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The purposes of this study are (a). to explore the status of government 

employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce and the motivation to 

work efficiently. (b). to explore some significant factors which could influence the work 

effectiveness of the government employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Commerce. (c). to understand the change in the status of government employees to meet 

their goals and demands. 

In order to have a thorough understanding about the status of government 

employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce and the motivation to 

work efficiently, a qualitative research design was used in this study. The in-depth interviews 

were a significant means of this study. The interview questions, which participants were asked 

to share their perspectives, were open-ended. The key informants in this study consisted of 

nineteen individuals: seventeen individuals are government employees in various units of the 

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce, and two individuals are directors 

who are part of the government-employee administrative committee of the Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Commerce. 

The study found that there were two types of factors which motivated and 

affected work effectiveness of the government employees: (a) motivators: achievement, 

recognition, job characteristics as well as responsibility,  and (b) hygiene factors: wage/salary, 

working relationship, personal well-being, administration as well as job security. 
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บทท ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  

 ทรัพยากรมนุษย ์เป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าและให้ผลตอบแทนไดดี้ทีสุด ดงันนัไม่วา่จะ
เป็นองคก์ารในภาคเอกชนหรือภาครัฐลว้นแต่ให้ความสําคญัต่อการลงทุนในดา้นทรัพยากรมนุษย์
เป็นหลกั  รวมไปถึงทุกองค์การลว้นแต่ตอ้งการคนดี คนเก่ง เขา้มาทาํงานให้แก่องค์การโดยหวงั
เป็นอยา่งยงิวา่ทรัพยากรเหล่านนัจะสามารถสร้างความสําเร็จให้แก่องคก์าร นาํพาองคก์ารให้บรรลุ
ตามแผนและวตัถุประสงคข์ององคก์ารนนัๆไดโ้ดยขึนอยูก่บัปัจจยัสําคญัคือ แนวทางในการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ 

 แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องภาครัฐ ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที                    
 พฤษภาคม  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. - ) 

ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ทีสําคัญ คือ การปรับเปลียนกระบวนการและวิธีการทาํงาน การ
ปรับเปลียนโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม
และค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการ ใหท้นัสมยั และการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วม โดยในส่วนของการปรับบทบาท ภารกิจและขนาดกาํลงัภาครัฐให้มีความเหมาะสมนนั 
ได้กาํหนดตวัชีวดัในด้านขนาดกาํลังคนภาครัฐ โดยให้ปรับลดจาํนวนข้าราชการลงอย่างน้อย              
ร้อยละ  ภายในปี พ.ศ.  และ/หรือเพิมความสามารถของกาํลงัคนให้ได้ในระดบัเดียวกัน 
(สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน [ก.พ.] 2549ก: ไม่มีเลขหนา้) 
 นโยบายและเป้าหมายการบริหารกาํลงัคนภารรัฐ มีมาตรการระยะสัน  ปี (พ.ศ.  
- ) ไม่ให้เพิมอตัราใหม่ โดยขา้ราชการพลเรือนไม่ยุบเลิกอตัราในภาพรวม ขา้ราชการครูและ
ขา้ราชการตาํรวจยุบเลิกร้อยละ  และจดัสรรคืนร้อยละ  ขา้ราชการอยัการ จดัสรรตามความ
จาํเป็น ส่วนลูกจา้งประจาํนันให้ทุกส่วนราชการยุบเลิกอตัราลูกจา้งประจาํทีว่างลงจากผลการ
เกษียณอายุและอตัราว่างระหว่างปี ทุกตาํแหน่ง เพือปรับเขา้สู่ระบบพนกังานราชการ (สํานกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน [ก.พ.] 2549ก: ไม่มีเลขหนา้) 
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คาํว่า “พนักงานราชการ” กาํเนิดขึนภายหลงัการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ.  โดยสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดน้าํระบบลูกจา้งสัญญา
จา้งเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจา้งงานในหน่วยงานภาครัฐให้มีความหลากหลาย เพือให้เกิดความ
เหมาะสมในการใช้กําลังคนภาครัฐ และเพือให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัราชการ โดยสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ รวมทงัขยายใหค้รอบคลุมถึงการจา้งผูเ้ชียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นทีปรึกษา โดย
ต่อมาเมือมีการออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย พนกังานราชการ พ.ศ.  เพือดึงดูดใจ
และแสดงสถานะทีชดัเจนมากขึน                  
  สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงานภาครัฐภายในกาํกบัของกระทรวง
พาณิชย ์ประกอบดว้ยบุคลากร โดยแบ่งเป็น ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้ง โดยบุคลากร
เหล่านีเป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐทีมีความสําคญัในระบบราชการ เป็นส่วนหนึงของการ
ขบัเคลือนการดาํเนินงานของกระทรวงพาณิชย ์ในดา้นการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
กระทรวงพาณิชย ์จดัทาํขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานและนโยบายทางดา้นการพาณิชย ์และ
กาํกับการดาํเนินงานตามนโยบายและและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ อีกทังทาํหน้าที
ประสานงานระหว่างองค์กร ภายในกาํกบัและสนับสนุนการดาํเนินงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน ดว้ยสถานภาพ ปัจจยั แรงจูงใจ อาทิเช่น รายได ้สวสัดิการ ความมนัคงในการ
ทาํงานของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย ์ทีแตกต่างกนัจะทาํให้บุคลากรเหล่านนัมีประสิทธิภาพ
การทาํงานทีลดนอ้ยลงตามสถานภาพ  ปัจจยัแรงจูงใจทีไดรั้บหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิงสถานภาพ
การเป็นพนกังานราชการ ทีขาดความมนัคงในการทาํงานดว้ยการทาํสัญญาจา้งทุก  ปี รวมทงัการ
ลดสวสัดิการบางอย่างลง อาทิเช่น ไม่ได้รับค่าเช่าบา้น ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลตนเองและ
ครอบครัว  โดยให้ใช้การประกันสังคมแทน  เป็นต้น การเปลียนแปลงดังกล่าว เป็นผลสืบ
เนืองมาจากระบบราชการทีมีขนาดใหญ่และไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมทงัไม่สามารถ
แข่งขนัในเรืองค่าตอบแทนกบัภาคเอกชน และการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ จากเหตุดงักล่าวกลายเป็น
ผลเสียต่อระบบราชการไทยและประเทศไทยในปัจจุบนั เมือพนักงานราชการเหล่านันทีเขา้มา
ทาํงานมีฐานความคิดทีพร้อมจะไปทาํงานทีอืนเมือมีโอกาสทีดีกวา่ เนืองจากขาดความมนัคงในชีวิต
การทาํงานในสถานภาพการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ประกอบกับเงินเดือนน้อยเมือเทียบกับ
ภาคเอกชน ดงันนัไม่วา่จะเปลียนชือเรียกไปอยา่งไรก็ตามก็ไม่สามารถแกปั้ญหาระบบราชการไทย
ได ้    
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 ดว้ยเหตุนีผูว้จิยั พบวา่ มีปัจจยัหลายประการของสถานภาพการเป็นพนกังานราชการที
มีผลต่อการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวสัดิการและประโยชน์เกือกูล 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ของเพือนร่วมงาน สภาพการทาํงาน ความมนัคงในการ
ทาํงาน โดยการศึกษาครังนีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 17 คน และผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการทีเขา้ร่วมอยูใ่นคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จาํนวน 2 คน ซึงถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีมีความสําคญัในระบบราชการ และอาจเปรียบเป็นกาํลงัคนส่วนหนึงทีจะ
พฒันาประเทศให้มีความก้าวหน้า ทงันีเพือนาํผลการวิจยัเพือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ
ราชการ ได้ทราบถึงสถานภาพของพนักงานราชการทีพึงประสงค์ ตรงต่อความต้องการของ
พนกังานราชการอย่างแทจ้ริง อีกทงัทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดี
ยงิขึน นอกจากนีผลการศึกษาทีไดอ้าจเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวขอ้งต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 
 1. เพือศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 3. เพือศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนกังานราชการให้ตรงกบัความตอ้งการของ
พนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 

 การวิจยันี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเรือง “การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี 
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1. ขอบเขตด้านเนือหา 
  ขอบเขตของการศึกษาครังนีครอบคลุมเฉพาะในเรืองสถานภาพในการเป็น
พนกังานราชการ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน การเปลียนแปลงสถานภาพให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของพนกังานราชการ และปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ  
 .   ขอบเขตด้านพนืที 
  ในการศึกษาครังนี ไดท้าํการศึกษาเฉพาะหน่วยงาน คือ สํานกังานปลดักระทรวง
พาณิชย ์

 .  ขอบเขตด้านประชากร 
พนกังานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 

17 คน และผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการทีเขา้ร่วมอยูใ่นคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการของ
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน  คน 
 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ไดท้ราบถึงสถานภาพและระบบพนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย  ์

 2. ได้ทราบถึงปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
 3. ได้ทราบถึงรูปแบบของพนักงานราชการทีพึงประสงค์ของพนักงานราชการ
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
 4. ทาํให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพือเป็นแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยต่์อไป   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลทีไดรั้บการสอบคดัเลือกเขา้มาทาํงานในหน่วยงาน

ของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มีสัญญาจา้งคราวละ 4 ปี หรือตามโครงการทีมีกาํหนดเวลา
เริมตน้สินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ทงันีตามความเหมาะสมและจาํเป็น โดยมีหน้าที
ตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือมติครม. 
เช่นเดียวกบัทีกาํหนดให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการตอ้งปฏิบติั โดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 แรงจูงใจ หมายถึง สิงเร้าหรือสิงแวดลอ้มทีมากระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือ
ใช้พลงังานไปเพือตอ้งการให้บรรลุเป้าหมาย ซึงในการวิจยัครังนีไดศึ้กษาตามทฤษฎี 2 ปัจจยัของ 
Herzberg ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา ดงันี 

 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบังานทีปฏิบติัดา้นต่างๆซึงทาํให้พนกังานเกิด
ความตงัใจในการทาํงาน และมีความพึงพอใจในงานทีปฏิบติั ประกอบด้วย ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน 

และความรับผดิชอบ 

 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้บรรลุสําเร็จ
ตามเป้าหมายทีวางไว ้การรู้จกัแกไ้ขปัญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึนไดเ้ป็นอย่างดี 
และผลการปฏิบติังานเป็นทีพอใจของผูบ้งัคบับญัชา 

 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการแสดงความยินดีจากเพือนร่วมงาน 
การกล่าว ยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเมือการปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จ ผลงานเป็นทียอมรับต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานเป็นทีพึงพอใจต่อเพือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความ
คิดเห็น 

 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ  หมายถึง งานทีปฏิบติัอยู่เป็นงานทีท้าทายและน่าสนใจ     
ตอ้งอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค ์ไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที เป็นงานทีสามารถปฏิบติัไดส้ําเร็จ
โดยไม่ตอ้งใหผู้อื้นช่วยเหลือ และลกัษณะงานเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ที 

 ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หมายถึง การมีโอกาสไดเ้ลือนตาํแหน่งให้สูงขึนตาม
ความรู้ ความสามารถ การมีโอกาสกา้วหน้าในตาํแหน่งหนา้ทีการงาน การไดรั้บการสนบัสนุนใน
การพฒันาความรู้ ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นตน้ การไดรั้บการ
สนบัสนุนให้เจริญก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน และการเลือนตาํแหน่งมีความ   
เป็นธรรม 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานทีไม่เคยปฏิบติัมา
ก่อน เป็นงานทีบุคคลอืนปฏิบติัไม่ได ้มีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที โดยมีอิสระในการ
ปฏิบติังาน และสามารถเลือกวธีิการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 

 ปัจจัยบํารุงรักษา หมายถึง ปัจจยัทีเกียวกับสิงแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงาน       
ทีช่วยเสริมสร้างการทาํงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั    
การปกครองบงัคบับญัชา และความมนัคง 
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 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนสวสัดิการ
ต่างๆ เป็นทีน่าพึงพอใจของพนกังาน และถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการปฏิบติังาน 

 ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน หมายถึง การไดรั้บความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
และความสามารถในการทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี เพือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเมือไดรั้บ
ความเดือดร้อน มีความเขา้ใจซึงกนัและกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นเรืองงานหรือเรืองส่วนตวัและ
มีความสามคัคีกนัเป็นอยา่งดี 

 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง องคก์รมีนโยบายในการปฏิบติังานทีเหมาะสม มี
การกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานทีชดัเจน มีการติดต่อสือสารภายในองค์กรเป็นอยา่งดี มีการ
บริหารงานแบบเป็นครอบครัวเดียวกนั และนโยบายในการบริหารงานง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั 

 สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มในทีทาํงาน เช่น แสงสวา่ง เสียง อุณหภูมิ มี
ความเหมาะสมในการปฏิบติังาน เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ห้องทาํงาน โต๊ะทาํงานมีจาํนวน
เพียงพอ สะดวกทีจะนาํมาใช้งาน และมีการจดับริเวณทีทาํงานให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน 

 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง การทีมีเวลาเป็นสัดส่วนทีเหมาะสมสําหรับงาน 
ครอบครัว สังคม และตวัเอง 
 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การทีผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงาน และความสามารถในการทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ความมันคง หมายถึง ความเชือมนัทีมีต่อความมนัคงในหนา้ทีการงานและมีโอกาสที
จะเจริญกา้วหนา้ในอนาคต 
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บทท ี 2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
 ในการศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

แนวคิดเกยีวกบัพนักงานราชการ 
 1.  ความเป็นมาของระบบพนกังานราชการ 
 2.  ระบบพนกังานราชการ 

แนวคิดเกยีวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
 1. ความหมายของแรงจูงในการทาํงาน 

 2.  ความสาํคญัของแรงจูงใจในการทาํงาน 

 3.  ทีมาของแรงจูงใจ 

 .  ประเภทของแรงจูงใจ 

 5. ความสาํคญัและประโยชน์ของแรงจูงใจ 

 6.  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจ 
งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 1. งานวจิยัในประเทศ 

       2. งานวจิยัต่างประเทศ 
 

แนวคิดเกยีวกบัพนักงานราชการ 
 

1. ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ 
 สํานักงบประมาณได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมาย และขนาด

กําลังคนภาครัฐ  (คปร.) ได้วางระบบลูกจ้างสัญญาจ้าง  โดยมีว ัตถุประสงค์เพือใช้ทดแทน
ลูกจา้งประจาํทีสาํนกังานงบประมาณรับผิดชอบดูแลอยู ่และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 

 สิงหาคม  ไดอ้นุมติัในหลกัการทีจะให้มีการใช้ระบบสัญญาจา้งในการบริหารลูกจา้งของ
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ส่วนราชการ ตลอดจนเห็นชอบหลกัการร่างระเบียบว่าด้วยลูกจา้งสัญญาจา้งของส่วนราชการที
สํานักงบประมาณได้นาํเสนอไปภายหลงัการปรับเปลียนโครงสร้างส่วนราชการ ตามการปฏิรูป
ระบบราชการเมือปี พ.ศ.  ภารกิจทีเกียวขอ้งกบัการอนุมติัจาํนวนลูกจา้งของส่วนราชการไดถู้ก
ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานกังาน ก.พ. ซึงสํานกังาน ก.พ. ก็ไดน้าํเรืองระบบลูกจา้ง
สัญญาจา้งมาดาํเนินการต่อ โดยไดน้าํผลงานวิจยัเรืองการจา้งงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ที
เนน้ใหมี้รูปแบบการจา้งงานทีมีความหลากหลาย และยดืหยุน่ ซึงมีขอ้เสนอใหมี้ “ระบบสัญญาจา้ง” 
เป็นกลไกรองรับมาประกอบการพิจารณาวางระบบรวมทงัขยายผลให้มีความหลากหลายของ
รูปแบบการจา้งงานในส่วนของการจา้งผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญทงัชาวไทยและต่างประเทศ 
ทงันีไดเ้ปลียนชือ “ลูกจา้งสัญญาจา้ง” เป็น “พนกังานราชการ” เพือดึงดูดในการแสดงสถานะของ
พนักงานราชการทีชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลทีเกียวข้องตงัแต่เรืองการ
กาํหนดลกัษณะงาน ตาํแหน่งกรอบอตัรากาํลงั การกาํหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การ
สรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบติังานภายใตห้ลกัการบริหารทรัพยากรบุคคลที
สําคญั คือ หลกัสมรรถนะ (Competency)  หลกัผลงาน (Performance) และหลกัคุณธรรม (Merit) 
รวมทงัเป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดงันันระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีต่างๆ จึงได้กาํหนดไว้
อยา่งกวา้งๆ ภายใตแ้นวทางทีให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุน่ (Freedom and Flexibility) 
(สาํนกันายกรัฐมนตรี.  : - ) 
 
2. ระบบพนักงานราชการ 

 พนกังานราชการ คือ บุคคลทีได้รับการสอบคดัเลือกเขา้มาทาํงานในหน่วยงานของ
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มีสัญญาจา้งคราวละ 4 ปี หรือตามโครงการทีมีกาํหนดเวลาเริมตน้
สินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ทงันีตามความเหมาะสมและจาํเป็น โดยมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติั
หรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสัง  หรือมติครม . 
เช่นเดียวกบัทีกาํหนดให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการตอ้งปฏิบติั โดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ  

 แนวทางการบริหารพนกังานราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังาน
ราชการ พ.ศ.2547 เป็นเครืองมือสําคัญในการบริหารระบบพนักงานราชการโดยได้กําหนด
สถานภาพของพนกังานราชการไว ้ดงันี 

  หมวดที 1 ไดก้ล่าวถึง การกาํหนดพนกังานราชการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) พนกังานราชการทวัไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการทีปฏิบติังานประจาํทวัไป
ในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทวัไป งานวชิาชีพเฉพาะ และงานเชียวชาญเฉพาะ 
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2) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึงปฏิบติังานทีตอ้งใช้
ความรู้ความเชียวชาญสูงมากเป็นพิเศษในงานทีมีความสําคญั หรือมีความจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลใน
ลกัษณะดงักล่าว 

การจาํแนกกลุ่มงานตามลกัษณะงาน และผลผลิตของงานเป็น แบ่งออกเป็น 6 

กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มงานบริการ 

2) กลุ่มงานเทคนิค 

3) กลุ่มงานบริหารทวัไป 

4) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 

5) กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ 

6) กลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ 

 

  โดยกาํหนดคุณสมบติัสําหรับผูที้จะไดรั้บการวา่จา้งเป็นพนกังานราชการไว ้เช่น 
พนกังานราชการตอ้งมีอายไุม่ตาํกวา่ 18 ปี ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นตน้ 

  กาํหนดใหส่้วนราชการตอ้งจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัเป็นระยะเวลา 4 ปี ตามแนวทาง
การจดัทาํกรอบอตัรากาํลังพนักงานราชการทีคณะกรรมการกาํหนดและขอความเห็นชอบผ่าน 
อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการตามลาํดบั การกาํหนดการสรรหาและ
เลือกสรรพนกังานราชการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการกาํหนดขึน การจา้งพนกังานราชการให้ทาํสัญญาจา้งสูงสุดไดค้ราวละไม่เกิน 4 ปี หรือตาม
แผน/โครงการทีกาํหนดเวลาเริมตน้และสินสุดไว ้ตามแบบสัญญาจา้งทีคณะกรรมการกาํหนด และ
อาจต่อสัญญาจา้งไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็นของส่วนราชการ อีกทงั การกาํหนดเครืองแบบ
พิธีการ ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

  หมวดที 2 มีสาระสําคญัในเรืองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยพนกังาน
ราชการจะไดรั้บอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการประกาศหรือกาํหนด และมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม 

  หมวดที 3 มีสาระสําคญัในเรืองการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการ
บริหารพนกังานราชการจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานเพือเป็นมาตรฐาน
ทวัไปใหส่้วนราชการถือปฏิบติั 

  หมวดที 4 มีสาระสําคญัในเรืองวินยัและการรักษาวินยั โดยระเบียบฯไดก้าํหนด
กรณีการกระทาํผิดวินัยร้ายแรงไว ้ประกอบด้วย การทุจริตต่อหน้าที การจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎ 

   ส
ำนกัหอ
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ระเบียบของทางราชการหรือคาํสังของผูบ้งัคบับญัชา หรือการประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบติั
ตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญา หรือการประพฤติชวัหรือการละทิงหนา้ทีจนทาํให้งานไม่แลว้เสร็จ
ตามทีกาํหนด จนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ตลอดจนการละทิงหนา้ที
ติดต่อกนัเกิน 7 วนั และกรณีการกระทาํผดิวนิยัไม่ร้ายแรงโดยใหส่้วนราชการเป็นผูก้าํหนด 

