนักงานครูเทศบาลที่มีตาแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
มณฑล รอยตระกูล (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากร
พื้นที่สาขา ผลการศึกษาพบว่า (๑) ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ งานบริการ งานทั่วไป
งานรับชาระหนี้และคืนภาษี และงานสารวจเร่งรัดภาษีอากรค้าง (๒) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สรรพากรพื้นที่ส าขามีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเกือบ ทุกด้าน ได้แก่ ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานสภาพการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในงาน ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าและ
ด้านเงินเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับกลาง

๑๒
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายขององค์การ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ
เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ มีอิทธิพลต่อการนามาใช้ใน
การพิจารณา ซึ่งผู้ศึกษานาแนวคิดมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวแปรในการศึกษา เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ โดยนาปัจจัย
ภายนอกมาเป็นตัวแปรตาม และเปรียบเทียบแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานกับตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน เพื่อนาผลการศึกษามา
เสนอต่อองค์การสาหรับปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (survey research) เรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาดังต่อไปนี้
๑. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๒. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๔. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
๕. การเก็บและการรวบรวมข้อมูล
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล
๗. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ รวม
ทั้งสิ้น ๕๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ตารางที่ ๑ จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
สังกัด
กลุ่มงานอานวยการและบริหารทั่วไป
กลุ่มงานการคลัง
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวม

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๑๕
๒๑
๘
๗
๕๑

๓.๒ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพส่วนบุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ตาแหน่งงาน
๔. ระดับการศึกษา
๕. ประสบการณ์การทางาน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ ได้แก่
๑. ด้านความรับผิดชอบ และความสาเร็จ
ของงาน
๒. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
๓. ด้านการยอมรับนับถือ
๔. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
๕. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
๖. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
๗. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

ภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้
ศึกษาสร้างขึน้ จากการศึกษาข้อมูลจากตารา งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
๓.๓.๑ ตอนที่ ๑
เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
๑) เพศ แบ่งเป็น เพศชายและเพศหญิง
๒) อายุ แบ่งเป็น ๒๐ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี และ ๕๑ ปีขึ้นไป
๓) ตาแหน่งงาน แบ่งเป็น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
๔) ระดับการศึกษา แบ่งเป็น ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
๕) ประสบการณ์การทางาน แบ่งเป็น น้อยกว่า ๕ ปี ๕ - ๑๐ ปี ๑๑ - ๑๕ ปี และ
๑๖ ปี ขึ้นไป
๓.๓.๒ ตอนที่ ๒
เป็ น แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสั งกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้ านนโยบายและการบริหาร
งาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน คาถามทั้งหมดมีลักษณะเป็น

๑๕
แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ๕ ระดับ และเลือกตอบคาตอบเดียว มีเกณฑ์
การตรวจให้คะแนนเรียงลาดับ คือ
คะแนน
ความหมาย
๕
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
๔
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
๓
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
๒
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย
๑
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
๓.๓.๓ ตอนที่ ๓
เป็ นคาถามปลายเปิด (open - ended question) เพื่อแสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนที่ ๒ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓.๔ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ วนามา
พัฒนาเป็นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
๓.๔.๑ ศึ ก ษาการสร้ า งแบบสอบถามจากต ารา เอกสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒ กาหนดนิ ย ามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้เป็นกรอบในการร่างแบบสอบถาม และศึกษา
วิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
๓.๔.๓ สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ และครอบคลุมเนื้อหาโดยพิจารณา
เอกสาร ตารา บทความ และหลักการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
๓.๔.๔ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของ
ผู้บริหารสานักราชเลขาธิการ (นายอดุลย์ สิทธิกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สังกัดบริหาร
ส่วนกลาง)
๓.๔.๕ นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
๓.๕ การเก็บและการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ ขอความร่วมมือและจัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๓.๕.๒ รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้ว มาทาการตรวจสอบความเรียบร้อย
๓.๕.๓ นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นาข้อมูลจัดลงรหัสเพื่อ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

๑๖
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้รับแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จากนั้นนาแบบสอบถาม มา
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) ค่าทางสถิติต่าง ๆ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
๓.๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่า
ร้อยละ (percentage) ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
๓.๖.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ ทั้ง ๗ ด้าน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
๔.๕๐ - ๕.๐๐
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
๓.๕๐ - ๔.๔๙
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
๒.๕๐ - ๓.๔๙
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
๑.๕๐ - ๒.๔๙
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย
๑.๐๐ - ๑.๔๙
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
๓.๖.๓ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีแจกแจงแบบตารางไขว้ (crosstabs)
๓.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึ ก ษากรณี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการสั ง กั ด กองกลาง ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแรงจูงใจ และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สานักราชเลขาธิการ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ การ
ทางาน ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยมีรายละเอียด การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบคาอธิบาย แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage) ของแต่ละรายการ
ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราช
เลขาธิการ ใช้การวิเคราะห์ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
ตอนที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักราชเลขาธิการ
จะท าการทดสอบเป็ น รายคู่ โดยใช้ วิ ธี แ จกแจงแบบตารางไขว้ (crosstabs) ซึ่ ง แต่ ล ะขั้ น ตอนมี
รายละเอียดดังนี้

๑๗
๓.๗.๑ ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
๑๖
๓๕
๕๑

ร้อยละ
๓๑.๔
๖๘.๖
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖ และเป็นเพศชายจานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๔ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตารางที่ ๓ แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตาม
อายุ
อายุ
๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
๒๒
๖
๑๕
๘
๕๑

ร้อยละ
๔๓.๑
๑๑.๘
๒๙.๔
๑๕.๗
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๓ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมาคืออายุ ๔๑ – ๕๐ ปี
จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ ส่วนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘
และที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗
ตารางที่ ๔ แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
รวม

จานวน
๒๒
๒๙
๕๑

ร้อยละ
๔๓.๑
๕๖.๙
๑๐๐.๐

๑๘
จากตารางที่ ๔ พบว่า ของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ส่วน
ใหญ่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙ และดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไป จานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑
ตารางที่ ๕ แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
๓
๒๑
๒๗
๕๑

ร้อยละ
๕.๙
๔๑.๒
๕๒.๙
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๕ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙ การศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒ และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙
ตารางที่ ๖ แสดงจานวนและร้อยละของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ – ๑๐ ปี
๑๑ – ๑๕ ปี
๑๖ ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
๗
๑๘
๒๓
๓
๕๑

ร้อยละ
๑๓.๗
๓๕.๓
๔๕.๑
๕.๙
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๖ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ การทางาน ๑๑ - ๑๕ ปี จานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ รองลงมาคือมี
ประสบการณ์การทางาน ระหว่าง ๕ – ๑๐ ปี จานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ ส่วนที่มี
ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า ๕ ปี จานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗ และที่มีประสบการณ์การ
ทางาน ๑๖ ปีขึ้นไปจานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙

๑๙
๓.๗.๒ ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ
ตารางที่ ๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน เป็น
รายข้อ
ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. ตาแหน่งงานมีความ
๒๑ ๒๒
๘
สอดคล้องกับความ
(๔๑.๒) (๔๓.๑) (๑๕.๗)
รับผิดชอบในงานที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานที่รับผิดชอบเป็นงาน ๓๐ ๑๕
๖
ที่ถนัดและมีโอกาสได้ใช้ (๕๘.๘) (๒๙.๔) (๑๑.๘)
ความรู้อย่างเต็มที่
๓. ความพอใจที่ได้รับ
๒๒ ๒๐
๙
มอบหมายงานที่มีความ (๔๓.๑) (๓๙.๒) (๑๗.๖)
รับผิดชอบใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้นจากเดิม
รวม
๗๓ ๕๗
๒๓

-

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
๔.๒๕ ๐.๗๒ มาก

-

-

๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก

-

-

๔.๒๕ ๐.๗๔ มาก

-

-

๔.๓๓ ๐.๕๙ มาก

จากตารางที่ ๗ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๒.
งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ถนัดและมีโอกาสได้ใช้ ความรู้อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๔๗)
รองลงมา คื อ ข้อ ๑. ต าแหน่ ง งานมี ความสอดคล้ อ งกั บความรับ ผิ ด ชอบในงานที่ ผู้ บัง คับ บัญ ชา
มอบหมาย และข้อ ๓. ความพอใจที่ได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม
(  = ๔.๒๕) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๓) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๕๙ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ในชุดข้อมูลมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๐
ตารางที่ ๘ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง เป็นรายข้อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาส ๑๓
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า (๒๕.๕)
ได้ตามที่พึงประสงค์
๒. การได้รับการสนับสนุน ๒๓
จากหน่วยงานให้ศึกษา (๔๕.๑)
ต่อ อบรม สัมมนาทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
๓. การปฏิบัติงานใน
๒๒
หน่วยงานนี้มีความ
(๔๓.๑)
มั่นคง
รวม
๕๘

ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย



S.D. ระดับ

๓๐
๘
(๕๘.๘) (๑๕.๗)

-

น้อย
ที่สุด
-

๒๑
๗
(๔๑.๒) (๑๓.๗)

-

-

๔.๓๑ ๐.๗๑ มาก

๒๒
๗
(๔๓.๑) (๑๓.๗)

-

-

๔.๒๙ ๐.๗๐ มาก

-

-

๔.๒๔ ๐.๔๙ มาก

๗๓

๒๒

๔.๑๐ ๐.๖๔ มาก

จากตารางที่ ๘ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๒. การได้รับ
การสนับสนุน จากหน่วยงานให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๓๑) รองลงมา คือ ข้อ ๓. การปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้มี ความ
มั่นคง (  = ๔.๒๙) และน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้
ตามที่พึงประสงค์ (  = ๔.๑๐) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับมาก
(  = ๔.๒๔) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๔๙ (หมายความว่าข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๑
ตารางที่ ๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านการยอมรับนับถือ เป็นรายข้อ
ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. ผลงานของท่านได้รับ
๙
๓๒
๑๐
การยอมรับจาก
(๑๗.๖) (๖๒.๗) (๑๙.๖)
ผู้บังคับบัญชา
๒. เพื่อนร่วมงานยอมรับฟัง ๒๔ ๑๘
๙
ความคิดเห็นและ
(๔๗.๑) (๓๕.๓) (๑๗.๖)
ข้อเสนอ แนะของท่าน
๓. ผู้บังคับบัญชาเปิด
๑๐ ๒๔
๑๗
โอกาสให้ท่านตัดสินใจ (๑๙.๖) (๔๗.๑) (๓๓.๓)
ในการปฏิบัติงานอย่าง
อิสระ
รวม
๔๓ ๗๔
๓๖

-

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
- ๓.๙๘ ๐.๖๒ มาก

-

-

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก

-

-

๓.๘๖ ๐.๗๒ มาก

-

-

๔.๐๕ ๐.๕๓ มาก

จากตารางที่ ๙ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๒. เพื่อนร่วมงานยอมรับ
ฟังความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของท่าน มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด (  = ๔.๒๙) รองลงมา คือ ข้อ ๑.
ผลงานของท่ า นได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (  = ๓.๙๘) และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ข้ อ ๓.
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ (  = ๓.๘๖) เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๕) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =
๐.๕๓ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๒
ตารางที่ ๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นรายข้อ
ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. หน่วยงานต่าง ๆ ใน
๑๒
๓๐
๙
องค์การให้ความร่วมมือ (๒๓.๕) (๕๘.๘) (๑๗.๖)
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
๒. คนในหน่วยงานของท่าน ๑๙
๒๕
๗
มีความสัมพันธ์อันดีต่อ (๓๗.๓) (๔๙.๐) (๑๓.๗)
กันและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม
๑๒
๓๑
๘
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน (๒๓.๕) (๖๐.๘) (๑๕.๗)
อย่างสม่าเสมอ
รวม
๔๓
๘๖
๒๔