  หมวดที 5 มีสาระสําคญัในเรืองการสินสุดสัญญาจา้งทีกาํหนดลกัษณะของการ
สินสุดสัญญาจา้งไว ้เช่น ครบกาํหนดตามสัญญา เสียชีวิต ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังาน 
กระทาํผดิวนิยั หรือขาดคุณสมบติั เป็นตน้ 

  หมวดที 6 มีสาระสําคญัในเรืองขององค์ประกอบ และอาํนาจหน้าทีของคณะ
กรรมการบริหารพนกังานราชการ หรือเรียกโดยย่อว่า “ค.พ.ร.” ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีทีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  เลขาธิ การ ก .พ .  เป็นรองประธาน 
ผูอ้าํนวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดี
กรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน และผูท้รงคุณวุฒิด้านการ
บริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และแรงงานสัมพนัธ์  รวม 4 ท่าน เป็นกรรมการ โดยมี
ผูแ้ทนของสํานกังาน ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทนสํานกังบประมาณและผูแ้ทน
กรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  ส่วนอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การกาํหนดแผนงานและแนว
ปฏิบติัในเรืองต่างๆตามทีระเบียบฯกาํหนด การให้ความเห็นชอบกรอบอตัรากาํลงั ขอ้เสนอแนะ
ส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบหรือประกาศเกียวกบัการบริหารพนกังานราชการ 
การตีความและวินิจฉัยปัญหาทีเกิดขึนจากการใช้ระเบียบฯ รวมถึงการแต่งตงัคณะอนุกรรมการ
ตามทีเห็นสมควร  ทังนี  โดยมีสํานักงาน  ก .พ . เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการชุดดงักล่าว 

  และบทเฉพาะกาล มีสาระสําคญัในการกาํหนดกรณีต่างๆทีเอือให้ส่วนราชการ
สามารถจา้งพนกังานราชการได้ทนัทีในปีนี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2547) เช่น กรณีทีส่วนราชการ
สามารถจา้งบุคคลในกลุ่มเชียวชาญพิเศษไดถ้า้มีงบประมาณแลว้ในกรณีทีอตัราลูกจา้งประจาํวา่งลง
และคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและนโยบายกาํลงัคนภาครัฐกาํหนดใหเ้ป็นลูกจา้งชวัคราว ส่วน
ราชการสามารถดาํเนินการจา้งเป็นพนกังานราชการตามระเบียบนีไดต้ามทีคณะกรรมการกาํหนด 
เป็นตน้ 

   ส
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  โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  ได้ถูก
กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทีเนน้ความยืดหยุน่ แกไ้ขง่าย กระจาย
อาํนาจการบริหารจดัการความคล่องตวั และมีเจา้ภาพทีชดัเจน อีกทงัยงัไดก้าํหนดให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการบริการจดัการบา้นเมืองทีดีดว้ย (คู่มือบริหารพนกังานราชการ,2547) 

 กลไกของระบบพนักงานราชการ 
 กลไกของระบบพนกังานราชการประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

(คพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทีไดรั้บมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการบริหารพนกังานราชการ (อ.คพร.) ทาํหนา้ทีแทน คพร. ดา้นต่างๆ จาํนวน  คณะ 
ไดแ้ก่ คณะที  ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ คณะที  ดา้นการสรรหาและเลือกสรรและการประเมินผลการปฏิบติังานและคณะ
ที   ดา้นกฎหมายและวินยั และมีเครืองมือในการบริหารจดัการ คือ (สํานกันายกรัฐมนตรี.  : 

- ) 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ .ศ .                         

ซึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบในการประชุม เมือวนัที  ธนัวาคม  และนายกรัฐมนตรีไดล้ง
นามในระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.  เมือวนัที  มกราคม  
โดยใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตงัแต่วนัที  มกราคม  

  . ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการเกียวกบัระบบบริหารงานบุคคล
เรืองต่างๆ  ซึงประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าทีประธาน
กรรมการบริหาร พนกังานราชการได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ
เกียวกบัการบริหารงานบุคคลเรืองต่างๆ เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  รวม  เรือง ไดแ้ก่ เรืองการ
กาํหนดลกัษณะงาน คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังานราชการ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหา 
การเลือกสรรพนกังานราชการ แบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ และแนวทางการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ มีดงันี (สํานกันายกรัฐมนตรี, 
 : 5-6) 

  . การกาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนกังานราชการตามทีคณะ
กรรมการบริหารพนกังานราชการกาํหนดเพือ 

   1.1 ตอบแทนการปฏิบติังานให้แก่ส่วนราชการตามลกัษณะงาน และผลผลิต
ของงานตลอดจนสอดคลอ้งกบัขนาดของงาน ขีดสมรรถนะและผลการประเมินการปฏิบติังาน 

   ส
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   1.2 หลกัคุณภาพเพือใหไ้ดบุ้คลากรทีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
เขา้มาปฏิบติังานภายใตร้ะบบสัญญาจา้ง 

   1.3 หลกัความยติุธรรมเสมอภาคไม่เหลือมลาํ 
   1.4 หลกัการจูงใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เพียงพอ และจ่ายตามความรู้

ความสามารถของพนกังานราชการ 

  2. สาระสาํคญัของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังานราชการ ดงันี 

   2.1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานราชการเมือไดรั้บการวา่จา้ง ไดรั้บค่าตอบแทนตามกลุ่มลกัษณะงาน 

   2.2 การเลือนขนัค่าตอบแทนประจาํปีและการไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ 

  3. การเลือนขนัค่าตอบแทนประจาํปีและการไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ 

   3.1 การไดรั้บสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน มีดงันี 

   3.1.1 การไดรั้บอตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการ 

   3.1.2 ผูไ้ดรั้บการวา่งจา้งเป็นพนกังานราชการ จะไดรั้บอตัราค่าตอบแทน
ตามคุณสมบัติเฉพาะตามกลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค  ให้ใช้บัญชีอัตรา
ค่าตอบแทนเป็นแบบขนั กลุ่มงานบริหารทวัไป กลุ่มงานวิชาเฉพาะ กลุ่มงานวิชาเฉพาะ ให้ใชบ้ญัชี
อตัราค่าตอบแทนเป็นแบบช่วง และกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ ใหไ้ดรั้บอตัราค่าตอบแทน โดยพิจาณา
จากคุณวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชียวชาญพิเศษตามความตอ้งการของงานหรือ
โครงการ 

   3.2 การได้รับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการในกรณีเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ ดงันี 

    3.2.1 กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคให้ไดรั้บอตัราค่าตอบแทนเพิม
ขนั 1 ขนั ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ใหไ้ดรั้บอตัราค่าตอบแทนเพิมขึนสูงสุดไม่เกิน 5 ขนั 

   3.2.2 กลุ่มงานบริหารทวัไปและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ได้รับอตัรา
ค่าตอบแทนเพิมขึน 5% ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ใหไ้ดรั้บอตัราค่าตอบแทนเพิมขึนสูงสุดไม่เกิน 
5 ช่วง 

  4. หลกัเกณฑก์ารเลือนขนัค่าตอบแทนประจาํปี 

   4.1 กรณีผลการประเมินการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 

 พนกังานราชการเมือไดรั้บการว่างจา้งจากส่วนราชการ โดยมีระยะเวลา
ปฏิบติังานในรอบปีทีแลว้มาไม่น้อยกว่า 8 เดือน (ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม – วนัที 30 กนัยายน) และ
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ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานบนพืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกัใน
ระดบัดีใหไ้ดรั้บการเลือนขนัค่าตอบแทนประจาํปี ดงันี 

   1) กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคใหเ้ลือนขนัค่าตอบแทนได ้1 ขนั 

  2) กลุ่มงานบริหารทวัไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชียวชาญ
เฉพาะให้เลือนขนัค่าตอบแทน จาํนวน 3-5% จากฐานค่าตอบแทนทีไดรั้บโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบติังานเป็นหลกั 

  4.2 กรณีผลการประเมินการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเด่น 

  กรณีทีพนกังานราชการผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานบนพืนฐานของ
ผลสําเร็จและผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกัในระดบัดีเด่น ให้พนกังานราชการทีไดรั้บการเลือนขนั
ค่าตอบแทนประจาํปี ตามข้อ 3.1 แล้วได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิมขึน จาํนวน 3-5% ของฐาน
ค่าตอบแทนก่อนการเลือนขนัค่าตอบแทนในปีนัน โดยให้มีโควตาได้ไม่เกิน 15% ของจาํนวน
พนกังานราชการแต่ละกลุ่มงานทีมีอยู ่ณ วนัที 1 กนัยายน 

   1) กลุ่มงานบริการและกลุ่มเทคนิคใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ 3-5% 

   2) กลุ่มงานบริหารทวัไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชียวชาญ
เฉพาะใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ 3% 

   4.3 การคาํนวณอตัราค่าตอบแทน 

   กรณีทีมีการคาํนวณเพือปรับอตัราค่าตอบแทนเลือนขนัค่าตอบแทน หรือ 
กาํหนดค่าตอบแทนพิเศษ หากคาํนวณแลว้มีเศษไม่ถึง 10 บาท ใหป้รับเพิมขึนเป็น 10 บาท 

   4.4 การไดรั้บค่าตอบแทนกรณีต่อสัญญาจา้ง 

   กรณีสัญญาจา้งของพนักงานราชการสินสุดลง หากส่วนราชการใดยงัมี
ความจาํเป็นทีจะจา้งพนกังานราชการผูน้นัทาํงานต่อและเป็นผูผ้า่นการประเมินการปฏิบติังาน 

  5. การไดรั้บสิทธิประโยชน์ของพนกังานราชการ 

 พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์ โดยให้ส่วนราชการกาํหนดหลกัเกณฑ์การ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามระเบียบ ตามความเหมาะสมกบัตาํแหน่งนนั 

1. สิทธิเกียวกบัการลา 
2. สิทธิการไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา 
3. สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 

4. ค่าใชจ่้ายเดินทาง 

5. ค่าเบียประชุม 

6. สิทธิในการขอรับเครืองราชอิสริยาภรณ์ 
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7. การไดรั้บรถประจาํตาํแหน่ง 

8. สิทธิประโยชน์จากการประกนัสังคม  
กําหนดให้พนักงานราชการต้องเข้าระบบประกันสังคม  โดยส่วนราชการ 

(นายจา้ง) จะตอ้งหักค่าตอบแทนจากพนกังานราชการ 5% นาํส่งสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน 
ส่วนราชการจะจ่ายสมทบในส่วนของนายจา้ง 5% เขา้กองทุนประกนัสังคมให้กบัพนกังานราชการ
และรัฐบาลจะจ่าย 2.75% โดยตงังบประมาณทีส่วนกลางสําหรับสิทธิประโยชน์ทดแทนทีพนกังาน
ราชการจะไดรั้บจากกองทุนกรณี ดงันี 

1) ประสบอนัตรายหรือบาดเจบ็อนัมิใช่เนืองจากการทาํงาน 

2) คลอดบุตร 

3) ทุพพลภาพอนัมิใช่เนืองจากการทาํงาน 

4) ถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสพอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

5) สงเคราะห์บุตร 

6) ชราภาพ 

7) การวา่งงาน 

6. สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 

กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนทีรัฐบาลจดัตงัขึนเพือเป็นทุนให้มีการจ่ายทดแทน
แก่พนกังานแทนส่วนราชการ (นายจา้ง) เมือพนกังานราชการเจ็บป่วยหรือประสพอนัตราย ทุพพล
ภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตายอนัเนืองมาจากการทาํงาน หรือป้องกนัรักษาผลประโยชน์ให้กบั
ส่วนราชการ โดยกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบจากส่วนราชการในฐานะนายจา้งเพียง
ฝ่ายเดียว โดยจ่ายปีละ 1 ครัง เงินสมทบจะคาํนวณจากอตัราค่าตอบแทนทีส่วนราชการจ่ายให้แก่
พนกังานราชการทงัปีรวมกนัคูณดว้ยอตัราสมทบ (0.2%) 

7. สิทธิอืน ๆ ทีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 ปรัชญาของระบบพนกังานราชการ 

 ปรัชญาของระบบพนักงานราชการมีดงันี (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 
, หนา้ )  

. เพือเป็นทางเลือกของการจา้งงานภาครัฐทียดืหยุน่ และคล่องตวั 

. เนน้การจา้งบุคลากรตามหลกัสมรรถนะและหลกัผลสัมฤทธิของงาน 

. ใหมี้การเขา้และออกจากงานตามสัญญาจา้งซึงเป็นไปตามภารกิจ โดยมีการ
ต่อสัญญาได ้

. ไม่ใช่การจา้งงานตลอดชีพ กล่าวคือ ตอ้งมีระยะเวลาสินสุดตามนโยบาย 
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. ใหค้วามเป็นอิสระและยดืหยุน่แก่ส่วนราชการในการดาํเนินการ 

 วธีิการของระบบพนกังานราชการ 

 วธีิการของระบบพนกังานราชการมีดงัต่อไปนี (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน, ,หนา้ ) 

. จา้งไดทุ้กลกัษณะงานตงัแต่ทีปรึกษาระดบัสากลถึงงานบริการจึงกาํหนด
พนกังานราชการเป็น  ประเภท คือ พนกังานราชการทวัไป และพนกังานราชการพิเศษ 

.ใหมี้การบริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 . เนน้การวางแผนอตัรากาํลงัล่วงหนา้ 
 . มี “สัญญาจา้ง” เป็นกลไกรองรับกระบวนการจา้งงาน 

  . แนวปฏิบติัในการจ้างงานแตกต่างกันตามประเภทและลกัษณะงานของ
พนกังานราชการ 

  . การมอบอาํนาจส่วนราชการเป็นผูบ้ริหารจดัการเองภายใตแ้นวปฏิบติัที
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการกาํหนดไว ้

 ภาพลกัษณ์ของ “พนกังานราชการ” 

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ( ,หนา้ ) ไดก้ล่าวถึง ภาพลกัษณ์ของ
พนกังานราชการไวด้งันี 

. มีเกียรติและศกัดิศรีในฐานะบุคลากรของรัฐ 

. ปฏิบติังานโดยยดึหลกัขีดสมรรถนะและผลงาน 

. ทาํงานในภาคราชการควบคู่กบัขา้ราชการ 

. ทาํงานหลากหลายตงัแต่ระดบัปฏิบติัจนถึงระดบัผูเ้ชียวชาญ 

. เป็นกาํลงัคนของภาครัฐตามหลกัการบริหารการจดัการยคุใหม่ 
 จุดเด่นของระบบพนกังานราชการ 

 จุดเด่นของระบบพนักงานราชการนันแบ่งได้ดังนี คือ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, , หนา้ ) 

. ส่วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนได้ตามความต้องการและตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งคล่องตวัภายใตห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 

. ส่วนราชการมีทางเลือกในการจา้งงานเพิมขึน 

 . ในการจา้งงานจะมีการกาํหนดภารกิจและผลงานไวช้ดัเจน 

. การปฏิบติังานยดึหลกัสมรรถนะและผลงาน 
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   . ส่วนราชการสามารถให้พนกังานราชการออกจากระบบไดง่้ายหากหย่อน
ประสิทธิภาพ 

   . พนกังานราชการไดรั้บค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้ง 

 การกาํหนดมาตรฐานการประเมินคุณลกัษณะของพนกังานราชการ 

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ( , หนา้ - ) ไดก้าํหนดมาตรฐานการ
ประเมินคุณลกัษณะของพนกังานราชการไวด้งันี 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ มีความมุ่งมัน กระตือรือร้นทีจะปฏิบัติงาน กาํหนด
เป้าหมาย ขนัตอนวิธีการปฏิบติัราชการ และพฒันาระบบหรือวิธีการทาํงาน เพือให้บรรลุผลหรือ
มาตรฐานหรือผลสัมฤทธิทีดีขึน 

2. การบริการทีดี มีความตงัใจ ความพยายามทีจะให้บริหารดว้ยอธัยาศยัไมตรี
อนัดี ติดตามเรือง ให้คาํแนะนาํเมือผูรั้บบริการมีคาํถามหรือมีขอ้เรียกร้อง และแกไ้ขปัญหาหรือหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนแก่ผูรั้บบริการ                              

3. การสังสมความเชียวชาญในงาน มีความสนใจใฝ่รู้ เพือสังสมพฒันา
ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตน รวมทงัการศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ๆเพือให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4. จริยธรรม มีการครองตน ประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมทงัตามหลัก
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลกัแนวทางในวิชาชีพ และเป็นตวัอยา่งทีดีให้ผูอื้นได ้โดย
มุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทงัไม่มีพฤติกรรมการแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีพฤติกรรมทีก่อความเสียหายใหแ้ก่ผูอื้นโดยเจตนา 

5. การทาํงานเป็นทีม มีความตงัใจทีจะทาํงาน การประสานงาน และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้น 

6. การคาํนึงถึงการใชท้รัพยากร มีการประหยดัในการใช้วสัดุอุปกรณ์ในการ
ทาํงาน ตลอดจนการระวงัรักษาเครืองมือ เครืองใช ้

7. ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรียนรู้ มีความรู้ ความเขา้ใจ วิธี
ปฏิบติังานในหนา้ที และเรืองทีเกียวขอ้งกบังาน สามารถแกไ้ขปัญหา เสนอแนะวิธีการดาํเนินงาน
ได ้รวมทงัมีความสามารถในการเรียนรู้งาน 

8. ความเชือถือไวว้างใจ ความเอาใจใส่ในงาน มีความเชือถือไวว้างใจในการ
ทาํงาน ความตงัใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการทาํงาน และการติดตามงาน 

9. การมาทาํงานและการตรงต่อเวลา มีความสมาํเสมอในการมาทาํงานตลอดปี 
และการตรงต่อเวลา 
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10. การปฏิบติังานตามคาํสังและคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา มีความตงัใจ 
ความกระตือรือร้น ความเต็มใจในการปฏิบติัตามคาํสัง คาํแนะนาํ รวมทงัความสามารถในการ
เขา้ใจคาํสัง คาํแนะนาํนนัๆ  

11. ความคิดริเริมสร้างสรรค ์มีความคิดริเริมเกียวกบังานในหนา้ที และงานที
เกียวขอ้งโดยนาํไปใชป้ฏิบติัได ้

12. การวางแผน มีความสามารถในการคาดการณ์ การกาํหนดเป้าหมาย และ
มาตรฐานการกาํหนดวธีิปฏิบติั การวดัผล ตลอดจนการจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน 

13. การตัดสินใจในแก้ปัญหาในงาน  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
แกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รอบคอบ ถีถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 

14. ความสามารถในการเป็นผูน้าํทีม มีความสามารถในการวางตน การโน้ม
นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือ และปฏิบติังานตามทีตอ้งการ 

 ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานราชการ 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ,หน้า ) ได้ให้ข้อมูลเกียวกับ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานราชการความว่า ภายหลงัการปรับเปลียนโครงสร้างส่วน
ราชการตามการปฏิรูประบบราชการเมือปี พ.ศ.  ภารกิจทีเกียวข้องกับการอนุมติัจาํนวน
ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการได้ถูกถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซึง
สาํนกังาน ก.พ. ก็ไดน้าํเรืองระบบลูกจา้งสัญญาจา้งมาดาํเนินการต่อ โดยไดน้าํผลงานวิจยัเรือง การ
จา้งงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐทีเน้นให้มีรูปแบบการจ้างงานทีมีความหลากหลายและ
ยืดหยุน่ ซึงมีขอ้เสนอให้มี “ระบบสัญญาจา้ง” เป็นกลไกรองรับมาประกอบการพิจารณาวางระบบ 
รวมทงัขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจา้งงานในส่วนของการจา้งผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ชียวชาญทงัชาวไทย และต่างประเทศ ทงันีได้เปลียนชือ “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงาน
ราชการ” เพือให้ดึงดูดใจ และแสดงสถานะทีชัดเจนตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที
เกียวข้อง  ตังแต่เรืองการกําหนดลักษณะงาน ตําแหน่ง  และกรอบอัตรากําลัง การกําหนด
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบติังาน
ภายใต้หลกัการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีสําคญัคือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลกัผลงาน 
(Performance) และหลกัคุณธรรม (Merit) รวมทงัเป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดงันันระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆจึงกาํหนดไวอ้ย่างกวา้งขวาง ภายใตแ้นวทางทีจะให้ส่วนราชการมี
ความอิสระ และยดืหยุน่ (freedom and flexibility) 

 สรุป พนกังานราชการเป็นระบบการจา้งงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ทีเนน้ให้มี
รูปแบบการจา้งงานทีมีความหลากหลายและยืดหยุน่ เป็นระบบสัญญาจา้ง ทีมีรูปแบบการจา้งงาน 
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การวางระบบบริหารงานบุคคล เริมตงัแต่การกาํหนดคุณลกัษณะงาน ตาํแหน่ง กรอบอตัรากาํลงั 
การกาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ซึงมีระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการต่างทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆภายใตแ้นวทางทีจะ
ใหส่้วนราชการมีความอิสระและยดืหยุน่ 

 พนักงานราชการในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ์เป็นหน่วยงานภาครัฐภายในกาํกบัของกระทรวง

พาณิชย ์ประกอบดว้ยบุคลากร โดยแบ่งเป็น ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้ง โดยบุคลากร
เหล่านีเป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐทีมีความสําคญัในระบบราชการ  เป็นส่วนหนึงของการ
ขบัเคลือนการดาํเนินงานของกระทรวงพาณิชย ์ในดา้นการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
กระทรวงพาณิชย ์จดัทาํขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานและนโยบายทางดา้นการพาณิชย ์และ
กํากับการดํา เนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ อีกทังทําหน้าที
ประสานงานระหว่างองค์กร ภายในกาํกบัและสนับสนุนการดาํเนินงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 พนักงานราชการในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ประกอบด้วยพนักงาน
ราชการประเภทพนกังานราชการทวัไป กลุ่มงานบริหารทวัไป ทงัสินจาํนวน 17 คน เป็นบุคคลที
ไดรั้บการสอบคดัเลือกเขา้มาทาํงานในหน่วยงานของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มีสัญญาจา้ง
คราวละ 4 ปี หรือตามโครงการทีมีกาํหนดเวลาเริมตน้สินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ทงันี
ตามความเหมาะสมและจาํเป็น โดยมีหน้าทีต้องปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือมติครม. เช่นเดียวกบัทีกาํหนดให้ขา้ราชการและลูกจา้งของ
ส่วนราชการตอ้งปฏิบติั โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ โดยประกอบดว้ย
ตาํแหน่ง นกัวิชาการพาณิชย ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักบริหารงาน
ทวัไป บรรณารักษ ์นกัประชาสัมพนัธ์ และนกัวชิาการเงินและบญัชี 

 สําหรับตาํแหน่งพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ์ได้ยึดแนว
ทางการบริหารพนกังานราชการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
ซึงเป็นเครืองมือสําคญัในการบริหารระบบพนกังานราชการ โดยไดก้าํหนดตาํแหน่งของพนกังาน
ราชการไว ้ดงันี  

1. นักวชิาการพาณชิย์ 
ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ความเห็นดา้นนโยบายและมาตรการทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม  ความมนัคง ฯลฯ ในประเด็นทีเกียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชยส์ําหรับ
ผูบ้ริหารในการประชุมคณะรัฐมนตรี  ประสานและประมวลผลเพือจดัทาํความเห็น/ท่าทีของ
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กระทรวงพาณิชยเ์พือสนบัสนุนการดาํเนินนโยบาย/มาตรการของส่วนราชการต่างๆ ประสานและ
ประมวลเพือเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานของส่วน
ราชการต่างๆสําหรับผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย  ์ประสานความร่วมมือด้านการพาณิชย์
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประสานและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายและโครงการ
พิเศษและปฏิบติังานอืนๆทีไดรั้บมอบหมายพิเศษ 

2. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานและประมวลมาตรการ และแนวทางการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์เพือจัดทําข้อมูล 
ประกอบการจดัทาํกรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย ์รวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้ ภาวะความเคลือนไหวเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจการคา้ทงัในและ
ต่างประเทศ เพือประกอบการจดัทาํขอ้มูลเชิงนโยบายและแนวทางในการจดัทาํแผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย ์จดัทาํแผนงาน/โครงการและติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิจการค้าของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ ประสานและให้คาํชีแจงเกียวกับการ
ดาํเนินงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการของกระทรวงพาณิชย ์และปฏิบติังานอืนๆตามทีไดรั้บ
มอบหมาย 

3. นักทรัพยากรบุคคล 
ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ความจาํเป็นในการฝึกอบรม ศึกษาพฤติกรรม วิธีการ 

มาตรการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จดัทาํแผนพฒันาบุคลากร กาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม 
บริหารโครงการฝึกอบรม ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการฝึกอบรม และปฏิบติังานอืนๆที
ไดรั้บมอบหมาย 

4. นักบริหารงานทัวไป 
ทาํหน้าทีปฏิบติังานเลขานุการของผูบ้ริหาร เช่น กลนักรองเรือง จดัทาํตารางนัด

หมาย จดัเตรียมเอกสารสาํหรับการประชุม เสนอความเห็นและให้ขอ้มูลเพิมเติม เป็นตน้ เพือไม่ให้
เกิดขอ้ผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผูบ้ริหาร ตอบปัญหา ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกบั
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงและให้คาํแนะนาํเกียวกบังานในความรับผิดชอบในระดบัเบืองตน้แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการดาํเนินงาน ปฏิบติังานเกียวกบั
การบนัทึกขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ประสานงานและติดตามงาน
ทีไดรั้บมอบหมายกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภายในและภายนอก และปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บ
มอบหมาย 
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5. บรรณารักษ์ 
ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานขนัตน้ เกียวกบัการจดัวางระบบ การจดัเก็บและ

ดูแลรักษาวสัดุสิงพิมพต่์างๆ ให้บริการศึกษา คน้ควา้แก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชาชนทัวไป และปฏิบัติงานอืนทีเกียวข้องตามทีได้รับ
มอบหมาย  

6. นักประชาสัมพนัธ์ 
ทาํหน้าที เขียนข่าว เขียนโครงการ จดัทาํขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการแถลงข่าว

หรือสัมภาษณ์ รับผิดชอบการออกแบบ จดัทาํเอกสารเผยแพร่ (แผน่พบั วารสารภายใน ฯลฯ) สือ
โฆษณาและสือประชาสัมพนัธ์ทุกชนิด ถ่ายภาพนิง ภาพเคลือนไหว ตดัต่อ/ตกแต่งภาพ รับผิดชอบ
ดา้นการออกแบบ จดัทาํงานศิลป์ต่างๆ และปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

7. นักวชิาการเงินและบัญชี 
ทาํหน้าทีจดัทาํคาํขอเบิกเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการเบิก-จ่าย และให้คาํแนะนาํ ปรึกษาเกียวกบัการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS จดัทาํทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพือบนัทึกขอ้มูลการขอเบิก จดัทาํหนงัสือรับรองภาษี
หกั ณ ทีจ่าย จดัทาํรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จดัเก็บและรวบรวมใบสําคญัคู่
จ่าย เพือรอการตรวจสอบจากสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และสํานกัตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 
แนวคิดเกยีวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

 
1. ความหมายของแรงจูงในการทาํงาน 
 แรงจูงใจในการทาํงาน นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบทีสําคญัในการทีจะกระตุ้นให้
พนักงานทํางานอย่างมีความสุข และผลงานทีได้มีประสิทธิภาพ ทังนีมีผู ้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ดงัเช่น ชูศกัดิ  เจนประโคน ( ,หน้า ) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง 
สภาวะใดๆ ก็ตามทีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีความมุ่งมนัทีจะทาํงานเพือให้
งานดําเนินไปสู่เป้าหมายทีวางไว้ และมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนด  ซึงธงชัย สันติวงษ ์
( ,หนา้ ) ไดอ้ธิบายวา่ ถา้บุคคลใดบุคคลหนึงไดม้องเห็นช่องทางหรือโอกาสทีตนสามารถ
ตอบสนองแรงจูงใจทีตนมีอยู่แลว้จะทาํให้ความพึงพอใจดีขึนหรืออยู่ในระดบัสูง หากฝ่ายบริหาร
จดัการจดัให้คนไดมี้โอกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแลว้ แรงจูงใจของผูป้ฏิบติังานจะสูง และ
ผลงานจะดีตามไปด้วย พรรณทิพย ์กาลธิยานันท์ ( ,  หน้า ) สรุปไวว้่า แรงจูงใจ (Motive) 
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หมายถึง ตวัผลกัดนัทีทาํให้เกิดการกระตุน้หรือการปลุกเร้าให้คนมีพฤติกรรมแสดงออกมา โดยมี
ความตอ้งการ (Want) ทีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการนาํเอาปัจจยัต่างๆทีเป็นแรงจูงใจมา
ผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง ปัจจยัต่างๆทีนาํมานันอาจจะเป็นรางวลั 
โบนัส ตาํแหน่งและการลงโทษ ซึงเป็นการทาํให้เกิดความคาดหวงั ดงันันแรงจูงใจจึงเป็นสิงที
จาํเป็นทีตอ้งนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัในการปฏิบติังานการบริหารคนในองคก์ร การอยูร่่วมกนัเป็น
หมู่คณะ ผลของความสาํเร็จ ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน และองคก์ร  
 กล่าวโดยสรุปว่า แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง สิงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัทีมีอยู่
ภายในตวัของพนักงาน และองค์กรทีทาํให้พนักงานปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ เกิดความพอใจ 
ตลอดจนมีความมุ่งมนัทีจะปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ความสําคัญของแรงจูงใจในการทาํงาน 
 แรงจูงใจเป็นปัจจยัอยา่งหนึงทีมีความสาํคญัต่อการทาํงานของพนกังาน เพราะการทีจะ
ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายนนัไม่ไดใ้ชค้วามสามารถของพนกังานเพียงอยา่งเดียว แต่จาํเป็นตอ้งมีสิง
กระตุน้ให้มีความพยายามทีจะทาํ แรงจูงใจเป็นปัจจยัทีก่อให้เกิดความรู้สึกอยากทีจะทาํการหนึง
การใด อีกทงัเป็นตวักระตุ้นทีอยากจะกระทาํอย่างหนึงอย่างใดเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และยงั
ก่อใหเ้กิดความกลา้ในการกระทาํอยา่งหนึงอยา่งใด ซึงก่อใหเ้กิดความสาํเร็จมากแลว้มากมาย 

 การทาํความเขา้ใจเรืองความสําคญัของการจูงใจในการทาํงานอาจทาํโดยตงัปัญหา
ถาม-ตอบ เกียวกบัพฤติกรรมของคนบางคนทีเราพบเห็นในชีวิตประจาํวนั ตวัอยา่งเช่น เพราะอะไร
คนบางคนจึงยอมอดทน เสียสละ ทาํงานหนกั และใชพ้ลงัทงัหมดในตวัตลอดชีวิตของเขา เพือการ
คน้ควา้หาโลกอนาคตทีอาจจะยงัไม่มีใครพบไดม้าก่อน ในขณะทีคนบางคนทาํในลกัษณะเดียวกนั 
แต่เพือการคน้หาร่องรอยอดีตของโลกดึกดาํบรรพ์ไม่สนใจใฝ่รู้ในโลกอนาคต หรือเพราะอะไร
พนกังานบางคนไม่สนใจ เป็นตน้ 

 จากปัญหาตวัอยา่งทีกล่าวมานี คาํตอบเป็นเพราะพฤติกรรมเหล่านนัมีสิงผลกัดนัหรือมี
แรงจูงใจใหเ้กิดขึน ซึงพฤติกรรมทีเกิดจากการจูงใจจะเป็นพฤติกรรมทีมีความเขม้ขน้จริงจงั ลงทุน
ลงแรงกระทาํในสิงนนัเพือใหผ้ลงานหรือผลการกระทาํบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ 

 สรุปไดว้่า ความสําคญัของแรงจูงใจในการทาํงาน ดงันี (จนัทร์ ชุ่มเมืองปักษ์,2537,หน้า 
80-81) 

1. การจูงใจช่วยเพิมพลงัในการทาํงานใหบุ้คคล 

พลงั (energy) เป็นแรงขบัเคลือนทีสําคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของมนุษย์
ในการทาํงานใดๆ ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ยอ่มทาํใหข้ยนัขนัแขง็ กระตือรือร้น กระทาํ
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ใหส้าํเร็จ ซึงตรงกนัขา้มกบับุคคลทีทาํงานประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ทีทาํงานเพียงเพือให้ผา่นไป
วนัๆ 

2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทาํงานใหบุ้คคล 

ความพยายาม (persistence) ทาํใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบนั คิดหาวิธีการ
นาํความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานให้มากทีสุด ไม่
ทอ้ถอยหรือละความพยายามได้ง่านๆ แมง้านจะมีอุปสรรคขดัขวางและเมืองานได้รับผลสําเร็จ
ดว้ยดีมกัคิดหาวธีิการปรับปรุงพฒันาใหดี้ขึนเรือยๆ 

3. การจูงใจช่วยใหเ้กิดการเปลียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล 

การเปลียนแปลงต่าง ๆ (variability) เกียวกบัรูปแบบการทาํงานหรือวิธีการทาํงาน
ในบางครัง ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทางดําเนินงานทีดีกว่าหรือประสบผลสําเร็จมากกว่า 
นกัจิตวิทยาบางคนเชือวา่การเปลียนแปลงเครืองหมายของความเจริญกา้วหน้าของบุคคลแสดงให้
เห็นวา่บุคคลกาํลงัแสวงหาการเรียนรู้สิงใหม่ๆให้ชีวิต บุคคลทีมีแรงจูงใจการทาํงานสูง เมือดินรน
เพือจะบรรลุจุดประสงคใ์ดๆ หากไม่สําเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาสิงผิดพลาดและพยายามแกไ้ข
ให้ดีขึนในทุกวิถีทาง ซึงทาํให้เกิดการเปลียนแปลงการทาํงานจนในทีสุดทาํให้คน้พบแนวทางที
เหมาะสมซึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

4. การจูงใจในการทาํงานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนทีสมบูรณ์ให้
บุคคล 

บุคคลทีมีแรงจูงใจในการททาํงาน จะเป็นบุคคลทีมุ่งมันทาํงานให้เกิดความ
เจริญกา้วหน้า ซึงจดัว่าบุคคลนนัมีจรรยาบรรณในการทาํงาน (work ethics) เป็นบุคคลทีมีความ
รับผดิชอบ มนัคงในหนา้ที มีวนิยัในการทาํงาน ซึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู ้
มีลกัษณะดงักล่านีมกัไม่มีเวลาเหลือพอทีจะคิดและทาํในสิงทีไม่ดี 

จากทีกล่าวทงั 4 ประการ จะเห็นไดว้า่องคก์รใดทีมีพนกังานซึงมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานสูงยอ่มส่งผลใหอ้งคก์รนนัๆบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ เจริญกา้วหนา้เพราะพนกังานจะทุ่มเท
พลงังาน และความสามารถอย่างเต็มทีโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหนือย เพือให้ผลงานสําเร็จตามนโยบาย 
และเป้าหมายของงาน นอกจากนันยงัมีพนักงานอีกส่วนหนึงซึงเชือว่า การสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานมุ่งมนัทาํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนทีสมบูรณ์ให้แก่ผูน้นั ช่วยให้
ใชชี้วติอยา่งมีความหมาย และช่วยสร้างคนใหดี้ไดเ้พราะการทาํงานเป็นหวัใจสําคญัของชีวิตมนุษย์
ทีจะทาํใหชี้วติมีคุณค่า 

ความสําเร็จของงานทีมีคุณภาพย่อมขึนอยู่กับแรงจูงใจให้พนักงานทํางาน 
ประกอบกับความสามารถของพนักงานทีเกียวขอ้ง การจูงใจในการทาํงานเป็นการกระตุ้นให้
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พนกังานแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงคต์ามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ดงันนัการสร้างแรงจูงใจในการ
ทาํงานจึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานภายในองคก์ร 

 

3. ทมีาของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจมีทีมาและสาเหตุทีหลากหลาย เช่น อาจมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั หรือ
สิงเร้า หรือเนืองมาจากการคาดหวงัหรือการเก็บกด ซึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั จะเห็นไดว้่าการจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมทีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนืองจากพฤติกรรมมนุษยมี์ความซบัซ้อน แรงจูงใจอยา่ง
เดียวกบัอาจทาํใหเ้กิดพฤติกรรมทีแตกต่างกนั แรงจูงใจทีต่างกนัอาจเกิดพฤติกรรมทีเหมือนกนัก็ได ้
ดงันนัจะกล่าวถึงทีมาของแรงจูงใจทีสาํคญั ดงันี (ทฤษฎีการตลาด, 2550, www.pirun.ku.ac.th) 
 3.1ความตอ้งการ (need) 
 เป็นสภาพทีบุคคลขาดสมดุลทาํให้เกิดแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือสร้าง
สมดุลให้ตัวเอง เช่น เมือรู้สึกว่าเหนือยล้าก็จะนอนหรือนังพกั ความต้องการมีอิทธิพลมาต่อ
พฤติกรรม เป็นสิงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือบรรลุจุดมุ่งหมายทีตอ้งการ นกัจิตวิทยาแต่
ละท่านอธิบายเรืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆกนั ซึงสามารถแบ่งความตอ้งการพืนฐานของ
มนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ 

  3.1.1 แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (physical motivation) 
      เป็นความตอ้งการเกียวกบัอาหาร นาํ การพกัผ่อน การไดรั้บความคุม้ครอง ความ
ปลอดภยั การได้รับความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด แรงจูงใจนีจะมีสูงมากในวยัเด็ก
ตอนตน้ และวยัผูใ้หญ่ตอนปลายเนืองจากเกิดความเสือมของร่างกาย 

  3.1.2 แรงจูงใจทางดา้นสังคม (social motivation)  
       แรงจูงใจดา้นนีสลบัซบัซอ้นมาก เป็นความตอ้งการทีมีผลมาจากดา้นชีววิทยาของ
มนุษย์ในความตอ้งการอยู่ร่วมกันกับครอบครับ เพือนฝูงในโรงเรียน เพือนร่วมงาน เป็นความ
ตอ้งการส่วนบุคคลทีไดรั้บอิทธิพลมาจากสิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ซึงในบางวฒันธรรมหรือบาง
สังคมจะมีอิทธิพลทีเขม้แขง็และเหนียวแน่นมาก 

     ความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นสังคมและแรงจูงใจดา้นร่างกาย คือ แรงจูงใจดา้น
สังคม เกิดจากพฤติกรรมทีแสดงออกดว้ยความตอ้งการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวตัถุ
หรือสิงของ 

 3.2 แรงขบั (drives) 
 เป็นแรงผลกัดนัทีเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพและสิงเร้าจากภายในตวับุคคล 
ความตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั เมือเกิดความตอ้งการแลว้ ความตอ้งการนนัจะไปผลกัดนั
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ให้เกิดพฤติกรรมทีเรียกว่า แรงขบั เช่น ในการประชุมหนึง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทงัหิว และเหนือย 
แทนทีการประชุมจะราบรืนก็อาจจะเกิดการขดัแยง้หรือเพราะวา่ทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุม ซึง
อาจะทาํใหข้าดการไตร่ตรองทีดีก็เป็นได ้

 3.3 สิงล่อใจ (incentives) 
 เป็นสิงชกันาํตวับุคคลให้กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึงไปสู่จุดมุ่งหมายทีตงัไว ้ถือเป็น
แรงจูงใจภายนอก เช่น ตอ้งการใหพ้นกังานมาทาํงานสมาํเสมอ ก็ใชว้ธีิยกยอ่งพนกังานทีไม่ขาดงาน
โดยจัดสรรรางวลัในการคัดเลือกพนักงานทีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายทีทาํงานดีเด่น
ประจาํปี สิงล่อใจอาจเป็นวตัถุ สัญลกัษณ์หรือคาํพดูทีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

 3.4 การตืนตวั (arousal) 
 เป็นภาวะทีบุคคลพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมทีจะคิด กลา้มเนือพร้อมจะ
เคลือนไหว นกักีฬาทีอุ่นเครืองเสร็จพร้อมทีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา องคก์รทีบุคลากรมีความตืนตวั
ก็ยอ่มส่งผลใหท้าํงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความตืนตวั 3 ระดบั คือ 

3.4.1 การตืนตวัระดบัสูงจะตืนตวัมากไปจนกลายเป็นตืนตกใจหรือตืนเตน้เกินไป 
ขาดสมาธิ 

3.4.2 การตืนตวัระดบักลางคือระดบัการตืนตวัทีดีทีสุด 

3.4.3 การตืนตวัระดบัตาํมกัจะทาํใหท้าํงานเฉือยชา งานเสร็จชา้ 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีทาํให้บุคคลตืนตวัมีทงัสิงเร้าภายนอกและภายใน ไดแ้ก่ 
ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนทีมีต่างกนัทงับุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผูน้นั 