-

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
- ๔.๐๖ ๐.๖๕ มาก

-

-

๔.๒๔ ๐.๖๘ มาก

-

-

๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก

-

-

๔.๑๒ ๐.๔๖ มาก

จากตารางที่ ๑๐ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติง านด้ า นความสั มพั น ธ์กั บ บุค คลอื่ น เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้อ ๒. คนใน
หน่ วยงานของท่านมีความสัมพัน ธ์อันดีต่อกันและให้ ความร่ว มมือในการปฏิบัติ งานเป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๒๔) รองลงมา คือ ข้อ ๓. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่าง
สม่าเสมอ (  = ๔.๐๘) และน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การให้ความร่วมมือและ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง กั น และกั น (  = ๔.๐๖) เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๒) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๔๖ (หมายความว่า
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๓
ตารางที่ ๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นรายข้อ
ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. นโยบายของหน่วยงาน ๑๕
๒๗
๙
สามารถนาไปสู่การ
(๒๙.๔) (๕๒.๙) (๑๗.๖)
ปฏิบัติ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ปัจจุบันนโยบายและ
๒๑
๒๖
๔
การบริหารงานใน
(๔๑.๒) (๕๑.๐) (๗.๘)
หน่วยงานมี ความ
เหมาะสม
๓. ผู้บังคับบัญชามีหลัก
๒๔
๑๘
๙
พิจารณาการมอบหมาย (๔๗.๑) (๓๕.๓) (๑๗.๖)
บุคลากร ให้เหมาะสม
กับงาน
รวม
๖๐
๗๑
๒๒

-

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
- ๔.๑๒ ๐.๖๘ มาก

-

-

๔.๓๓ ๐.๖๒ มาก

-

-

๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก

-

-

๔.๒๕ ๐.๔๙ มาก

จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๒. ปัจจุบัน
นโยบายและการบริหารงานในหน่วยงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๓๓) รองลงมา
คือ ข้อ ๓. ผู้บังคับบัญชามีหลักพิจารณาการมอบหมายบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน (  = ๔.๒๙)
และน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑. นโยบายของหน่วยงานสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(  = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๕) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๔๙ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๔
ตารางที่ ๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นรายข้อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. รายได้จากเงินเดือนที่
๑๙
ได้รับเหมาะสมกับ
(๓๗.๓)
ความรู้ ความสามารถ
และปริมาณงาน
๒. เงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้น ๑๓
ในแต่ละปี และ
(๒๕.๕)
ผลตอบแทนอื่น ๆ มี
ความเหมาะสม
๓. รายได้ที่ได้รับจาก
๑๒
หน่วยงานมีความ
(๒๓.๕)
เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต
รวม
๔๔

ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย
๒๙
(๕๖.๙)

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
- ๔.๓๑ ๐.๕๘ มาก

๓
(๕.๙)

-

๒๖
๑๒
(๕๑.๐) (๒๓.๕)

-

-

๔.๐๒ ๐.๗๑ มาก

๓๐
๙
(๕๘.๘) (๑๗.๖)

-

-

๔.๐๖ ๐.๖๕ มาก

-

-

๔.๑๓ ๐.๔๕ มาก

๘๕

๒๔

จากตารางที่ ๑๒ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านเงิน เดือนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๑. รายได้จาก
เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๓๑)
รองลงมา คือ ข้อ ๓. รายได้ที่ได้รับจากหน่วยงานมีความเหมาะสมกับการดารงชีวิต (  = ๔.๐๖) และ
น้อยที่สุดคือ ข้อ ๒. เงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และผลตอบแทนอื่น ๆ มีความเหมาะสม (  =
๔.๐๒) เมื่อพิจ ารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๓) ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๔๕ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๕
ตารางที่ ๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นรายข้อ
ระดับแรงจูงใจ
มาก ปานกลาง น้อย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด
๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการ ๒๓ ๒๓
๕
ปฏิบัติงานมีจานวน
(๔๕.๑) (๔๕.๑) (๙.๘)
เพียงพอ
๒. หน่วยงานจัดสถานที่
๑๕ ๒๔
๑๒
ทางานเป็นสัดส่วน
(๒๙.๔) (๔๗.๑) (๒๓.๕)
สะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงาน
๓. สถานที่ ท างานมี ค วาม ๒๘ ๒๒
๑
สะอาด สวยงาม ทาให้มี (๕๔.๙) (๔๓.๑) (๒.๐)
บรรยากาศที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงาน
รวม
๖๖ ๖๙
๑๘

-

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
๔.๓๕ ๐.๖๖ มาก

-

-

๔.๐๖ ๐.๗๓ มาก

-

-

๔.๕๓ ๐.๕๔ มาก
ที่สุด

-

-

๔.๓๑ ๐.๔๔ มาก

จากตารางที่ ๑๓ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๓. สถานที่
ทางานมีความสะอาด สวยงาม ทาให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๕๓)
รองลงมา คือ ข้อ ๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจานวนเพียงพอ (  = ๔.๓๕) และน้อยที่สุด
คือ ข้อ ๒. หน่วยงานจัดสถานที่ทางานเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน (  = ๔.๐๖)
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๑) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = ๐.๔๔ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลมีค่าใกล้เคียง
กับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)