 2.3.5 การคาดหวงั (expectancy) 
     เป็นการตงัความปรารถนาทีจะเกิดขึนของบุคคลในสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต เช่น 

พนักงานคาดหวงัว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี การคาดหวงัทาํให้
พนกังานมีชีวิตชีวา ซึงบางคนอาจสมหวงัหรือผิดหวงัก็เป็นได ้สิงทีเกิดขึนกบัสิงทีคาดหวงัมกัไม่
ตรงกนัเสมอไป ถา้สิงทีเกิดขึนห่างกบัสิงทีคาดหวงัมากก็อาจจะทาํใหพ้นกังานราชการคบัขอ้งใจใน
การทาํงาน การคาดหวงัก่อให้เกิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจทีสําคญัต่อพฤติกรรม ถา้องค์กร
กระตุน้ใหพ้นกังานยกระดบัผลงานตนเองได ้และพิจารณาผลตอบแทนทีใกลเ้คียงกบัสิงทีพนกังาน
คาดหวงัวา่ควรจะไดก้็จะเป็นประโยชน์ทงัองคก์รและพนกังาน 

 2.3.6 การตงัเป้าหมาย (goal setting) 
    เป็นการกาํหนดทิศทางและจุดหมายปลายทางของการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง

ของบุคคล จดัไดว้่าเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคลนนัๆในการทาํงาน ธุรกิจทีมุ่งเพิมปริมาณและ
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คุณภาพควรมีการตงัเป้าหมายในการทาํงานเพราะจะส่งผลให้การทาํงานมีแผนในการดาํเนินการ
เหมือนเรือทีมีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายทีชดัเจน 

 จากการกล่าวถึงทีมาของแรงจูงใจจะเห็นไดว้่าเป็นเรืองทียากจะอธิบายแต่ละเรืองให้
แยกออกจากกนั เนืองจากทุกเรืองมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนัทงัสิน 

 

4. ประเภทของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจแบ่งตามทีมาไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (กมลรัตน์ หลา้สุ, 2528, หนา้ 277, อา้งอิง
ใน ปิยะนุช นรินทร์, 2545, หนา้ 17) 
  4.1 แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (physical motivation) เป็นความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายเกียวกบัอาหาร นาํ การพกัผอ่น การไดรั้บความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด ความ
ตอ้งการทางเพศ ความกระหาย เป็นแรงจูงใจทีติดตวัมาแต่กาํเนิด มีความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต 
เป็นตน้ 

  4.2 แรงจูงใจทางดา้นสังคม (social motivation) เป็นแรงจูงใจทีเกิดขึนภายหลงัจาก
แรงจูงใจทางดา้นชีวภาพของมนุษย ์เป็นสิงทีเกิดขึนจากการเรียนรู้ในสังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความรัก ความอบอุ่น การเป็นทียอมรับในสังคม ความมีเกียรติไดรั้บการยกยอ่งชมเชย เป็นตน้ 

 แรงจูงใจยงัสามารถแบ่งตามเหตุผลของเบืองหลังในการแสดงออกของพฤติกรรม 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (เชียรศรี วิวิธสิริ, 2527, หน้า25 อา้งอิงใน ปิยะนุช นรินทร์, 2545หนา้ 17-

18) 
  1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง การทีบุคคลมองเห็นคุณค่าทีจะ
กระทาํดว้ยความเต็มใจ หรือสภาวะของบุคคลทีมีความตอ้งการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิง
บางอย่างด้วยเหตุผล และความชอบของตัวเอง เช่น ความพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวงั 
นกัจิตวทิยาเชือวา่แรงจูงใจภายในมีความสําคญัมากกวา่แรงจูงใจภายนอก เพราะแรงจูงใจทีเกิดขึน
ในตวับุคคล บุคคลประสบความสําเร็จไดม้ากกวา่ เช่น ความพอใจ ความสําเร็จ ความสมหวงั เป็น
ตน้ 

  2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลทีไดรั้บการ
กระตุน้จากภายนอก ทาํให้มองเห็นจุดหมาย และนาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยทวัไป
พฤติกรรมของบุคคลมกัจะไดรั้บการจูงใจจากภายนอก เช่น รางวลั การแข่งขยั การลงโทษ คะแนน
เรียน เป็นตน้ 
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5. ความสําคัญและประโยชน์ของแรงจูงใจ 
 สมยศ นาวีการ (2543,หน้า 288-289) โบวีและคณะ (Bovee and other อา้งอิงใน                
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549, หน้า 366) ไดเ้สนอในแนวทางเดียวกนัว่า  ส่วนประกอบของ
การทาํงาน (components of performance) นนั ขึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการ คือ ความสามารถ (ability) 
สิงแวดลอ้ม (environment) และการจูงใจ (motivation) ถา้พนกังานมีความสามารถ และไดรั้บการ
สนับสนุนจากสิงแวดล้อม องค์การจะมีการจูงใจทีเพียงพอ พนักงานจะสามารถทาํงานบรรลุ
เป้าหมายทีดีขึนได ้ถา้ขาดปัจจยัหนึงปัจจยัใดไป การทาํงานก็จะมีปัญหา อยา่งไรก็ตาม ถา้พนกังาน
ขาดความรู้ความสามารถแลว้ ผูบ้ริหารสามารถพฒันาความสามารถของพวกเขาดว้ยการฝึกอบรม
และการสอนงาน และถ้าขาดสภาพแวดล้อมทีดี ผูบ้ริหารก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึนได้ แต่ถ้า
พนักงานมีปัญหาด้านแรงจูงใจ จะเป็นความยุ่งยากในการแก้ปัญหาของผูบ้ริการมากขึน เพราะ
พฤติกรรมบุคคลจะเป็นปรากฏการณ์ทีซบัซอ้น และผูบ้ริหารไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้า่เหตุใดไม่ถูก
จูงใจ และจะเปลียนแปลงพฤติกรรมไดอ้ย่างไร จึงเป็นสิงทีทา้ทายทีผูบ้ริหารตอ้งเห็นความสําคญั
ของแรงจูงใจทีจะกระทบต่อผลการปฏิบติังาน  

 นารา สมประสงค์ (2544, หน้า 120) ได้กล่าวถึงความสําคญัของแรงจูงใจต่อการ
บริหารไวห้ลายประการ ดงันี 

1. ช่วยเสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์าร 

2. ช่วยเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจทีดีในการทาํงานแก่ผูที้ทาํงาน 

3. ช่วยเสริมสร้างใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

4. ช่วยเสริมสร้างความสามคัคี ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนัของบุคคลและกลุ่ม
ในองคก์าร 

5. ช่วยในการควบคุม ดูแลการปฏิบติังานใหด้าํเนินไปดว้ยความราบรืน 

6. ช่วยให้เกิดความเชือถือ ศรัทธาในองค์การทีทาํงานอยู่ บุคลากรมีความรู้สึก
มนัคง ปลอดภยั 

7. ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู ้ทีท ํางาน ทําให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

8. ช่วยใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน 

  

 จากการพิจารณาจะพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงาน เป็นส่วนหนึงของการบริหารทีขาด
เสียไม่ได ้และผลจากการจูงใจจะเป็นผลต่อเนืองไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรที
ปฏิบติังานในองค์การ ฉะนนั การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทีปฏิบติังาน ไดแ้สดงถึงศกัยภาพของ
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ตนเอง เพือดาํเนินกิจการต่างๆให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีวางไว ้จึงเป็นบทบาททีสําคญัยิงในการ
บริหารงาน ในทางตรงกนัขา้ม หากองคก์ารใดไม่มีการจูงใจในการทาํงานแลว้ ก็จะไม่สามารถโนม้
นาวจิตใจให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร ผลงานยอ่มตกตาํ เกิดความเบือหน่วยและ
ทาํงานอยา่งขาดประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์การ จึงเป็นทกัษะสําคญัยิง
ประการหนึงทีผูบ้ริการทุกระดบัตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนแลว้นาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ารต่อไป 

 
6. ทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัแรงจูงใจ 
 การจูงใจ (Motivation) มาจากคาํภาษาลาตินทีว่า Movere ซึงหมายถึงการเคลือนยา้ย 
(to move) และเมือเราพูดถึงแรงจูงใจจะมีปัจจยัทีเกียวขอ้ง 3 ประการ คือ อะไรเป็นสิงทีกระตุน้
พฤติกรรมมนุษย  ์อะไรเป็นสิงทีนําพฤติกรรมเหล่านัน และดาํรงไวซึ้งพฤติกรรมทีต้องการได้
อยา่งไร (Steers and Porter, 1977, p.8)  
 สปรินทอล (Sprinthall, 1991, p. 52, อา้งอิงใน กนัยมาส ชูจีน. , หนา้ ) กล่าววา่ 
แรงจูงใจเป็นแรงขบั หรือความตอ้งการทีจะแสดงออกทีถูกชีนาํไปตามเส้นทางหรือหลีกเลียงจาก
เป้าประสงคบ์างประการ จะเกิดขึนก็ต่อเมือภาวะภายในมีความบกพร่องหรือเกิดความตอ้งการจะดึง
ใหบุ้คคลกระทาํไปยงัทิศทางหรือหลีกเลียงจุดมุ่งหมายบางอยา่ง 

 เวเทน (Weiten, 1997, p.379, อา้งอิงใน กนัยมาส ชูจีน. , หนา้ ) ให้คาํจาํกดั
ความของแรงจูงใจว่า เป็นความตอ้งการ (need), ความอยาก (wants), ความสนใจ (interests) และ
ความปรารถนา (desire) ทีชกัจูงบุคคลในทิศทางทีแน่วแน่ หรือการกล่าวสันๆวา่ แรงจูงใจก่อให้เกิด
พฤติกรรมทีมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย 

 สมยศ นาวีการ ( , หน้า - )ให้ความหมายว่า แรงจูงใจคือ พลงัทีริเริม กาํกบั
และคาํจุนพฤติกรรมและการกระทาํส่วนบุคคล และเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาทีให้ความมุ่ง
หมายหรือทิศทางแก่พฤติกรรม 

ราตรี พฒันรังสรรค์ ( ,  หน้า ) ได้ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจคือ ภาวะหรือ
องค์ประกอบทีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือ
ไปสู่จุดหมายทีตนเองตอ้งการ หรือผูท้าํการชกัจูงกาํหนด 

สุรางค์ โคว้ตระกูล ( ,  หน้า ) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที
กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมทีมีจุดมุ่งหมาย 

จากความหมายของแรงจูงใจผูว้ิจยัจึงสรุปวา่ “แรงจูงใจ”หมายถึง พลงัทีจะกระตุน้ให้
แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง เพือไปสู่จุดมุ่งหมาย 
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มีหลายทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการจูงใจให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดงันันผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg เป็นทฤษฎีทีเกียวกบัความพึง
พอใจในการทาํงาน ซึงมีความสอดคลอ้งกบัพนกังานราชการไว ้ดงันี 

ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg (Two-Factor Theory) เป็นทฤษฎีทีเกียวกบัความพึง
พอใจในการทาํงาน ของ Frederick Herzberg ทีเรียกว่า ทฤษฎี 2 ปัจจยั เพราะในการทาํงานนัน
จะตอ้งมีสิงทีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและสิงทีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบทีเสริม
ใหค้นเกิดความพอใจยงิขึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2542,หนา้ 413,อา้งอิงใน ปิยะนุช นรินทร์, 
2545, หนา้ 9)  
 ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg สร้างขึนจากผลการวิจยัของเขาและคณะในปี 1959 ที
เมือง Pittsburgh รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือพิสูจน์ทฤษฎีของเขาทีวา่ มนุษยมี์ความ
ปรารถนา 2 ประการ ประการทีหนึง คือ ความปรารถนาทีจะขจดัความทุกขท์างร่างกายทงัหลายให้
หมดไป เช่น ความหิว ความเดือนร้อนทางสุขภาพ และความทารุณของดินฟ้าอากาศ ประการทีสอง 
คือ ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน การเป็นทียอมรับ
นบัถือของคนทวัไป ชีวติทีเจริญกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 ตวัอย่างประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ประกอบด้วยนักวิศวกรและนักบญัชีของ
บริษทัแห่งหนึงทีเมือง Pittsburg จาํนวน 200 คน วิธีการดาํเนินการ คือ ใชก้ารสัมภาษณ์เพือจะหา
คาํตอบวา่สถานการณ์อยา่งไรทีทาํใหน้กัวศิวกรและนกับญัชีมีความพอใจในการทาํงานมากขึนหรือ
นอ้ยลง และถามความเห็นของประชากรเกียวกบัสถานการณ์ทีทาํให้เขามีความรู้สึกทีดีและไม่ดีต่อ
งานของเขา และผูส้ัมภาษณ์ยงัให้วิศวกรและนกับญัชีตอบดว้ยวา่ ความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน
มากขึนหรือนอ้ยลง และถามความเห็นของประชากรเกียวกบัสถานการณ์ทีทาํให้เขามีความรู้สึกทีดี
และไม่ดีต่องานของเขา และผูส้ัมภาษณ์ยงัใหน้กัวศิวกรและนกับญัชีตอบดว้ยวา่ ความรู้สึกพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจนนั มีผลถึงการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความเป็นอยู่ของตน
หรือไม่ ผลการคน้ควา้ปรากฎวา่ องคป์ระกอบทีทาํให้เกิดความพอใจในงานและองคป์ระกอบทีทาํ
ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานนัน มีลักษณะสัมพนัธ์กับเรืองของงานโดยตรง เรียกว่า 
“ปัจจยัจูงใจ” ขณะเดียวกันองค์ประกอบหนึงมกันาํมาซึงความไม่พึงพอใจในงาน และมีหน้าที
ป้องกนัหรือคาํจุนไม่ใหค้นเกิดทอ้ถอย ไม่อยากทาํงานนนั เรียกวา่ “ปัจจยับาํรุงรักษา” 

 ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัทีสาํคญั ดงันี  
  ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการปฏิบติังาน การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และความรับผดิชอบ 
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  ปัจจัยบํารุงรักษา  (Hygiene Factors)  ได้แก่  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั การ
ปกครองบงัคบับญัชา และความมนัคง 

 ปัจจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบทีเกียวกบัเนือหาสาระของงานโดยตรง มี 5 ประการ คือ          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 429 อา้งอิงใน ปิยะนุช นรินทร์, 2545, หนา้ 11-12) 

1. ความสําเร็จในการปฏิบติังาน (Work Achievement) หมายถึง การทีบุคคล
สามารถทีจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ การรู้จักป้องกันปัญหาทีเกิดขึน ครันผลงานสําเร็จจึงเกิด
ความรู้สึกพอใจในผลงานสาํเร็จของงานนนัอยา่งยงิ 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับ
ถือ ทงัจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือ จากผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนบั
ถือนีอาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใดที
ทาํใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

3. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้ง
อาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะทาํตงัแต่ตน้จนจบได้
โดยลาํพงัผูเ้ดียว 

4. ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเลือนชนั เลือน
ตาํแหน่งใหสู้งขึนของบุคคลในองคก์าร มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้เพิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการ
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจรับผิดชอบเต็มที ไม่มีการตรวจหรือควบคุม
อยา่งใกลชิ้ด 

 ปัจจยับาํรุงรักษา เป็นปัจจัยทีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล ซึงมีอยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีลกัษณะทีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความ
ไม่ชอบงานเกิดขึน ปัจจยับาํรุงรักษา มีดงันี 

1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลือนขัน
เงินเดือนตลอดจนสวสัดิการต่างๆของหน่วยงานนนั เป็นทีพึงพอใจของบุคคลทีทาํงาน 

2. ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน (Interpersonal Relations) หมายถึง การติดต่อ
ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาหรือวาจาทีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงาน
ร่วมกนั มีความเขา้ใจซึงกนัและกนัอยา่งดี 
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3. นโยบายการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จดัการและการบริหารขององค์การ ซึงจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะของนโยบายทีชดัเจน มีการแบ่งงานที
ไม่ซาํซอ้น และมีความเป็นธรรม 

4. สภาพการทาํงาน (Working Condition) ไดแ้ก่ สภาพทางกายของงาน เช่น เสียง
อากาศ ชวัโมงการทาํงาน รวมทงัลกัษณะสิงแวดลอ้มอืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครืองมือต่างๆ 

  5. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผล
ทีไดรั้บจากงานในหน้าทีของเขา เช่น การทีบุคคลตอ้งถูกยา้ยไปทาํงานในทีแห่งใหม่ ซึงห่างไกล
จากครอบครัว ทาํใหเ้ขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกบัการทาํงานในทีแห่งใหม่ 

  6. การปกครองบังคับบัญชา  ( Supervision)  หมาย ถึง  ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ใหค้าํแนะนาํในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

  7.ความมนัคง (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความมนัคงใน
งาน ความยงัยนืของอาชีพ หรือความมนัคงขององคก์าร  

นอกจากนี (คนัสร แสงศรีจนัทร์,2550,หน้า 11) Herzberg ยงัไดใ้ช้ชือเรียกของทฤษฎีให้
แตกต่างกนัไปตามความเกียวขอ้งกบัปัญหาพฤติกรรมในการทาํงานของคน โดยเรียกว่า “ทฤษฎี
แรงจูงใจกบัความสบาย” (Motivation Hygiene Theory) กล่าวคือ แรงจูงใจเป็นการกระตุน้จาก
องค์ประกอบภายในของงานเอง จึงทาํให้เกิดความพอใจในงานทีทาํอยู่ เช่น ความสําเร็จของงาน 
การยอมรับในหน้าที ความรับผิดชอบ และความเจริญก้าวหน้าของงาน ส่วนความสบายนนั เป็น
การกระตุน้จากองคป์ระกอบภายนอกของงาน ซึงอาจจะทาํให้เกิดความไม่พอใจในงานขึนได ้เช่น 
นโยบายของบริษทัหรือนโยบายของหน่วยงาน การบริหาร การให้คาํแนะนาํ การให้ความช่วยเหลือ 
เงินเดือน สวสัดิการ โบนสั ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูร่้วมงาน และสภาพของงาน เป็นตน้ ดงันนั 
แรงจูงใจกบัความสบาย จึงเป็นองค์ประกอบทีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานของคน ซึง 
Herzberg ไดศึ้กษาเรืองนี ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานเขียนไวใ้นหวัขอ้ทีวา่ จะจูงใจลูกจา้งของท่านได้
อย่างไร และการกระทาํทีจะช่วยกระตุน้ให้คนเราไดมี้ความรู้สึกอยากจะทาํงานขึนมาเอง ซึงเรา
เรียกวา่การปลูกฝังใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน และอาจทาํไดด้งัต่อไปนี 

. การลดเวลาทีใช้ในการทาํงานให้นอ้ยลง วิธีทีทาํให้ไดผ้ลดีก็คือ การจดัชวัโมง
สําหรับนนัทนาการขึนในวนัทาํงานวนัใดวนัหนึง โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไดห้ยุดพกัจาก
การทาํงานมาร่วมกนัสังสรรค์พกัผ่อน ซึงก็จะทาํให้ทุกคนไดรู้้สึกว่าต่างเป็นเพือนร่วมงานกนั มี
ความสนิทสนมกนั จะเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อกนั จะทาํให้คนทีทาํงานไม่อยากหยุดงานและลาออก
จากงาน แต่ตอ้งการใหมี้ชวัโมงการทาํงานมากขึน เพราะมีความผกูพนักนันนัเอง 
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. การหมุนเวียนค่าจา้งหรือค่าตอบแทน เป็นวิธีทีจะกระตุน้ให้คนทาํงานมากขึน 
เพราะเมือระบบการหมุนเวียนเพิมค่าจา้งขึน คนงานทุกคนก็จะเกิดความหวงัทีจะไดมี้โอกาสไดรั้บ
การเพิมเงินค่าจา้ง และระบบการหมุนเวยีนจะทาํให้คนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนทีเป็นธรรม ซึงจะ
เป็นการช่วยส่งเสริมใหค้นในหน่วยงานสามคัคีกนัดว้ย 

. การใหผ้ลประโยชน์พิเศษทีนอกเหนือจากค่าจา้ง จะทาํใหลู้กจา้งเกิดความรู้สึกที
มนัคงและปลอดภยั ตงัใจทาํงานตามความรู้ความสามารถทีมีอยู่อย่างเต็มที และคนจะไปทาํงาน
พิเศษทีอืนนอ้ยลง ถา้ทุกคนเห็นว่าหน่วยงานทีทาํอยู่นนัไดรั้บเงินค่าตอบแทนและสวสัดิการอืนๆ
มากพอแลว้ก็จะไม่แสวงหางานทาํทีอืนอีกต่อไป 

. การฝึกอบรมด้านมนุษย์สัมพนัธ์ เพือลูกจา้งทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนจะนึกถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบของตนเป็นทีตงั รวมทงัความ
ร่วมมือทีจะตอ้งให้กบัคนอืน เขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของคนอืนดว้ย เพือให้สัมพนัธภาพระหว่าง
พนกังานราดว้ยกนัดาํเนินไปดว้ยดี สําหรับวิธีการทีจะช่วยให้เขา้ใจและการยอมรับตวัเองไดก้็คือ 
การฝึกการร่วมรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกกบัคนในกลุ่ม 

. การติดต่อสือสารกนั ซึงเป็นสิงจาํเป็นของการดาํรงชีวติในทุกรูปแบบ เพือจะทาํ
ให้เกิดความเขา้ใจตวัเองและผูอื้นไดถู้กตอ้ง วิธีการติดต่อสือสารกนันนั ควรจะมีการนาํมาใช้ให้
เหมาะสมกบัโอกาสทีเอืออาํนวย และทีสําคญัก็คือ จะตอ้งทาํให้เกิดความรู้สึกทีดีต่อกนัไดท้งัสอง
ฝ่าย ทังฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายบริหาร ต่างก็ส่งและรับการสือสารซึงกันและกัน ทีเรียกว่าการ
ติดต่อสือสาร  ทาง (Two-way Communication) นนัเอง 

. การเปิดบริการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ลูกจา้ง วธีิการนีจะช่วยลดความคบัขอ้งใจ
ของลูกจา้งลงได้ รวมทงัเป็นการช่วยกระตุน้ความรู้สึกในทางทีดีขึนได้ เพือเป็นการผ่อนคลาย
ปัญหาต่างๆเกียวกบัการทาํงานในองคก์าร 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบสําคญัทีทาํให้เกิดความสุขจากการทาํงาน เรียกว่า 
องคป์ระกอบหรือปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) สําหรับองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้ม
ในการทาํงาน เรียกว่าองค์ประกอบหรือปัจจยับาํรุงรักษา (Hygiene Factors) ทฤษฎี  ปัจจยัของ 
Herzberg นีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในอนัทีจะรักษาพฤติกรรมมนุษยที์พึงประสงคไ์ว ้โดยคาํนึง
อยู่เสมอว่า ความพอใจในการทาํงานจะทาํให้เกิดความตงัใจในการทาํงาน และความพยายาม
ปรับปรุงปัจจยัเกียวกบัการงานเพือสร้างแรงจูงใจ และพยายามรักษาปัจจยัแวดลอ้มของงานให้อยู่
ในระดบัทีจะไม่ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจในการทาํงานได ้
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

1. งานวจัิยในประเทศ  
 กิตติ อริยานนท์ (2541: บทคดัย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ

ตาํรวจกองทะเบียนพล พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัสูงไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือน
ร่วมงาน ดา้นความมนัคงปลอดภยั  ด้านการยอมรับนบัถือ  และด้านความสัมฤทธิผล ระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ดา้นการสอน ควบคุมดูแล ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นตาํแหน่งหนา้ที ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้นการ
เจริญเติบโตระดบัตาํ ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงานหน่วยงาน ดา้นเงินเดือนและดา้นความ
รักในงาน กลุ่มประชากรทีมีอายุราชการและสถานภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มประชากรทีมีอายุราชการมากกวา่ 16 ปีขึนไป   
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุด และมีอายรุาชการ 11 ถึง 15 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานตาํสุด 
กลุ่มประชากรทีแต่งงานแลว้และอืนๆมีแรงจูงใจในการฝึกอบรมเพิมเติมแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั  กลุ่มประชากรทีได้รับสถิติ 0.05 โดยกลุ่มประชากรทีเคยได้รับการ
ฝึกอบรมเพิมเติม มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุด ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเพิมเติม มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานตาํสุด 

 กญัญาภรณ์ ศรีสุข (2542: บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคญัต่อปัจจยัจูงใจทีรักษาสุขลกัษณะจิตทุกปัจจยั มีค่าเฉลียโดยรวมในระดบั สําคญัมาก 
ส่วนการให้ความสําคญัต่อปัจจัยจูงใจทีเป็นตัวกระตุ้นในการทาํงานทุกปัจจัย มีค่าเฉลียของ
ค่าตอบแทนในระดับสําคญัมาก ในด้านความพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการทาํงาน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพอใจต่อปัจจยัจูงในทีรักษาสุขลกัษณะจิตเกือบทุกปัจจยั มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก ส่วนความพอใจต่อปัจจยัจูงใจทีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน เกือบ
ทุกปัจจยัมีค่าเฉลียในระดบัพอใจมาก ยกเวน้ความก้าวหน้าในการหน้าทีการงาน ซึงส่วนใหญ่มี
ความพอใจทีมีค่าเฉลียในระดบัพอใจนอ้ย 

 อลิศรา สืบสังข์ (2542: บทคดัยอ่) ศึกษา ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานกรุงเทพมหานครมีระดบัขวญัอยู่
ในระดบัมาก และปัจจยัต่างๆทงั 9 ปัจจยัทีใชเ้ป็นตวัชีวดั ไดแ้ก่ สภาพการทาํงาน ศกัดิศรีของอาชีพ 
โอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที ความเพียงขอของรายได ้การบงัคบับญัชา ความยุติธรรมใน
หน่วยงาน สวสัดิการในหน่วยงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและความสัมพนัธ์กบัเพือน
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ร่วมงาน  เ ป็นปัจจัย ที มีความสัมพัน ธ์กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
กรุงเทพมหานคร 

 ถวลิ โอทอง (2545: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง “การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในระดบัมาก ได้แก่ ความสัมพนัธ์กับ
ผูร่้วมงาน ดา้นความพึงพอใจในหนา้ทีการงาน ดา้นความมนัคงในหนา้ทีการงาน ดา้นลกัษณะงานที
รับผดิชอบ และดา้นการรับรู้ต่อความสาํเร็จ 

 สุบิน รักเหล่า (2545: บทคดัยอ่) ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจใน
การทาํงาน หลงัการนาํ ISO 9002 มาใชใ้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัลาํพูน พบวา่ ปัจจยัจูงใจที
เป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน พนกังานส่วนใหญ่ให้ความสําคญัและมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ปัจจยัจูงใจทีเป็นตวักระตุ้นในการทาํงาน ได้แก่ การยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลกัษณะและขอบเขตของงาน และปัจจยัทีพนกังานให้ความสําคญัระดบัมากแต่มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง ได้แก่  ด้านการพฒันาและความก้าวหน้าของหน้าทีการงาน ปัจจยับาํรุงรักษา 
พนกังานส่วนใหญ่ให้ความสําคญัและมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงในการ
ทาํงาน ดา้นตาํแหน่งงาน ส่วนปัจจยัทีพนกังานให้ความสําคญัและมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการบงัคบับญัชาของหวัหนา้งาน ความสัมพนัธ์ในการ
ทาํงานกับหัวหน้างานและเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงานและปัจจัยทีพนักงานให้
ความสาํคญัระดบัมาก แต่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ดา้นความสาํเร็จของงาน 

 ขวญัใจ พรหมศรี,ณฐัพงษ ์วงศศิ์ริ ,องัคณา อินอน้ (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัทีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ : สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน
จงัหวดั ในเขต 6” พบว่า พนกังานราชการมีแรงจูงในในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ทงั
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัจูงใจในดา้นความรับผิดชอบมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสําเร็จใน
การปฏิบติังาน ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบติั ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงาน ตามลาํดบัมากไปหาน้อย ส่วนปัจจยับาํรุงรักษา พบว่า ปัจจยับาํรุงรักษาในด้าน
ความสัมพนัธ์ในการทาํงานมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานราชการมากทีสุด 
รองลงมา คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมนัคง เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่าเฉลียความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา
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ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการไม่แตกต่างกนั และปัจจยัจูงใจและปัจจยั
บาํรุงรักษา มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 นิศา สอนคุม้ (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง “ขวญัในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีสํานกั
บริหารพืนทีอนุรักษ์ที 3 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช” พบว่า ขวญัในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าที โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นก็พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั ยกเวน้ขวญัในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีดา้นความเป็นธรรม ดา้นค่าแรงหรือ
อตัราผลตอบแทน และดา้นโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ อยู่ในระดบัปานกลาง แนวทางในการ
บาํรุงขวญัในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที คือ ควรให้ความสําคญักบัปัญหา การชีแจงเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น พร้อมทงัหารร่วมกนัหาวธีิการแกไ้ข ควรมอบหมายการทาํงานให้ตรงกบัความรู้ 
ความสามารถ ควรสนบัสนุนผูที้มีความสามารถให้ไดรั้บการพิจารณาเลือนตาํแหน่งทีสูงขึน โดย
การกาํหนดมาตรฐานในการวดัผลงานทีดี ควรมีการสํารวจและแบ่งปันวสัดุ อุปกรณ์ ให้นาํมาใช้
อย่างคุ้มค่า ควรสร้างความมนัคงในการทาํงานกับเจ้าหน้าที ควรมอบหมายหน้าทีการงานให้
เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ควรพิจารณาค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆทีควรไดรั้บ ควรสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรมีความรู้สูงขึน และควรส่งเสริมกิจกรรมการทาํงานเป็นทีม 

 นิภาพร ผิวอ่อน (2550: บทคดัยอ่) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
ราชการกระทรวงวฒันธรรม พบวา่ ส่วนราชการไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัหลกัสมรรถนะในการคดั
สรรบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานราชการ และการประเมินผลการปฏิบติังานยงัไม่ได้เน้นหลัก
ผลสัมฤทธิ ยงัไม่มีมาตรฐานกลางในการประเมิน และพบวา่ ในปีแรกของการนาํการจา้งพนกังาน
ราชการมาใช้มีผลกระทบต่องบประมาณในส่วนของงบบุคลากร ซึงเพิมขึนมากในระยะแรกและ
ส่งผลกระทบต่อการจดัทาํผลผลิตของส่วนราชการเพราะตอ้งไปปรับลดค่าใชจ่้ายส่วนอืนทดแทน 
และในปีต่อๆไป อตัราการเพิมงบประมาณของพนกังานราชการจะอยูที่ 3-4%  และจาํนวนอตัรา
พนกังานราชการทีทดแทนลูกจา้งชวัคราวนนัมีจาํนวนเท่ากบัลูกจา้งชวัคราวเดิมก่อนปี 2548 ดงันนั
การกาํหนดจาํนวนอตัราจึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการปรับขนาดกาํลงัคนภาครัฐ ดา้นความพึง
พอใจในการทาํงานของพนกังานราชการ พบวา่ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีร่วมงานกบัพนกังาน
ราชการมีความพึงพอใจต่อการทาํงานของพนกังานราชาร สภาพปัญหาและอุปสรรค์ทีเกิดขึนใน
การจา้งพนกังานราชการ พบว่ามีปัญหาดา้นงบประมาณทีเพิมสุงขึนมากเมือนาํการจา้งพนักงาน
ราชการมาแทนการจ้างลูกจา้งชัวคราว และกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการไม่ตรงกับความ
ตอ้งการของหน่วยงาน และปัญหาสําคญั คือ กระทรวงวฒันธรรมยงัไม่ได้ให้ความสําคญัอย่าง
จริงจงักบัหลกัสมรรถนะในการคดัสรรบุคคลเขา้มาทาํงาน และหลกัสัมฤทธิในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  การประเมินขอ้มูล/สถานการณ์และโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของการนาํรูปแบบการ
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จา้งแบบใหม่มาใชใ้นระบบราชการและจดัทาํขอ้เสนอแนะ เพือแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงวิธีการ พบวา่ 
รูปแบบวิธีการคดัเลือกบุคลากรยงัไม่บรรลุตามการจา้งรูปแบบใหม่ทีเนน้หลกัสมรรถนะและหลกั
สัมฤทธิผล กล่าวคือ กระทรวงวฒันธรรมมีความต้องการลูกจ้างชัวคราวเดิมของตนก่อนรับ
บุคคลภายนอก และยงัไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบติังานทีชดัเจน ดงันนั กระทรวง
วฒันธรรมควรปรับปรุงวิธีการคดัเลือกบุคลากร โดยควรกาํหนดสมรรถนะทีชดัเจนและให้ความ
เป็นธรรม เสมอภาคกบับุคคลทวัไปดว้ย และการประเมินผลการปฏิบติังานควรนาํการประเมินผล
แบบรอบทิศทางโดยบุคคลทีเกียวขอ้ง คือ หวัหนา้งาน เพือนร่วมงาน ประชาชนผูรั้บบริการ 

 สมศักดิ พสัดร (2551: บทคัดย่อ) ศึกษา ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ สํานัก
ชลประทานที 5 พบว่า ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ สํานกัชลประทานที 5 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น 
อยู่ในระดบัปานกลาง จาํแนกตามเพศ โดยเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบั .05 และจาํแนกตามสถานภาพ ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบั .05 โดยขา้ราชการมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ แนวทางเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในประเด็นทีมีความถีสูงสุด เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 
ควรมีการสนับสนุนด้านสวสัดิการด้านต่างๆภายในหน่วยงานและเพิมเงินเดือนค่าครองชีพให้
เหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนัทีค่าครองชีพสูงขึน ควรจดัใหมี้การปฏิบติังานให้ตรงกบัหนา้ที ควรจดั
ให้มีการอบรมเจา้หน้าทีและศึกษาดูงานนอกสถานทีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง ควรมีการจดัสรร
งบประมาณในการบํารุงรักษา อาคารสถานทีทํางานและสิงแวดล้อมภายในโครงการ เมือ
ผูบ้งัคบับญัชาไปประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ อยากให้เผยแพร่และส่งขอ้มูลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทราบอย่างต่อเนือง  ควรจะมีการพิจารณาปรับสถานภาพจากลูกจ้าประจําเป็นข้าราชการ 
ผูบ้งัคบับญัชาควรรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้นาํมาปรับปรุงระบบการทาํงาน ควร
จดัประชุมทุกเดือนโดยให้มีกิจกรรมทาํร่วมกนั เพือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทีมงาน ควรจดั
ประชุมทุกเดือนโดยใหมี้กิจกรรมทาํร่วมกนั เพือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมงาน ควรมีการมอบ
รางวลัแก่บุคลากรทีทาํงานดีและตอ้งดีจริง ควรมีการประเมินสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานแลว้นาํมา
ปรับปรุง 

 สุขฤทัย สุขใจ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง “การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานราชการในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
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อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ทงั 6 ด้าน ได้แก่ ความสําเร็จในการ
ทาํงานและความก้าวหน้า ลกัษณะของงานและความรับผิดชอบ การยกย่องนับถือ นโยบายการ
บริหารงานและวธีิการบงัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบับงัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน  และสภาพการ
ทาํงานและรายได ้พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการในสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ประสบการณ์ในการทาํงานและช่วงชนัของโรงเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ โดยเห็นวา่ตอ้งให้ความสําคญัต่อ
ความสําเร็จในการทาํงานและความกา้วหนา้ของพนกังานราชการมากทีสุด รองลงมาคือ ลกัษณะ
ของงานและความรับผดิชอบ และสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มีผลต่อความพึง
พอใจน้อยทีสุด  ส่วนสภาพการทํางานและรายได้นันไม่พึงพอใจมากทีสุด  รองลงมาคือ 
สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน และความสําเร็จในการทาํงานและความกา้วหน้า 
ไม่พึงพอใจนอ้ยทีสุด 

 อลิสา เลขวฒันะ (2553: บทคดัยอ่) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและปัจจยั
เ กื อหนุนในการทําง านของพนักงานราชการ  สํ านักง านสหกรณ์จังหวัดใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัเกือหนุนใน
การทาํงานของพนกังานราชการสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ปัจจยัภูมิหลงัทีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัจูงใจในการทาํงานและปัจจยั
เกือหนุนในการทาํงานแตกต่างกนั ดงันี 1) พนกังานราชการทีมีปัจจยัส่วนบุคคลเมือจาํแนกตาม 
เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ภูมิลาํเนาตามขนาดของจงัหวดั และขนาดของจงัหวดัที
ปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีปัจจยัจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุที
แตกต่างกนัจะมีปัจจยัจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 2) พนกังานราชการทีปัจจยัส่วนบุคคลเมือ
จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาํเนาตามขนาดของจงัหวดั และขนาดของจงัหวดัที
ปฏิบติังานแตกต่างกนั จะมีปัจจยัเกือหนุนในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
สถานภาพทีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัเกือหนุนในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 

2. งานวจัิยต่างประเทศ 
 Whisher (1984 : 3042) ได้วิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจ-คาํจุน ทีใช้ใน
โรงเรียนประจาํตาํบลกบัความพึงพอใจในการทาํงานของครูใหญ่ เพือหาความสัมพนัธ์และหาระดบั
ความพึงพอใจในการทาํงานทีเมืองริเวอร์ไซด์ พบวา่ 1) ปัจจยัจูงใจ-คาํจุนต่างๆ มีความสัมพนัธ์ต่อ
การทาํงานในระดบัสูง ยกเวน้ความมนัคงในการทาํงาน 2)โดยทวัไปแลว้ครูใหญ่มีความพึงพอใจใน
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การทาํงาน 3) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ระหว่างปัจจยัของการกาํหนดนโยบาย ความ
มนัคงในการทาํงาน และการปกครองบงัคบับญัชา ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของครูใหญ่ 

 Konto (1987 : 3744-A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบผูอ้าํนวยการตามทศันะ
ของครูอาจารย ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครูอาจารยใ์นโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคใน
รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า  ครูอาจารย์ในโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคทีมี
ผูอ้าํนวยการ มิติมุ่งงานและมิติมุ่งสัมพนัธ์ จะมีความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัปานกลาง แต่
ความพอใจลกัษณะภายในของงานค่อยขา้งตาํ 
 Horstmann (2005: บทคดัยอ่) ศึกษา job satisfaction and motivation as factors in the 

recruitment and retention of histology employees เป็นการทดสอบเพือหาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
ขาดแคลนพนกังานหอ้งปฏิบติัการ รายละเอียดในการจา้งพนกังานใหม่ การรักษาพนกังานไว ้ความ
พึงพอใจในงานและแรงจูงใจ ใหเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาและออกแบบงาน 
พบว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรักษาคนเก่าไว ้การจา้งคนงานใหม่ ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
งาน ซึงเป็นทีแน่ชัดว่า คือ การติดต่อสือสารกันของลูกจ้างทีเกียวข้องกับหน้าที และความ
รับผิดชอบในงาน ความเป็นอิสระ การไดค้วบคุมตนเอง โอกาสทีจะไดใ้ช้ทกัษะและความรู้ และ
โอกาสทีจะไดรั้บการฝึกฝนเรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนระหวา่งความพึงพอใจในงานและ
แรงจูงใจในงาน กบัประสบการณ์ความรู้ของลูกจา้ง 

  จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง พบวา่ การทาํงานของพนกังานในองคก์ารขึนอยู่
กบัแรงจูงใจ ซึงเป็นสิงกระตุน้ให้แต่ละคนทาํงาน โดยทีองค์การจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆทีจะ
สามารถจดัให้แก่พนักงานงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ปัจจยัจูงใจ และปัจจยับาํรุงรักษา ซึงหาก
องค์การสามารถทีจะจดัให้ปัจจยัจูงใจและปัจจยับาํรุงรักษามีความสัมพนัธ์กนัไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
แลว้ ก็จะทาํใหพ้นกังานในองคก์ารเกิดความพึงพอใจ และเกิดแรงผลกัดนัทีจะทาํงานให้แก่องคก์าร
อย่างเต็มกาํลงัความสามารถ โดยทีองค์การก็จะมีผลการปฏิบติังานสําเร็จตามเป้าหมาย แต่หาก
องคก์ารไม่สามารถจดัปัจจยัทงัสองให้เกิดความสอดคลอ้งกนัได ้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในดา้นการ
ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน และส่งผลต่อองคก์ารในทีสุด 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาวิจยัครังนี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาแบบปรากฏการณ์เดียว เพือศึกษา
สถานภาพของพนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย  ์และศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนกังานราชการให้ตรงกบั
ความตอ้งการของพนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์อีกทงัขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
ในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวทางขนัตอนและวธีิการดาํเนินการศึกษาไว ้ดงันี 