๒๖
ตารางที่ ๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดั บแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ เป็นรายด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๑. ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน
๒. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
๓. ด้านการยอมรับนับถือ
๔. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
๕. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
๖. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
๗. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
รวม



๔.๓๓
๔.๒๔
๔.๐๔
๔.๑๒
๔.๒๕
๔.๑๓
๔.๓๑
๔.๒๐

ระดับแรงจูงใจ
SD ความหมาย
๐.๕๙
มาก
๐.๔๙
มาก
๐.๕๓
มาก
๐.๔๖
มาก
๐.๔๙
มาก
๐.๔๕
มาก
๐.๔๔
มาก
๐.๓๕
มาก

จากตารางที่ ๑๔ พบว่า ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านต่างๆ เมื่ อพิ จารณาเป็น รายด้า น พบว่า ข้ อ ๑. ด้า นความรั บผิ ดชอบและ
ความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๓๓) รองลงมา คือ ข้อ ๗. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (  = ๔.๓๑) , ข้อ ๕. ด้านนโยบายและการบริหารงาน (  = ๔.๒๕) , ข้อ ๒. ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคง (  = ๔.๒๔) , ข้อ ๖. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (  = ๔.๑๓) , ข้อ
๔. ด้านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น (  = ๔.๑๒) และน้อยที่สุ ด คือ ข้อ ๓. ด้านการยอมรับนับถือ
(  = ๔.๐๔) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๐) โดยมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = ๐.๓๕ (หมายความว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชุด
ข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม)
๓.๗.๓ ตอนที่ ๓ ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ

๒๗
ตารางที่ ๑๕ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
เพศ
ชาย
หญิง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓ (๑๘.๘) ๑๓ (๘๑.๒)
๗ (๒๐.๐) ๒๘ (๘๐.๐)
-

รวม
๑๖ (๑๐๐.๐)
๓๕ (๑๐๐.๐)
๕๑ (๑๐๐.๐)

จากตารางที่ ๑๕ พบว่าเพศกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้านจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก แยกเป็นเพศชาย
(๘๑.๒%) และเพศหญิง (๘๐.๐%)
ตารางที่ ๑๖ แสดงการเปรียบเทียบระหว่ างอายุกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
อายุ
๒๐ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๖ (๒๗.๓) ๑๖ (๗๒.๗)
๑ (๑๖.๗) ๕ (๘๓.๓)
๑๕ (๑๐๐.๐)
๓ (๓๗.๕) ๕ (๖๒.๕)
-

รวม
๒๒ (๑๐๐.๐)
๖ (๑๐๐.๐)
๑๕ (๑๐๐.๐)
๘ (๑๐๐.๐)
๕๑ (๑๐๐.๐)

จากตารางที่ ๑๖ พบว่า อายุกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้านจะมีแรงจูงใจอยู่ใ นระดับมาก แยกเป็นอายุ ๒๐ –
๓๐ ปี (๗๒.๗%) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี (๘๓.๓%) อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี (๑๐๐.๐%) และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป
(๖๒.๕%)

๒๘
ตารางที่ ๑๗ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตาแหน่งงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประเภททั่วไป
๔ (๑๘.๒) ๑๘ (๘๑.๘)
ประเภทวิชาการ ๖ (๒๐.๗) ๒๓ (๗๙.๓)
ตาแหน่งงาน

รวม
๒๒ (๑๐๐.๐)
๒๙ (๑๐๐.๐)
๕๑ (๑๐๐.๐)

จากตารางที่ ๑๗ พบว่า ตาแหน่ งงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้านจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเภท
ทั่วไป (๘๑.๘%) และประเภทวิชาการ (๗๙.๓%)
ตารางที่ ๑๘ แสดงการเปรี ย บเที ยบระหว่ า งระดั บ การศึ ก ษากั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการ สังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
รวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒ (๖๖.๗) ๑ (๓๓.๓)
๓ (๑๐๐.๐)
๔ (๑๙.๐) ๑๗ (๘๑.๐)
๒๑ (๑๐๐.๐)
๔ (๑๔.๘) ๒๓ (๘๕.๒)
๒๗ (๑๐๐.๐)
๕๑ (๑๐๐.๐)