1. วธีิการเก็บขอ้มูล 

2. ผูใ้หข้อ้มูล 
3. ขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยั 

4. การตรวจสอบขอ้มูล 

5. กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาใน
รูปแบบการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั (Key Informant)            
ทีเกียวกบังานวิจยันีโดยตรงในสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์และเป็นการศึกษาผ่านเอกสาร         
ทีเกียวขอ้งกบัพนักงานราชการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้ง
ระหวา่ง เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ถึงเดือนเมษายน 2556 
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ผู้ให้ข้อมูล 
 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) คือ 
พนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 17 คน และ 
ผูบ้ริหาร ระดับผูอ้าํนวยการสํานักทีเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 2 คน 

 
ข้อมูลทใีช้ในการวจัิย 

 
 ผูว้ิจยัได้ใช้การเก็บขอ้มูลหลากหลายวิธีเพือความถูกตอ้ง แม่นยาํ และเชือถือได้ซึง
สามารถจาํแนกวธีิการศึกษาและสาํรวจเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดแ้ก่ 

     1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) 

               1.2 บนัทึกภาคสนาม(field notes)เป็นเครืองมือทีสําคญัซึงผูว้ิจยัใชบ้นัทึก
ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และถอดเทปคาํสัมภาษณ์  เพือให้ทราบถึงความคิดเห็น  ความรู้สึกต่างๆ
ของผูใ้หข้อ้มูลและปรากฏการณ์ทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาทีผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data)  ไดแ้ก่  ขอ้มูลประเภทเอกสารและสิงพิมพ ์ 
สามารถแบ่งได ้ 2 ประเภท 

    2.1 เอกสารทีเป็นหนงัสือเกียวกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และรายงานการวิจยัที
เกียวขอ้ง 

    2.2 เอกสารทีเกียวกับความเป็นมาของกรณีศึกษา  ได้แก่  เอกสารที
เกียวข้องกับการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.  และ
วตัถุประสงค์การออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย พนักงานราชการ พ.ศ.  ตลอดจน
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ทีเกียวกบัพนกังานราชการ 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

  

 ในการศึกษาครังนีผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละครังผูศึ้กษาจะทาํการจดบนัทึก
และตรวจสอบขอ้มูลอยา่งสมาํเสมอ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยใชว้ิธีการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) ซึงมีวธีิการตรวจสอบขอ้มูลดงันี  
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 1. การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า ดา้นขอ้มูล (data triangulation) โดยการนาํขอ้มูลทีได้
จากภาคสนาม และขอ้มูลจากงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหวา่งบุคคลและเนือหา
ทีแตกต่างกนัวา่ ถา้หากบุคคลเปลียนไป ขอ้มูลทีไดเ้หมือนกนัหรือไม่ หากไดข้อ้มูลเหมือนกนั 

แสดงวา่เป็นขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้ 

 2. การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (methodological triangulation) 

โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีการและขอ้มูลดา้นต่าง ๆ กนัเพือรวบรวมขอ้มูลเรือง
เดียวกนั  โดยในการศึกษาจะใชว้ิธีการการสัมภาษณ์ พร้อมทงัการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบดว้ยหากขอ้มูลทีไดมี้ความแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนั ผูศึ้กษาจะเขา้ไปทาํการเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลอีกครังและหากขอ้มูลทีไดท้าํการตรวจสอบแลว้ ปรากฏวา่เป็นขอ้มูลทีเหมือนกนัก็น่าเชือถือ
วา่เป็นขอ้มูลทีถูกตอ้ง สมบูรณ์ แลว้จากนนันาํผลการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นลกัษณะของการ
เขียนรายงานการวจิยัเชิงพรรณนา 
 

กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจ ัยได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขันตอนตังแต่เริมเข้าไปศึกษาในภาคสนาม
จนกระทงัถึงขนัตอนการเขียนรายงานการวิจยั  ซึงขอ้มูลทีถูกวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็น  2 ส่วน
หลกั ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ กบัขอ้มูลจากเอกสาร 

  1. ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ นาํขอ้มูลทีไดจ้ากขอ้มูลภาคสนาม 
และขอ้มูลทีบนัทึกไวใ้นแถบบนัทึกเสียงมาถอดความดว้ยวิธีการสรุปสาระสําคญัตามประเด็นที
กาํหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเนือหา ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการทีดาํเนินไปพร้อม ๆ กบั
การเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและทาํการบนัทึกขอ้มูล
อยา่งละเอียดในทุกแง่มุม เพือใหค้รอบคลุมเนือหาทุก ๆ ดา้น 

  2. ขอ้มูลทีไดจ้ากเอกสาร ผูว้ิจยัไดแ้ยกแยะขอ้มูลทีไดพ้ร้อมกบัอ่านและวิเคราะห์
ขอ้มูลเบืองตน้ แลว้แยกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ต่อจากนนัไดน้าํขอ้มูลทีไดม้าประมวล รวบรวมเป็น
หมวดหมู่ นาํมาจดัระบบระเบียบเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด  มาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และเก็บขอ้มูลเสริมให้มีเนือหาสมบูรณ์สลบักบัการสังเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเด็น  แต่ละบท  
และสังเคราะห์ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเพือใหไ้ดค้าํตอบของการวจิยั 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) ทาํการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) คือ พนักงานราชการใน
หน่วยงานต่างๆของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จํานวน  17 คน  และผู ้บริหารระดับ
ผูอ้าํนวยการทีเขา้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการของสํานักงานปลดักระทรวง
พาณิชย์ จํานวน 2 คน เพือศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการทีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานราชการ ศึกษา
การเปลียนแปลงสถานภาพพนกังานราชการให้ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานราชการ อีกทงั
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ สํานกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์ผลการนาํเสนอสามารถสรุปเป็นประเด็นและสาระสาํคญัได ้ดงันี 

ตอนที 1 ผลการศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ตอนที 2 ผลการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานราชการ 

ตอนที 3 ผลการศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนกังานราชการให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของพนกังานราชการ 

ตอนที 4 ผลการสัมภาษณ์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
พนกังานราชการของกลุ่มผูบ้ริหาร 

 

ตอนที 1 ผลการศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ์เป็นหน่วยงานภาครัฐภายในกาํกบัของกระทรวง
พาณิชย ์ประกอบดว้ยบุคลากร โดยแบ่งเป็น ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้ง โดยบุคลากร
เหล่านีเป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐทีมีความสําคญัในระบบราชการ  เป็นส่วนหนึงของการ

 



42 

ขบัเคลือนการดาํเนินงานของกระทรวงพาณิชย ์ในดา้นการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
กระทรวงพาณิชย ์จดัทาํขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานและนโยบายทางดา้นการพาณิชย ์และ
กาํกับการดาํเนินงานตามนโยบายและและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ อีกทังทาํหน้าที
ประสานงานระหว่างองค์กรภายในกาํกับและสนับสนุนการดาํเนินงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มีพนกังานราชการทงัสิน จาํนวน  คน เป็น
บุคคลทีไดรั้บการสอบคดัเลือกเขา้มาทาํงานในหน่วยงานของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มี
สัญญาจา้งคราวละ 4 ปี หรือตามโครงการทีมีกาํหนดเวลาเริมตน้สินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญา
จ้างได้ ทงันีตามความเหมาะสมและจาํเป็น ซึงปฏิบติัหน้าทีในหน่วยงานต่างๆของสํานักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ สํานกังานรัฐมนตรี สํานกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ สํานกั
พฒันาระบบบริหาร สํานักนโยบายและแผน สถาบนักรมพระจนัทบุรีนฤนาถ สํานักอาํนวยการ
กลาง สํานักบริหารงานบุคคล สํานักบริหารการคลงั สํานักบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สํานักตรวจ
ราชการ และปฏิบติัหนา้ทีในสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดันนทบุรี โดยมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัทีแตกต่างกนั
ออกไปตามตาํแหน่งลกัษณะงานทีกาํหนดอยู่ในสัญญาจา้ง และตามภารกิจของสํานกังานทีตนเอง
ปฏิบติัหนา้ทีอยู ่ดงันี   
 1.นักวิชาการพาณิชย์ จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทีอยู่ใน สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สํานักพฒันาระบบบริหาร สํานักนโยบายและแผน สํานักบริหารงาน
พาณชิย์ภูมิภาค สํานักตรวจราชการ และ สํานักงานพาณชิย์จังหวดันนทบุรี 
 ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ความเห็นด้านนโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม  ความมนัคง ฯลฯ ในประเด็นทีเกียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชยส์ําหรับ
ผูบ้ริหารในการประชุมคณะรัฐมนตรี  ประสานและประมวลผลเพือจดัทาํความเห็น/ท่าทีของ
กระทรวงพาณิชยเ์พือสนบัสนุนการดาํเนินนโยบาย/มาตรการของส่วนราชการต่างๆ ประสานและ
ประมวลเพือเตรียมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานของส่วน
ราชการต่างๆสําหรับผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย  ์ประสานความร่วมมือด้านการพาณิชย์
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงประสานงานและสนับสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายและ
โครงการพิเศษและปฏิบติังานอืนๆทีไดรั้บมอบหมายพิเศษ 

 2. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทอียู่ในสํานักนโยบายและแผน 
 ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานและประมวลมาตรการ และแนวทางการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์เพือจัดทําข้อมูล 
ประกอบการจดัทาํกรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย ์รวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้ ภาวะความเคลือนไหวเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจการคา้ทงัในและ
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ต่างประเทศ เพือประกอบการจดัทาํขอ้มูลเชิงนโยบายและแนวทางในการจดัทาํแผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย ์จดัทาํแผนงาน/โครงการและติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิจการค้าของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ ประสานและให้คาํ ชีแจงเกียวกับการ
ดาํเนินงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการของกระทรวงพาณิชย ์และปฏิบติังานอืนๆตามทีไดรั้บ
มอบหมาย 

 3. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทีอยู่ในสํานักบริหารงานบุคคล และ
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
 ทาํหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการฝึกอบรม  ศึกษาพฤติกรรม วิธีการ 
มาตรการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จดัทาํแผนพฒันาบุคลากร กาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม 
บริหารโครงการฝึกอบรม ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการฝึกอบรม และปฏิบติังานอืนๆที
ไดรั้บมอบหมาย 

 . นักบริหารงานทัวไป จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทอียู่ในสํานักอาํนวยการกลาง 
 ทาํหนา้ทีปฏิบติังานเลขานุการของผูบ้ริหาร เช่น กลนักรองเรือง จดัทาํตารางนดัหมาย 
จดัเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เสนอความเห็นและให้ขอ้มูลเพิมเติม เป็นตน้ เพือไม่ให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผูบ้ริหาร ตอบปัญหา ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกบัขอ้มูล 
ข้อเท็จจริงและให้คาํแนะนําเกียวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบืองต้นแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการดาํเนินงาน ปฏิบติังานเกียวกบั
การบนัทึกขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ประสานงานและติดตามงาน
ทีไดรั้บมอบหมายกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภายในและภายนอก และปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บ
มอบหมาย 

 . บรรณารักษ์ จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทอียู่ในห้องสมุดของสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณชิย์ สังกดัสํานักอาํนวยการกลาง 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานขนัตน้ เกียวกบัการจดัวางระบบ การจดัเก็บและดูแล
รักษาวสัดุสิงพิมพ์ต่างๆ ให้บริการศึกษา ค้นควา้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชาชนทัวไป และปฏิบัติงานอืนทีเกียวข้องตามทีได้รับ
มอบหมาย  

6. นักประชาสัมพนัธ์ จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทอียู่ในสํานักอาํนวยการกลาง 
ทาํหน้าที เขียนข่าว เขียนโครงการ จดัทาํขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการแถลงข่าวหรือ

สัมภาษณ์ รับผิดชอบการออกแบบ จดัทาํเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพบั วารสารภายใน ฯลฯ) สือ
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โฆษณาและสือประชาสัมพนัธ์ทุกชนิด ถ่ายภาพนิง ภาพเคลือนไหว ตดัต่อ/ตกแต่งภาพ รับผิดชอบ
ดา้นการออกแบบ จดัทาํงานศิลป์ต่างๆ และปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

7. นักวชิาการเงินและบัญชี จํานวน  คน ปฏิบัติหน้าทอียู่ในสํานักบริหารการคลงั 
ทําหน้าทีจัดทําคําขอเบิกเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการเบิก-จ่าย และให้คาํแนะนาํ ปรึกษาเกียวกบัการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS จดัทาํทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพือบนัทึกขอ้มูลการขอเบิก จดัทาํหนงัสือรับรองภาษี
หกั ณ ทีจ่าย จดัทาํรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จดัเก็บและรวบรวมใบสําคญัคู่
จ่าย เพือรอการตรวจสอบจากสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และสํานกัตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า พนักงานราชการ ถือเป็นส่วนหนึงในการผลกัดนันโยบายการ
บริหารงานของสํานกัปลดักระทรวงพาณิชยใ์ห้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยการมอบหมาย
การปฏิบติังานของพนักงานราชการ จะเป็นไปตามตาํแหน่งและกลุ่มงานหรือสํานักทีพนักงาน
ราชการสังกดัอยูใ่นสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ซึงการปฏิบติังานตอ้งผา่นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานใหไ้ดต้ามตวัชีวดั 

 จากการศึกษาสถานภาพของพนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
จาํนวน  17 คน ประกอบด้วยตาํแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัก
ทรัพยากรบุคคล นักบริหารงานทวัไป บรรณารักษ์  นักประชาสัมพนัธ์ และนักวิชาการเงินและ
บญัชี ปฏิบติัหน้าทีในหน่วยงานของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ได้แก่ สํานักพฒันาระบบ
บริหาร สํานักนโยบายและแผน สถาบนักรมพระจนัทบุรีนฤนาถ สํานักอาํนวยการกลาง สํานัก
บริหารงานบุคคล สํานักบริหารการคลงั สํานักบริหารพาณิชยภ์ูมิภาค สํานักตรวจราชการ และ
ปฏิบติัหน้าทีในสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดันนทบุรี  ดงัทีกล่าวในขา้งตน้นัน เป็นเพศหญิง  คน  
เป็นเพศชาย  คน  มีอายุระหว่าง  -  ปี คิดเป็นร้อยละ .   มีอายุ  การทาํงาน 2 - 3 ปี เป็น
จาํนวนมากทีสุด และมีอายุการทาํงาน 7 ปี เป็นจาํนวนน้อยทีสุด สถานภาพโสดร้อยละ .             
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ .  และมีเงินเดือนอยูใ่นระหวา่ง 15,000 - 20,000บาท  
 

ตอนท ี2  ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทมีีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานราชการ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างซึงเป็นกลุ่มพนักงานราชการ จาํนวน 17 คน เกียวกบั
ปัจจัยแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ตามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 

Hygiene Theory) ของ Herzberg ซึงประกอบไปด้วย ปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน
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ความรับผิดชอบ และปัจจยับาํรุงรักษา ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์ในการ
ทาํงาน นโยบายการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั การปกครองบงัคบับญัชา 
และความมนัคง พบวา่ 
 1.ปัจจัยจูงใจ 

1.1 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากสัมภาษณ์ในดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังานให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที
วางไว ้ยกตวัอยา่งเช่น 

“งานทีทาํเป็นงานทีทาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํบนัทึกเพือเวยีนไปยงักรมในเรือง
ต่างๆ มาทาํแรกๆก็งง วา่ตอ้งทาํสําเนา ตวัจริงอะไรกีชุด ตอ้งอาศยัความชาํนาญทาํไปหลายๆเรือง” 
(นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน)   

 “ รู้สึกภูมิใจเมือทาํงานสําเ ร็จ เนืองจากงานทีทาํเป็นงานทีทําเสนอผู้บริหาร
ระดบัสูง เช่น การจดัทาํบนัทึกขอ้ความเพือเวียนไปยงักรม ตอ้งผา่นการลงนามจากปลดักระทรวงฯ 
งานทุกชินตอ้งผา่นตาผูบ้ริหาร ทาํให้เรารู้สึกภูมิใจวา่เราก็มีความสามารถทาํงานนนัไดส้ําเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกับริหารพาณิชยภ์ูมิภาค) 

“งานทีทาํบางครังก็คิดวา่มนัยากเกินไป เช่น ให้อ่านขอ้มูลแลว้นาํมาวิเคราะห์เพือ
สรุปเกียวกบัเรืองเศรษฐกิจ เอกสารเป็นเล่มๆ แต่ใหส้รุปออกมาใหเ้ขา้ใจเพือเสนอผูบ้ริหารภายใน 2 
หนา้ เพราะถา้เยอะไปผูใ้หญ่ไม่ชอบ เราก็คิดไม่ออก นงัจมอยูก่บัเรืองนนัเป็นอาทิตย ์แต่ก็พยายาม
ทาํใหถึ้งทีสุดความสามารถ แลว้ก็ไปใหห้วัหนา้ดู หวัหนา้ก็จะช่วยปรับแกใ้ห้ งานสําเร็จ เราก็สบาย
ใจ” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกังานนโยบายยทุธศาสตร์การคา้) 

ทาํให้เห็นได้ว่า พนักงานราชการส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการทาํงานของ
ตนเอง  มีความสามารถในการปฏิบติังานให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้ สามารถมีส่วนร่วม
ของความสําเร็จในงาน ทาํให้งานบรรลุเป้าหมายไปไดด้ว้ยดี ถึงแมบ้างครังจะเป็นงานทียากแต่ก็
สามารถทาํงานนนัไดส้าํเร็จ 

อีกทงัการสังเกตของผูว้ิจยั พบวา่ พนกังานราชการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อยา่งมากในงานหรือผลงานความสาํเร็จต่างๆจากการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย มีความพึงพอใจ
ทีสามารถทีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในงานได ้สามารถรับมือหรือรู้จกัป้องกนัปัญหาทีเกิดขึน
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ได้ นอกจากนียงัมีความภูมิใจทีสามารถลงมือปฏิบติังานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
สามารถทีจะแบ่งปันความรู้หรือองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
ทีเกิดขึนให้กบัผูร่้วมงานคนอืน เพือบริหารจดัการองค์กรไปสู่ความสําเร็จดงัเป้าหมายทีตงัไวไ้ด ้ 
สัมผสัได้ถึงความพึงพอใจทีเกิดขึนจากความสําเร็จในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริงและได้อย่าง
ชดัเจน นอกจากนีจากการสังเกตของผูว้ิจยัเองเกียวกบัเรืองดงักล่าวนี พบว่า เมือพนกังานราชการ
ทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้เสร็จ สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายทีกาํหนดไว ้สีหนา้และแววตาของพนกังานราชการจากทีเคยเคร่งเครียด วิตกกงัวลใน
ระหวา่งปฏิบติังานจะหายไปทนัที และถูกแทนทีดว้ยสีหนา้และแววตาแห่งความปรีติยนิดี  
      1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 

จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้จิยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านมีความรู้สึก
อยา่งไรกบัการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หค้วามเชือมนัและยอมรับในผลงานทีไดท้าํหรือไม่” เช่น 

“มีความรู้สึกทีดีทีได้ปฏิบติังานทีหน่วยงานนี เพราะสามารถมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานกบัองค์กร เป็นส่วนหนึงของความสําเร็จขององค์กรจริงๆ  มีส่วนร่วมในการขบัเคลือน
องค์กรเนืองจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานทีมีความสําคญั เช่น การได้รับมอบหมายให้เป็น
ผูแ้ทนกระทรวงในการเขา้ร่วมประชุมแทนผูบ้ริหารในการประชุมคณะกรรมการในบางคณะ 
แลว้แต่ผูบ้ริหารจะเห็นควร” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน) 

“ผอ.ชอบเดินมาชมวา่เราทาํงานเก่ง ทาํงานเร็ว ทาํใหรู้้สึกดี มีกาํลงัใจในการทาํงาน
ต่อไป”  (นกัทรัพยากรบุคคล สถาบนักรมพระจนัทบุรีนฤนาถ) 

“ในการทาํงานเมือทาํงานเสนอไปแลว้ตอ้งกลบัมาแกไ้ขอีกหลายครัง ทาํให้เราคิด
ว่าเราเหมาะสมกบังานทีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายรึเปล่า เลยรู้สึกไม่ค่อยมนัใจว่าผูบ้งัคบับญัชา
เชือมนัและยอมรับในผลงานทีเราทาํ” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกัตรวจราชการ)  