จากตารางที่ ๑๘ พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษากั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก แยกเป็นระดับ
ปริญญาตรี (๘๑.๐%) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (๘๕.๒%)

๒๙
ตารางที่ ๑๙ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์การทางานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ในภาพรวมทุกด้าน
ประสบการณ์
การทางาน
น้อยกว่า ๕ ปี
๕ – ๑๐ ปี
๑๑ – ๑๕ ปี
๑๖ ปีขึ้นไป

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
รวม
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒ (๒๘.๖) ๕ (๗๑.๔)
๗ (๑๐๐.๐)
๕ (๒๗.๘) ๑๓ (๗๒.๒)
๑๘ (๑๐๐.๐)
๑ (๑๓.๐) ๒๒ (๘๗.๐)
๒๓ (๑๐๐.๐)
๒ (๖๖.๗) ๑ (๓๓.๓)
๓ (๑๐๐.๐)
๕๑ (๑๐๐.๐)

จากตารางที่ ๑๙ พบว่า ประสบการณ์การทางานกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของ
ข้าราชการ สั ง กั ดกองกลาง ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร ในภาพรวมทุ ก ด้า นอยู่ใ นระดั บมาก แยกเป็ น
ประสบการณ์การทางาน ๕ - ๑๐ ปี (๗๒.๒%) และ ๑๑ – ๑๕ ปี (๘๗.๐%)

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึกษากรณีแรงจูงใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการสังกัดกองกลาง สานัก
ราชเลขาธิการ จานวน ๕๑ คน และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (independent
variables) เช่น เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ตัวแปรตาม
(dependent variables) เช่น ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านนโยบาย และการบริหารงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม
โดยศึกษารูปแบบวิธีการจากผลการวิจัยที่เกี่ย วข้องที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกับประเด็นที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามแบบเลือกตอบตามรายการ (checklist) เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการสั งกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ได้แก่ เพศ อายุ
ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน จานวน ๕ ข้อ
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ เป็นคาถามปลายปิดประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จ ของงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านนโยบาย
และการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน ๒๑ ข้อ
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะ เพื่ อเป็น แนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง
แรงจูงใจของกองกลาง สานักราชเลขาธิการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากข้า ราชการสั ง กั ด
กองกลาง สานักราชเลขาธิการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจานวน ๕๑ คน ซึ่งได้รับข้อมูลครบ
ตามจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างและมีความสมบูรณ์ทุกฉบับจึงนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อหาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีแจกแจงแบบตารางไขว้
(crosstabs)

๓๑
๔.๑ สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากรสานักราชเลขาธิการ :
ศึกษากรณีแรงจูงใจ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
๔.๑.๑ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง สานักราชเลขาธิการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๔) โดยมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเรียงจากมากไปหา
น้อยตามลาดับ ดังนี้
๑) ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๓)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ถนัดและมีโอกาสได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
สานักราชเลขาธิการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
และเห็นว่าทุกกระบวนงานมีความสาคัญ ต้องให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อทาให้ การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึง ความรับผิดชอบใน
งานที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (๒๕๔๙, หน้า ๑๙๖
– ๑๙๗) สรุปว่า พนักงานมีโอกาสได้ทางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งมีความตั้งใจและ
ความพยายามในการทางาน ซึ่งจะทาให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก จานวน ๒ ข้อ และระดับ
มากที่สุด จานวน ๑ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ทางานมีความสะอาด สวยงาม ทาให้มี
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก สานักราชเลขาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส. อย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งยังมีการจัดห้องทางานและพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ อย่างเป็นสัดส่วน มีพนักงาน ทาความ
สะอาดเข้ามาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สาหรับใช้ใน การปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอกับความจาเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bernard (๑๙๗๒, p. ๑๒๓) สรุปว่า สิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสาคัญอันก่อให้เกิดความสุขทางกายภาพในการปฏิบัติงาน
๓) ด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๕) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจุบันนโยบายและการบริหารงานในหน่วยงานมีความเหมาะสม เนื่องจาก สานัก
ราชเลขาธิการ มีการกาหนดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติไว้หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมผู้ บริหารประจาสัปดาห์ การประชุมกอง
ประจาสัปดาห์ E-mail Intranet และ Internet ฯลฯ ทาให้ข้าราชการได้รับทราบ และแสดงความ
คิดเห็ น เกี่ย วกับ ข่าวสาร รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งส่ งผลให้ การดาเนินงานของ
องค์การค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนผู้บริหารได้นาประสบการณ์ จากหน่วยงานอื่น มา
ใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน (๒๕๔๗,
หน้า ๓๘) สรุปไว้ว่า แรงจูงใจเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร ซึ่งมีผล

๓๒
ให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ งการนาแรงจูงใจ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานอาจอยู่ในรูปการพยายามหาวิธีการทางานในรูปแบบใหม่ การ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองของบุคลากร การนาประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานให้มาก
ที่สุด องค์กรจาเป็นต้องกาหนดนโยบายให้สอดรับกับเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
๔) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๔) เมื่ อ
พิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เนื่องจาก ข้าราชการทุกคนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามความรู้
ความสามารถ ที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลื อก ซึ่งมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตอบสนอง ความ
ต้องการพื้นฐานอย่างเป็นระบบ และอยู่ในองค์การที่มีความมั่นคง มีการสนับสนุนให้ข้าราชการได้มี
โอกาสศึกษาต่อ และสามารถนาวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มเติม มาใช้ในการปรับอัตราเงินเดือน ให้เพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงการเข้ารับการอบรมและสัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกมีความมั่นคง ในตาแหน่ง
และหน้าที่การงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน อรุณี หรดาลและ ปฐม นิคมานนท์ ,
๒๕๔๗, หน้า ๒๐๘ – ๒๐๙) สรุปว่า ความต้องการในอันดับที่ ๒ คือ ความต้องการความปลอดภัยที่มี
ผลต่อความมั่นคงของชีวิต และแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (๒๕๔๑, หน้า ๗๒ – ๗๓) สรุปถึง
ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยการธารงรักษามีผ ลต่อความมั่นคงปลอดภัยในการทางานว่าเป็นความรู้สึ ก
ปลอดภัยว่าได้ทางานในตาแหน่ง และสถานที่นั้นอย่างมั่นคง
๕) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๓) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ รายได้จากเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และปริมาณงาน เนื่องจาก
สานักราชเลขาธิการ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนไว้อย่างเป็นระบบ มี
ความเป็นธรรม และมีความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสานักงาน ก.พ. ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน วุฒิพล สกลเกียรติ , ๒๕๔๖ หน้า ๑๙๐ – ๑๙๓) ได้
สรุปว่า แรงจูงใจในการทางานจะเกิดจากความพึงพอใจในงานที่ทา มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยจูงใจ ซึ่งทาให้คนถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ ผู้บริหารขององค์กรต้อง
นาปัจจัยทั้ง ๒ ด้านมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้เพื่อสร้างและเสริมในกระบวนการบริหาร
องค์กร
๖) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ คนในหน่วยงานของท่านมีความสั มพันธ์อันดีต่อกันและให้ ความร่ว มมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เนื่องจาก ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการพิจารณา
มอบหมายข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สานักราชเลขาธิ การจัดขึ้น ให้การสนับสนุน
ด้า นต่ าง ๆ รวมถึง ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิบั ติ ง าน เมื่อ เกิ ดปั ญ หาผู้ บั ง คับ บั ญ ชาจะให้
คาปรึ กษาและข้อแนะน าในการแก้ไขปัญหา จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

๓๓
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน (๒๕๔๗, หน้า ๓๘) สรุปว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทาให้เกิด
ความสามัคคีกันในหน่วยงาน และช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิด
ความก้าวหน้าและพัฒนาองค์กรต่อไป และแนวคิดของศิริพงษ์ เภาภายน (๒๕๔๖, หน้า ๒๕ – ๒๖)
ได้สรุปว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เกิดจากความเอาใจใส่ของหัวหน้า การมีความสามัคคี
กลมเกลียว และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ จะมีส่วนช่วยสร้างพลังด้านจิตใจให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
๗) ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๓ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน เนื่องจาก สานักราชเลขาธิการมี
นโยบายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งผลให้ข้าราชการมีความกล้าที่จะ
แสดงออกถึงแนวความคิดริเริ่มที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จนได้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bernard (๑๙๗๒, p. ๑๒๓) สรุปว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลรู้สึกมีส่วน
ร่วมในงาน ทาให้รู้สึกว่าเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งในหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงาน
จะทาให้มีกาลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่าได้รับการยอมรับนับถือในการปฏิบัติงาน
๔.๑.๒ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองกลาง
สานักราชเลขาธิการ ที่มีเพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่
แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) เพศชาย และเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (๘๑.๒% และ
๘๐.๐% ตามลาดับ) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๒) ทุกช่ ว งอายุ ส่ ว นใหญ่ จะมีแรงจูง ใจอยู่ในระดับมาก อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี
(๗๒.๗%) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี (๘๓.๓%) และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป (๖๒.๕%) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ยกเว้นช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (๑๐๐.๐%) ทั้งหมด
๓) ตาแหน่งงานประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก (๘๑.๘% และ ๗๙.๓% ตามลาดับ) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๔) การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก (๘๑.๐% และ ๘๕.๒% ตามลาดับ) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ยกเว้นระดับต่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (๖๖.๗%) ส่วนที่เหลือจะมี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
๕) ผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน ไม่เกิน ๑๕ ปี ทั้ง ๓ กลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมาก (๗๑.๔% ๗๒.๒% และ ๘๗.๐% ตามลาดับ) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ยกเว้นกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน ๑๖ ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (๖๖.๗%) ส่วนที่เหลือจะมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นาผลมาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้ว พบว่า ผลการศึกษา มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์ (๒๕๔๕)

๓๔
ศึกษาเรื่ อง แรงจู งใจในการปฏิ บั ติงานของพนั กงานบริษัท พอร์ คคิงส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากั ด
โรงงานบ้านโป่ง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงาน โดยจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในทุก
ด้าน และผลงานวิจั ยของ ประสงค์ ภาเรือง (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูเทศบาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และพนั กงานครูเทศบาลที่มีตาแหน่ง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณฑล รอยตระกูล (๒๕๔๖) ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้ นที่สาขา ผลการศึกษาพบว่า (๑) ระดับการ
ปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ งานบริการ งานทั่วไป งานรับชาระหนี้และคืนภาษี และงานสารวจ
เร่งรัดภาษีอากรค้าง (๒) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า สรรพากรพื้นที่สาขามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ได้แก่
ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานสภาพการปฏิบัติงาน และความ
มั่นคงในงาน ส่วนแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับกลาง
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า องค์การมี
แรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องและไม่แตกต่างไปจากผลงานวิจัยข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปพิจารณาประกอบการกาหนดแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็จของงาน องค์การควรสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง องค์การควรสนับสนุนให้ บุคลากรได้ มี
โอกาสพั ฒ นาตนเองด้ ว ยการอบรม/ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
มอบหมายงานที่มีความท้าทายซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติ สุดท้ายการปรับ
ตาแหน่งและค่าตอบแทนต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม
๓) ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ องค์ ก ารควรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้สึกและตระหนักว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ นอกจากนี้ ต้องเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงการยอมรับ/รับฟังข้อคิดเห็นที่ดีและมีประโยชน์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน

๓๕
๔) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น องค์การควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมและ
เชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ มี การส่งเสริมการทางานร่วมกันแบบเป็นทีม และมีการ
สร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกัน
๕) ด้านนโยบายและการบริห ารงาน องค์การควรมีการปรับปรุงนโยบายและ
หลักการบริหาร งานให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงให้บุคลากรมีส่ วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ องค์การควรมีการปรับเงินเดือนของบุคลากรให้
สอดคล้อง และตรงตามความรู้ความสามารถ รวมถึงการเลื่อนค่าตอบแทนต่าง ๆ ควรมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
๗) ด้านสภาพแวดล้ อมในการทางาน องค์การควรส่ งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่ว ม
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดสถานที่ทางานให้มีความเป็น
ระเบี ยบเรี ยบร้อย สวยงาม เป็น สัดส่ว น และถูกสุ ขลั กษณะ อีกทั้งควรจัดให้ มีวัสดุและอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๑) ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์การ และรายละเอียด
ในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
๒) ควรใช้ตัวแปรอิสระด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากสถานภาพส่วนบุคคลที่
ผู้ศึกษานามาใช้ในการศึกษา
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