พนกังานราชการส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ รับรู้ไดถึ้งการ
ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึงขององค์กร ผูบ้งัคบับญัชามกัมอบหมายงานทีมีความสําคญัทาง
ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลกัขององค์กรให้พนกังานราชการทาํงานร่วมกนัหรือประสานงานกบั
ขา้ราชการ และเมือมีการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างขา้ราชการและพนกังานราชการ การทาํงานจะ
เป็นไปในลกัษณะของการทาํงานเป็นทีม มีการมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนและ
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อย่างเท่าเทียม ตามความรู้ความสามารถทีแตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคล แต่ก็มีพนักงาน
ราชการ 1 ท่าน ทีมีความรู้สึกทีไม่มนัใจในการปฏิบติังานของตนเอง เนืองจากไดรั้บการแกไ้ขใน
งานทีทาํบ่อยครัง ไม่มนัใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาเชือมนัและยอมรับในการทาํงานหรือไม่       

จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บ และการสังเกตทาํให้ผูว้ิจยั
ไดส้ัมผสัถึงการทีพนกังานราชการรับรู้ไดถึ้งการเป็นส่วนหนึงขององคก์ร การไดรั้บการยอมรับใน
การทาํงานอย่างแทจ้ริง การไดรั้บมอบหมายงานทีมีความสลบัซับซ้อนและส่งผลต่อความสําเร็จ
ขององค์กรโดยตรง สิงนีเป็นการยืนยนัได้อย่างชัดเจนว่าผูบ้งัคบับัญชาและข้าราชการให้การ
ยอมรับในความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงานราชการอย่างแทจ้ริง  ทาํให้พนักงาน
ราชการเกิดความรู้สึกทีดีต่อการทาํงาน รู้สึกดีใจทีเป็นส่วนหนึงขององคก์รโดยเมือปฏิบติังานสําเร็จ
ก็จะได้รับคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอๆ นอกจากนียงัมองว่าการทาํงานในองค์กรเป็น
ลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั ทาํงานเป็นทีม ทุกคนให้ความเชือมนัซึงกนัและกนัมากกว่าทีจะมี
การแก่งแยง่ชิงดีหรือทาํงานเพือประจบนายหรือผูบ้งัคบับญัชา  
  นอกจากนีจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจาํนวน 2 ท่านในขอ้คาํถามทีเกียวขอ้งกบั
ประเด็นนี ดว้ยคาํถามทีวา่ “ท่านมีคิดเห็นอยา่งไรกบัพนกังานราชการในหน่วยงานของท่าน” ทาํให้
ทราบวา่พนกังานราชการไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก เพราะผูบ้ริหารมองวา่ การมี
พนักงานเป็นทางออกทีดีของระบบราชการไทยในปัจจุบนัทีทาํให้มีบุคลากรเพียงพอกับความ
ตอ้งการ เพือใหก้ารปฏิบติัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนือง ทนัเหตุการณ์ (โดยเฉพาะอยา่งยิงการ
ปฏิบติังานเร่งด่วน/งานเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล) ในช่วงระยะเวลาทีภาครัฐยงัคงมีนโยบาย
จาํกดัจาํนวนขา้ราชการ (ไม่เพิมอตัรากาํลงั/โครงการเกษียณก่อนกาํหนด) นอกจากนี ตามหลกัการ
ทีมีความยดืหยุน่มากขึน โดยใหส่้วนราชการสามารถบริหารจดัการบุคลากรทีเป็นพนกังานราชการ
ได ้อาทิเช่น ส่วนราชการสามารถดาํเนินการสรรหาบุคลากรเพือเป็นพนกังานราชการไดเ้หมาะสม 
ตรงความตอ้งการได้ในระยะอนัรวดเร็ว อีกทงัยงัเป็นเป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถทดัเทียมกบั
ขา้ราชการประจาํ เพียงแต่ตอ้งคอยโอกาสและช่วงเวลาทีเหมาะสมสําหรับการไดรั้บการบรรจุเป็น
ขา้ราชการประจาํของกระทรวงในโอกาสต่อไป นอกจากนียงัเป็นผูที้ครองตนไดเ้หมาะสมและมี
ความประพฤติทีเรียบร้อย มีความรับผดิชอบสูงในงานทีรับผดิชอบเป็นอยา่งดี ซึงสมควรทีจะไดรั้บ
การพิจารณาความดีความชอบในขนัดีเลิศ ทาํให้เห็นวา่ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ อีกทังเห็นควรให้มีพนักงานราชการ
ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รต่อไป 
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1.3 ลกัษณะของงานทปีฏิบัติ  
จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านมีความพึง
พอใจกบัลกัษณะงานทีทาํอยูห่รือไม่ อยา่งไร” ยกตวัอยา่งเช่น 

 “มีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากในงานทีปฏิบติัหรือไดรั้บมอบหมาย เนืองจากเป็น
งานทีน่าสนใจ เป็นงานทีตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห์เกียวกบันโยบายระดบัประเทศและนโยบายที
เกียวข้องกับหน่วยงาน ใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือทําอยู่ตลอดเวลา” 
(นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน) 

“งานทีทาํอยู่ งานหลกัเป็นการวิเคราะห์การคา้ จดัเตรียมขอ้มูล จดัทาํสรุปขอ้มูล 
ประสานงาน เป็นลักษณะช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ แล้วแต่ได้รับ
มอบหมายให้ทาํ เป็นการเรียนรู้งานไปในตวั ทาํให้มีประสบการณ์หลากหลายดา้น” (นกัวิชาการ
พาณิชย ์สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้) 

จากคาํตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ิจยัได้รับ และการสังเกต พบว่า 
พนกังานราชการทีไดป้ฏิบติังานทีหลากหลาย ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มที ไดท้าํงานที
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ย่อมมีความมนัใจ ภาคภูมิใจในการทาํงาน ทาํให้เกิดความพึง
พอใจในการทาํงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานต่อไป 

อีกทงัการสังเกตของผูว้ิจยั พบวา่ พนกังานราชการทงั 17 คนลว้นมีความพึงพอใจ
ในงานทีปฏิบติัหรือไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งมาก เนืองจากไดท้าํงานทีหลากหลายและเกียวขอ้งกบั
การประสานงานกบัหน่วยงานในเรืองทีแตกต่างกนัไป ทาํใหเ้กิดความหลากหลายในการปฏิบติังาน 
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในหลายดา้นอยา่งเตม็ที เพราะลกัษณะงานเป็นงานทีตอ้งใชค้วามคิดริเริม
สร้างสรรค์และใช้ความรู้ เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถทีพนกังานราชการไดส้ะสมมา 
นอกจากนีการพนกังานราชการยงัมองวา่ ปริมาณงานทีรับผดิชอบในแต่ละกลุ่มงานทีเท่ากนัเป็นไป
ตามลกัษณะงานและคุณสมบติัของพนกังานราชการในแต่ละกลุ่มงาน มีการกาํหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบอย่างชดัเจน ทาํให้ผูว้ิจยัได้สัมผสัถึงการทีพนกังานราชการมีความพึงพอใจในงานที
ปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนีจากการสังเกตของผูว้ิจยัเองเกียวกับเรืองดังกล่าวนี พบว่า เมือ
พนกังานราชการไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน จะลงมือปฏิบติังานดว้ยความตงัใจ มุ่งมนั ไม่ยอ่ทอ้ 
เตม็ใจทีจะทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จแมจ้ะมีอุปสรรคบา้งแต่ก็ไม่ลม้เลิกกลางคนั ทงันีเพราะงาน
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ส่วนใหญ่เป็นงานทีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในหลายๆดา้น ประกอบกบัตอ้งอาศยั
ความคิด วเิคราะห์ของผูป้ฏิบติังาน ทาํใหจู้งใจใหพ้นกังานราชการมีความตอ้งการหรืออยากทีจะลง
มือปฏิบติั อยากให้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะทีมีอยู่ของตนอย่างเต็มที เพือเป็นการสะสม
ประสบการณ์ความรู้ในการปฏิบติังานต่อไป 

1.4 ความก้าวหน้าในหน้าทกีารงาน 
จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้จิยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านคิดวา่งานที
ทาํมีโอกาสใหท้่านกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานหรือไม่” ยกตวัอยา่งเช่น 

 “คิดวา่งานทีทาํไม่มีความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ผมเป็นพนกังานราชการมา 7 

ปีแลว้ คิดวา่ประสบการณ์ทาํงานน่าจะเทียบเท่ากบัขา้ราชการไดแ้ลว้ แต่ระบบพนกังานราชการมี
แต่การเลือนระดบัเงินเดือน    ไม่มีการเลือนระดบัขนัตาํแหน่ง มีหนทางเดียวคือไปสอบบรรจุตาม
ขนัตอนของ กพ. เพือบรรจุเป็นขา้ราชการ” 

“งานทีทาํไม่มีโอกาสความกา้วหนา้ อยากใหมี้นโยบายในการบรรจุเป็นขา้ราชการ 
เมือพนกังานราชการทาํงานครบในระยะเวลาทีกาํหนดไว ้หรืออยา่งนอ้ยอยากให้หน่วยงานมีการจดั
คอร์สฝึกอบรมการสอบ กพ. เพือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานราชการมีเส้นทางการทาํงานใน
อนาคตไดบ้า้ง” 

จากคาํกล่าวของพนกังานราชการสะทอ้นให้เห็นถึงอุปสรรคในการเลือนตาํแหน่ง
พนกังานราชการให้สูงขึน สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของพนักงานราชการทีตอ้งการทราบ
อนาคตในการทาํงานทีแน่ชดั 

คาํตอบทีผูว้ิจยัได้รับประกอบกับการสังเกต พบว่า มีความกังวลกับระบบการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐทีจะช่วยให้ตาํแหน่งหน้าทีของพนักงานราชการก้าวหน้าเป็นลาํดบัขนั 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานราชการส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความพึงพอใจกบัระบบความก้าวหน้าตาม
เส้นทางสายอาชีพของตน มองว่างานทีทาํอยู่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน     
ซึงหมายถึง การไดรั้บเลือนชนั เลือนตาํแหน่งให้สูงขึน มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้เพิมเติมหรือไดรั้บ
การฝึกอบรมมากนัก โดยส่วนใหญ่มองว่าแม้งานจะมีความน่าสนใจ เป็นงานทีท้าทาย ต้องใช้
ความรู้ความสามารถและทกัษะทีหลากหลาย แต่ความสําเร็จในงานก็ไม่ได้เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อ
ความกา้วหนา้ตามเป้าหมายของพวกตน เนืองจากความตอ้งการของพนกังานราชการส่วนใหญ่คือ 
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การไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการ เพราะสามารถทีจะไดรั้บสิทธิหรือสวสัดิการต่างๆทีครอบคลุม
มากยิงขึน โดยมีความมนัคงในหนา้ทีการงาน มีสภาพความเป็นอยูที่ดีมีความสุขและเป็นเกียรติแก่
ครอบครัว และวงศต์ระกลู 

1.5 ความรับผดิชอบ 
จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านมีความพึง
พอใจกบังานทีไดรั้บมอบหมาย รับผดิชอบหรือไม่ อยา่งไร” ยกตวัอยา่ง เช่น 

“ดิฉันก็รู้สึกพึงพอใจในงานทีได้รับผิดชอบ เช่น ได้รับมอบหมายให้รวบรวม
ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ การคา้ นโยบายของรัฐและกระทรวงฯ เป็นงานทีตรงกบัความรู้ความสามารถที
เรียนมา ทาํให้เกิดความถนดัและมีความมนัใจในการปฏิบติังาน ทาํให้งานสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี” 

(นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกังานนโยบายเศรษฐกิจการคา้) 
โดยมีพนกังานราชการบางส่วนทีไม่พึงพอใจกบังานทีไดรั้บมอบหมาย ดงัคาํกล่าว

ทีวา่ 
“งานส่วนใหญ่เป็นการสรุปประชุม ไม่ไดใ้ชค้วามรู้ทีตามสายทีเรียนมา ซึงคิดวา่ถา้

จบด้านศิลปศาสตร์ หรืออกัษรศาสตร์ก็สามารถมาทาํงานตรงนีได้” (นักวิชาการพาณิชย ์สํานัก
นโยบายและแผน) 
  อีกทงัการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่า พนกังานราชการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจรับผิดชอบเต็มที ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด โดยส่วนใหญ่มองวา่ผูบ้งัคบับญัชามกัมีการมอบหมายงานใหม่ทีทา้ทายความรู้
ความสามารถของพวกเขาอยูเ่สมอ นอกจากนียงัมีการมอบหมายงานทีตรงกบัความรู้ความสามารถ
ของพนักงานราชการแต่ละคน และให้อาํนาจความรับผิดชอบอย่างเต็มที ดงัจะเห็นได้จากการที
ผูว้ิจยัได้ถามคาํถามกับพนักงานราชการทงั 17 ท่านว่า “ท่านมีความพึงพอใจกับงานทีได้รับ
มอบหมายหรือไม่ อยา่งไร” คาํตอบทีผูว้ิจยัไดรั้บประกอบกบัการสังเกตนาํเสียงทีมีความมนัใจใน
การตอบโดยไม่มีความลงัเลของพนักงานราชการทงั 17 คน ได้ความไปในทิศทางเดียวกนัว่า มี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากในงานทีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั จากคาํตอบของพนกังานราชการ
ทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกตแววตาและนาํเสียงของพนกังานราชการ ทาํให้ผูว้ิจยัได้
สัมผสัถึงการทีพนกังานราชการมีความพึงพอใจในงานทีไดรั้บมอบหมายอย่างแทจ้ริง นอกจากนี
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จากการสังเกตของผูว้จิยัเองเกียวกบัเรืองดงักล่าวนี พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชามกัมอบหมายงานทีมีความ
น่าสนใจ งานใหม่ทีตอ้งใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรคใ์หก้บัพนกังานราชการอยูเ่สมอๆ โดยให้อาํนาจ
ในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที ผูบ้งัคบับญัชาทาํหนา้ทีในฐานะผูที้ให้คาํปรึกษาแนะนาํ โดยไม่มีการ
กาํกบัดูแลอยา่งเขม้งวด 

 2. ปัจจัยบํารุงรักษา 
2.1 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 คนวา่ “ท่านมีความพึง
พอใจกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการทีไดรั้บ หรือมีความตอ้งการให้พนักงานราชการไดรั้บสิทธิ /

สวสัดิการเพิมเติมหรือไม่” ซึงจากการสัมภาษณ์พนกังานราชการทงั  17  คน  ให้ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ยกตวัอยา่ง เช่น 

“มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนทีไดรั้บ ไดรั้บค่าตอบแทนมากกวา่ขา้ราชการเมือ
เทียบกับระดบัเดียวกัน  แต่ในด้านสวสัดิการทีได้รับ ในส่วนของการรักษาพยาบาลทีได้รับใน
รูปแบบประกนัสังคม ทาํให้พนักงานราชการรู้สึกขาดความมนัคงในการทาํงาน ในฐานะทีเป็น
เจา้หนา้ทีในหน่วยงานภาครัฐแต่ไดรั้บสิทธิทีแตกต่างไปจากขา้ราชการ” (นกัวิชาการเงินและบญัชี 
สาํนกับริหารการคลงั) 

“ค่าตอบแทน เงินเดือนทีได้รับก็รู้สึกพอใจในระดับหนึง แต่เมือเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนทีไดม้าก แต่กลบัตอ้งเอาไปชดเชยกบัสิทธิการรักษาพยาบาลของประกนัสังคมทีแยม่าก 
รักษาไม่เคยหาย ตอ้งไปเสียเงินรักษาทีอืนโดยไม่ใช้สิทธิประกนัสังคม คิดว่ามนัไม่คุม้กนันะ เรา
ทาํงานในหน่วยงานของรัฐก็อยากจะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลไดบ้า้ง อาจจะเบิกค่ารักษาไดไ้ม่
หมดทังครอบครัว แต่แค่มีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้ก็พอใจแล้ว” (นัก
ประชาสัมพนัธ์ สาํนกัอาํนวยการกลาง) 

“ตามทีไดภ้าครัฐมีนโยบายปรับเงินเดือนขา้ราชการรวมทงัพนกังานราชการระดบั
ปริญญาตรีขนัตาํ 15,000 บาท ก็รู้สึกพึงพอใจ เนืองจากทาํงานมา 4 ปี เมือแรกบรรจุเป็นพนกังาน
ราชการไดรั้บอตัราเงินเดือน 9,900 บาท ก็ทาํงานมาและเลือนขนัเงินเดือนมาเรือยๆ จนก่อนจะมี
นโยบายปรับเงินเดือนตอนนนัได้ 14,000 บาท แต่ก็คิดไปว่า พนักงานราชการทีบรรจุใหม่เขา้มา
ช่วงนีก็ได ้15,000 บาท เลย ก็รู้สึกนิดๆเหมือนกนัทีเราทาํงานเลือนขนัเงินเดือนมาเรือยๆกวา่จะถึง 
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14,000 บาท แต่พนกังานเขา้ใหม่ไดเ้งินมากกวา่เราอีก” (นกัวิชาการพาณิชย ์สํานกันโยบายและ
แผน) 

“ดิฉนัเป็นโสด ทาํให้ไม่มีภาระทางครอบครัว เมือทาํงานหารายไดม้าก็ใชเ้องเก็บ
เอง ซึงหากถามวา่ดิฉนัเป็นคนต่างจงัหวดัมาทาํงานกรุงเทพ เงินเดือนทีไดรั้บปัจจุบนับวกกบัสินคา้
ทีเพิมราคาขึนตลอด ก็คิดวา่เงินเดือนไม่เพียงพอกบัสภาพความเป็นอยู ่จึงตอ้งขอเงินพ่อกบัแม่อยู่
บ่อยครัง ในอีกทางหนึงหากต้องอยู่ให้ได้ดิฉันตอ้งประหยดัมากๆ หลีกเลียงการขึนแท็กซี กิน
อาหารห้าง ดูหนงั หรือแมก้ระทงันดัทานขา้วกบัเพือนๆ จึงสามารถอยูไ่ด ้ซึงในกรณีทีมีครอบครัว
คงตอ้งคิดหนกัทียงัอยูใ่นอาชีพนีต่อไป แต่ในกรณีทียงัไม่มีงานประจาํหรือยงัไม่มีงานทาํ  การได้
เป็นพนกังานราชการทาํใหส้ถานะความเป็นอยูดี่ขึน” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน) 

จากคาํสัมภาษณ์พนกังานราชการทงัหมด 17 คน  พบวา่  พนกังานราชการมีความ
พึงพอใจในเรืองค่าตอบแทนจาํนวน  16  คน  เพราะ  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการมีอตัรา
จา้งในระดบัอตัราเงินเดือนเดียวกนัเมือเทียบกบัขา้ราชการไดค้่าตอบแทนทีสูงกว่าเงินเดือนของ
ขา้ราชการ  แมว้่าในปัจจุบนัพนักงานราชการและขา้ราชการทีเขา้ใหม่จะได้ไม่แตกต่างกนัตาม
นโยบายของรัฐ  และพนกังานราชการจาํนวน  1  คนไม่พึงพอใจค่าตอบแทนทีไดรั้บนนัไม่เพียงพอ
กบัค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั   แต่อย่างไรก็ตามการเลือนขนัเงินเดือนของพนกังานราชการทีสูง
กว่าขา้ราชการ  โดยมาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน  ทาํให้พนักงานราชการตอ้งมีผลการ
ปฏิบติังานทีดีเพือหวงัเลือนขนัเงินเดือน  แต่ในด้านสวสัดิการทีได้รับการจดัสรรจากหน่วยงาน 
พนกังานราชการทงั  17  คนไม่ค่อยพึงพอใจ  

ในด้านสวสัดิการของพนักงานราชการทีมีความแตกต่างจากข้าราชการอย่าง
ชัดเจนในด้านสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ในขณะทีสิทธิของพนักงานราชการเป็นรูปแบบ
ประกนัสังคม มีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ทีไดรั้บไม่เท่าเทียมกนั ในเมือเป็นบุคลากรทีทาํงานใน
หน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกัน  โดยพนักงานราชการต้องการทีจะได้รับสิทธิในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลตนเองไดบ้า้ง ซึงอาจจะไม่ครอบคลุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลทงัครอบครัว  
  2.2 ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน 
  จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน



53 

ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้จิยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านไดรั้บความ
ร่วมมือจากเพือนร่วมงานและหวัหนา้ทาํใหเ้กิดผลดีในการทาํงาน หรือไม่”    เช่น 
  “มีความรู้สึกอันดีกับองค์กร  เพราะเป็นหน่วยงานทีสามารถพูดคุย  หรือ
ปรึกษาหารือกนัไดต้งัแต่ระดบัเจา้หนา้ทีจนถึงผูบ้ริหาร เจา้นายและเพือนร่วมงานก็เป็นมิตรและให้
คาํปรึกษาทีดีมาโดยตลอด มีการให้ความร่วมมือดา้นขอ้มูล และช่วยเหลือไม่แบ่งแยกการทาํงาน 
ทาํงานข้ามแผนกได้ มีความสนิทสนม ความจริงใจและความเป็นกันเองของเพือนร่วมงาน” 

(นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกับริหารงานพาณิชยภ์ูมิภาค) 
  “เพือนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นมิตร เขา้กนัไดดี้ มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการ
ทํางาน  ต่างก็ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน  ได้รับความช่วยเหลือในเรืองต่างๆจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ทุกคนในองคก์รช่วยเหลืองานกนัดี และมีการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเป็นทีม แมจ้ะ
มีบางครังทีมีขดัแยง้กนับา้ง อาจจะเป็นเกียวกบัอารมณ์และปัญหาส่วนตวัของแต่ละคน แต่โดยรวม
แลว้ก็เขา้กนัไดดี้ มีความสุขในการทาํงาน” (นกัทรัพยากรบุคคล สถาบนักรมพระจนัทบุรีนฤนาถ) 
  “เพือนร่วมงาน ผอ. ทุกคนเขา้กนัไดดี้ แต่บางทีงานรีบๆต่างคนก็ต่างเครียดทีจะ
ทาํงานใหเ้สร็จ ก็มีทีกระทบกระแทกกนับา้ง แต่เมืองานสินสุด ก็เป็นมิตรกนัเหมือนเดิม เราพยายาม
แยกใหอ้อกวา่นีคือชีวติการทาํงาน เลิกงานกลบับา้นไปก็เอางานไวที้ทาํงาน ใชเ้วลาส่วนตวัให้เต็มที 
แค่นีก็มีความสุขแลว้ชีวติ” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกับริหารงานพาณิชยภ์ูมิภาค) 
  จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมด  17  คน ทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการ
สังเกต ทาํให้ผูว้ิจยัได้สัมผสัถึงการทีพนักงานราชการมีความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ทีเกิดขึน
ระหว่างเพือนร่วมงานในทีทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ถึงแมว้่าจะมีพนกังานราชการจาํนวน  2  คน  
แสดงใหเ้ห็นวา่  ในการทาํงานอาจจะมีการขดัแยง้บา้ง  แต่ก็เป็นเพียงในเรืองของงานเท่านนัไม่เก็บ
มาเป็นเรืองส่วนตัวจนกลายเป็นความขัดแยง้ส่วนบุคคล  นอกจากนีจากการทีผูว้ิจ ัยทีสังเกต
พฤติกรรมต่างๆในทีทาํงานของพนกังานราชการและบรรยากาศในการทาํงาน พบวา่ บรรยากาศใน
การทาํงานเป็นไปอยา่งสงบเรียบร้อย ทุกคนต่างตงัใจทาํหนา้ทีของตนเองอยา่งสุดความสามารถ มี
การช่วยเหลือกนัและกนั แบ่งเบาภาระหน้าทีความรับผิดชอบซึงกนัและกัน สามารถรับรู้ได้ถึง
บรรยากาศการทาํงานทีแฝงไปดว้ยความสุขอยา่งแทจ้ริง 

  2.3 นโยบายและการบริหารงาน  
        จากการทีผูว้จิยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
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ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้จิยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านวา่ “ท่านมีความรู้สึก
อยา่งไรกบันโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน” เช่น   

         “หน่วยงานมีการชีแจงนโยบายอยูเ่สมอ เราก็ไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง เพือนาํมาใชใ้นการ
ทาํงาน ก็ได้ทาํตามแนวนโยบายทีหน่วยงานกาํหนดไวอ้ยู่เสมอ เพือทีจะได้ไม่เกิดปัญหาในการ
ทาํงาน เพือใหป้ระสบความสาํเร็จไปดว้ยดี”  (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกัตรวจราชการ) 
         “หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้พนักงานราชการเขา้ร่วมในการประชุมในเรือง
ต่างๆทีเกียวขอ้งกบังานทีไดรั้บมอบหมายเพือรับทราบแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน) 
         “ในตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าทีรวบรวมความเห็นของ
หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย  ์เพือทาํหนังสือตอบความเห็นของหน่วยงานไปยงัหน่วยงาน
ภายนอก โดยการส่งหนงัสือตอ้งแจง้เวียนให้กรมตอบความคิดเห็นภายในระยะเวลาทีกาํหนดและ
บางครังในระยะเวลาทีเร่งด่วนนัน เมือได้รับมอบหมายให้เป็นผูร้วบรวมความคิดเห็นของแต่ละ
หน่วยงาน โดยตอ้งจดัทาํหนังสือขึนมาฉบบัหนึง เพือเสนอให้ปลดักระทรวงฯลงนาม ตอ้งผ่าน
ขนัตอนการเซ็นรับรองจากหวัหนา้งาน ผูอ้าํนวยการ ไปยงัปลดักระทรวงฯ ก่อนทีหนงัสือฉบบันนั
จะส่งออกไปยงักรม ทาํให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน”  (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สาํนกันโยบายและแผน) 
          “การบริหารงานทีเป็นไปตามลาํดบัขนับงัคบับญัชาในระบบราชการ ทาํให้เกิด
ความล่าชา้ในการทาํงาน”  (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกับริหารงานพาณิชยภ์ูมิภาค) 
          จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกต พบวา่ 
พนกังานราชการส่วนใหญ่ไดก้ล่าวถึงดา้นนโยบายและการบริหารงาน วา่ ผูบ้ริหารและหน่วยงานมี
การประชุมชีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานอยู่เสมอ เช่น งานแถลงข่าว
นโยบาย ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานมีการจดัแถลงนโยบายใหป้ระชาชนและบุคลากร
ภายในหน่วยงานรับทราบอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้เข้าร่วมในงานแถลง
นโยบายของหน่วยงานเพือรับทราบและนาํไปดาํเนินเพือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน แต่อยา่งไร
ก็ตามการทีเปิดโอกาสใหพ้นกังานราชการไดเ้ขา้ร่วมรับฟังนโยบายและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานก็
เป็นแค่การเขา้ร่วมรับฟังนโยบายทีถูกกาํหนดมาแล้ว เพือปฏิบติังานตามนโยบายทีกาํหนดไวซึ้ง
พนกังานราชการไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น หรือร่วมเป็นผูก้าํหนดนโยบาย แต่ใน
ส่วนของการบริหารงานของหน่วยงานทีเป็นลาํดบัขนัตอนตามระบบราชการยงัเป็นอุปสรรคอยา่ง
หนึงในการบริหารงานของหน่วยงาน   
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  2.4 สภาพการทาํงาน 
        จากการทีผูว้จิยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 คนวา่ “ท่านมีความพึง
พอใจในสภาพการทาํงานขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร” รวมทงัคาํถามทีวา่ “ในการทาํงานของท่าน มี
อุปสรรคมาขดัขวางมากนอ้ยเพียงใด”  ยกตวัอยา่งเช่น 

“พึงพอใจในสภาพการทาํงานขององคก์รเนืองจากเป็นองคก์รมีความพร้อมในดา้น
สภาพการทํางาน มีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับสํานักงานอย่างเพียบพร้อม เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์ประจาํเจา้หนา้ทีของแต่ละคน มีเครืองปรินเตอร์ประจาํทุกกลุ่มงาน เครืองถ่ายเอกสาร 
จาํนวน 3 เครืองในแต่ละสํานกั มีเครืองปรับอากาศทีมีจาํนวนเพียงพอต่อการทาํความเยน็ภายใน
สาํนกังาน  มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี สถานทีตงัขององคก์รมีทศันียภาพทีดี ทาํให้บุคลากร
เกิดความผอ่นคลายเมือเครียดจากการทาํงาน มีอุปกรณ์สํานกังานทีทนัสมยั พร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบติังานของบุคลากร มีเจา้หนา้ทีในดา้นต่างๆเช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสารเทศ ฝ่ายอาคารสถานที 
เตรียมพร้อมทีจะช่วยแกไ้ขปัญหาในการทาํงานให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทาํให้ปัญหาอุปสรรคในการ
ทาํงานลดนอ้ยลดในดา้นของสภาพการทาํงาน” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกังานรัฐมนตรี) 

“พอใจกบัการทาํงานทีนี เพือนร่วมงานทีเป็นมิตร ช่วยเหลือ พึงพาอาศยักนัไดแ้ละ
ดา้นสถานทีทาํงาน อาคารและห้องทาํงานสะอาดและใหม่อยูเ่สมอ  มีอุปกรณ์สํานกังานทีเพียงพอ
กบับุคลากรและมีความทนัสมยั เอืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่าง
ราบรืน ซึงก็มีอุปสรรคในการทาํงานบา้งในบางครัง เช่น เครืองคอมพิวเตอร์มีปัญหา ทาํงานไม่ได”้ 

(นกับริหารงานบุคคล สาํนกับริหารงานบุคคล) 
“ไม่ค่อยพอใจในบางเรืองทีเกียวกบัสภาพการทาํงาน เกิดอุปสรรคในการทาํงาน 

เช่น ไดเ้ก้าอีทีชาํรุดมานังทาํงาน ทาํให้ปวดหลงั จึงตอ้งพยายามออกไปเดินขา้งนอกบา้ง เครือง
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า เกิดปัญหาบ่อยครัง ตอ้งรอจนกว่าเจ้าหน้าทีมาซ่อม ทาํให้การทาํงานล่าช้า
ออกไป” (นกัวชิาการพาณิชย ์สาํนกันโยบายและแผน) 

       จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกต พบว่า 
หน่วยงานมีการจัดสิงอํานวยความสะดวกสําหรับสํานักงานอย่างเพียบพร้อม  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์ประจาํเจา้หน้าทีของแต่ละคน เครืองถ่ายเอกสารจาํนวน 3 เครืองต่อ 1 สํานกังาน มี
เครืองปรินเตอร์ประจาํทุกกลุ่มงาน เครืองปรับอากาศทีมีจาํนวนอยา่งเพียงพอต่อการทาํความเยน็
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ภายในสํานกังาน หรือสถานทีตงัของหน่วยงานมีทศันียภาพทีดี ทาํให้บุคลากรเกิดความผอ่นคลาย 
เป็นตน้  สิงอาํนวยความสะดวกเหล่านีทาํให้การทาํงานของพนกังานเกิดความสะดวกสบายมากขึน 
การปฏิบัติงานมีความราบรืน  อุปกรณ์สํานักงานทีทันสมัยมีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  แต่ในความรู้สึกของพนกังานราชการส่วนใหญ่สิงอาํนวยความสะดวก
เหล่านีเป็นของธรรมดาในยคุปัจจุบนัทีหน่วยงานจะตอ้งมีเตรียมไวใ้ห้อยูแ่ลว้  เหมือนกบัหน่วยงาน  
หรือสาํนกังาน  บริษทัอืนๆทวัไป  แต่สิงทีมีเหล่านีเมือเกิดความเสียหายตอ้งทาํการซ่อมแซม  กลบั
เป็นไปอยา่งล่าชา้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เครืองถ่ายเอกสาร  และเครืองปรับอากาศ 
  2.5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว  
        จากการทีผูว้จิยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน       โดยผูว้จิยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 ท่านว่า “ท่านคิดวา่การ
เป็นพนกังานราชการ ส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องท่านหรือไม่” ยกตวัอยา่งเช่น 

“ความเป็นอยู่ส่วนตวั การทาํงานไม่ไดส่้งผลต่อชีวิตส่วนตวัมากนกั เลิกงานตรง
เวลา การคมนาคมสะดวก พนักงานราชการมีสิทธิเลือกการเข้าเวลาปฏิบัติงานได้ตามความ
เหมาะสม ทาํใหส้ามารถทีจะจดัการกบัปัญหาส่วนตวัในการทาํงานได”้ (นกัวิชาการพาณิชย ์สํานกั
พฒันาระบบบริหาร) 

“ในดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดิฉนัมีบา้นทีอยูไ่กลจากสถานทีทาํงาน ดิฉนัจึงเลือก
เวลาการทาํงานในช่วง 9.30-17.30 น. เพือใหส้ะดวกในการปฏิบติังาน ทาํใหส้ามารถจดัการเกียวกบั
ปัญหาส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาการทาํงาน สามารถทีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มทีและมี
ประสิทธิภาพ” 

จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกต พบว่า 
พนกังานราชการส่วนใหญ่พึงพอใจในความเป็นอยูส่่วนตวั การทีเจา้หนา้ทีสามารถเลือกช่วงเวลาที
จะเขา้ทาํงานได ้ ทาํให้สามารถทีจะจดัการกบัปัญหาส่วนตวัในการทาํงานได้  เช่น  บา้นอยู่ไกล
สถานทีทาํงาน   เส้นทางมาทาํงานรถติด  หรือตอ้งไปส่งลูกทีโรงเรียนก่อนในตอนเช้า  ปัญหา
ส่วนตวัเหล่านีทีส่งผลกระทบต่อการทาํงานก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป  เจา้หนา้ทีทุกคนสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ  โดยไม่เกิดความรู้สึกทีเสียเปรียบว่า  คนนีเขา้งานทีหลงั  มาสาย  



57 

แต่เลิกงานพร้อมกนั สามารถจดัสรรเวลาส่วนตวัได ้มีเวลาให้กบัครอบครัว มีโอกาสได้อยู่กบั
ครอบครัว และพบปะเพือนฝงูมากขึน เกิดความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวิตส่วนตวั มีเวลาใน
การพกัผอ่นมากขึน มีเวลาเป็นส่วนตวัมากยงิขึน  
  2.6 การปกครองบังคับบัญชา  
  จากการทีผูว้ิจยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 คนวา่ “ท่านมีความพึง
พอใจในความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหา ให้คาํแนะนาํในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มากน้อยเพียงใด” คาํตอบทีผูว้ิจยัไดรั้บเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า พนกังานราชการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในความสามารถและความยติุธรรมในการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ดงัจะเห็นได้
จากคาํตอบของพนกังานราชการทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิงดงักล่าวขา้งตน้ ดงันี 

  “ผอ.กบัหัวหน้า น่ารัก ให้ความเป็นกนัเอง พูดคุยไดทุ้กเรืองทงัเรืองส่วนตวัและ
เรืองเกียวกบังาน เวลามีปัญหาในการทาํงานก็คุยกนัไดต้ลอด มีอะไรก็เล่าสู่กนัฟังตลอด ทาํให้งาน
สาํเร็จไปไดด้ว้ยดี” (นกัวชิาการพาณิชยส์าํนกันโยบายและแผน)  
  “ มีความพึงพอใจในความสามารถของผู ้บังคับบัญชาในการดํา เ นินงาน 
ผูบ้งัคบับญัชามีความยุติธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
สามารถให้คาํแนะนาํในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ อย่างเช่น มีการมอบหมายงานให้แก่
ผูป้ฏิบติังานไดอ้ย่างทวัถึง งานไม่กระจุกตวัอยู่ทีคนๆเดียว และการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารทีมีต่อพนกังานราชการก็จะมีการพิจารณาตามผลของการปฏิบติังานตามความเป็นจริง”  
(นกัทรัพยากรบุคคล สาํนกับริหารงานบุคคล) 
  “ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ ความสามารถและทกัษะทีเพียบพร้อมทีจะมาปฏิบติังาน
ดา้นการบริหารองคก์ร สามารถทีจะนาํองคก์รหรือขบัเคลือนองคก์รไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด ้แมจ้ะ
มีอุปสรรคเขา้มาขดัขวางการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาก็จะทาํหนา้ทีในการวางแผน ควบคุมบงัคบั
บญัชาเพือแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดงักล่าวให้สามารถคลีคลายหรือสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ภายใตก้รอบ
เวลาทีกาํหนด นอกจากนียงัสามารถใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในงานทีเกียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความอุ่นใจเพราะรู้สึกมีทีพึงพิงในยามทีมีปัญหา” (นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สาํนกันโยบายและแผน) 
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 จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกต ทาํให้ผูว้ิจยั
ไดส้ัมผสัถึงการทีพนกังานราชการมีความพึงพอใจในการปกครองบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา
อย่างแท้จริง นอกจากนีผูว้ิจ ัยยงัได้สังเกตพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา พบว่า 
ผูบ้งัคบับญัชามกัจะคอยสอดส่องดูแลความเป็นไปของการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูอ่ยา่ง
สมาํเสมอ เมือพบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา หรือตอ้งการคาํปรึกษา ก็จะเขา้ไปช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

  2.7 ความมันคง   
        จากการทีผูว้จิยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

information) จาํนวน  ท่าน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ในวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัที 11 

มีนาคม 2556 ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังานราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ิจยั
ไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 คนวา่ “ท่านคิดวา่อาชีพพนกังานราชการ มีความมนัคงใน
การทาํงานหรือไม่” ดงัคาํกล่าวทีวา่ 

       “ดิฉันคิดว่าเป็นอาชีพทีขาดความมนัคงในการทาํงาน เนืองจากการเป็นลูกจา้ง
สัญญาจา้ง โดยมีระยะเวลาการจา้งไม่เกิน  ปี เป็นการจา้งงานตามภารกิจ  มีกรอบระยะเวลาในการ
จา้ง มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพือจา้งต่อ หรือยกเลิกการจา้งงาน ทาํให้มีความรู้สึกว่าเป็น
อาชีพทีขาดความมนัคง ถา้มีทีอืนทีดีกว่าก็พร้อมทีจะไปทาํงานทีอืน” (นกัวิชาการพาณิชย ์สํานกั
บริหารงานพาณิชยภ์ูมิภาค) 

         “ก็รู้สึกว่างานไม่มีความมนัคง  ถา้ทาํงานครบตามระยะเวลาทีกาํหนดตามสัญญา
จา้งแลว้ก็ไม่รู้วา่จะไดต่้อสัญญาหรือไม่ และถา้ผลการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชาออกมาไม่เป็นทีน่า
พอใจ เคา้จะจา้งเราทาํงานต่อไปหรือไม่ แต่ก็ตอ้งพยายามทาํงานให้เต็มที มีประสิทธิภาพมากทีสุด 
เพือผลการประเมินจะได้ออกมาดี จะได้ต่อสัญญาจา้งต่อไป” (นักวิชาการพาณิชย ์สํานักงาน
พาณิชยจ์งัหวดันนทบุรี) 

        จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกต พบว่า 
พนกังานราชการส่วนใหญ่มีความกงัวลในอาชีพการทาํงานของตนเอง มีความกงัวลวา่หน่วยงานจะ
มีการจา้งงานต่อไปหรือไม่เมือครบกาํหนดสัญญาจา้งหรือผลการประเมินออกมาไม่ดี ดงันนัในดา้น
ความมนัคงของพนกังานราชการจึงขึนอยูก่บัการปฏิบติังานของพนกังานราชการทีจะตอ้งมีผลการ
ปฏิบติังานทีดี เพือใหเ้กิดการต่อสัญญาจา้งต่อไป เท่ากบัวา่ความตอ้งการต่อสัญญาจา้งขึนอยูก่บัการ
ปฏิบติังาน ยอ่มส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานดียงิขึน 
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ตอนที 3  ผลการศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการของ
พนักงานราชการ 
 จากการทีผูว้จิยัสัมภาษณ์พนกังานราชการ สังกดัสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชยแ์บบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล ( in-depth interview) ซึงเป็นบุคคลทีสามารถให้ข้อมูลสําคัญ ( key 

information) จาํนวน 17 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ริมทาํการสัมภาษณ์ตงัแต่วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง
วนัที 11 มีนาคม 2556 จนครบทงัหมด 17 คน ดว้ยเวลาทีแตกต่างกนัตามความพร้อมของพนกังาน
ราชการแต่ละคน กบัการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่า พนักงานราชการทงั 17 คน ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการทีจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและเห็นด้วยเป็นอย่างยิงหากมีการบรรจุพนักงาน
ราชการเป็นขา้ราชการ ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามกบัพนกังานราชการทงั 17 คนวา่ 
“ท่านคิดวา่จะเป็นพนกังานราชการต่อไปหรือไม่ และมีเป้าหมายในการทาํงานอย่างไร” คาํตอบที
ผูว้ิจยัได้รับประกอบกับการสังเกตนําเสียงทีมีความมันใจในการตอบโดยไม่มีความลังเลของ
พนกังานราชการทงั 17 คน ไดค้วามไปในทิศทางเดียวกนัวา่ มีเป้าหมายทีจะทาํงานเป็นขา้ราชการ 
เพือความมนัคงของชีวติและมีความเป็นอยูที่ดีในอนาคต จากคาํตอบของพนกังานราชการทงัหมดที
ผูว้ิจยัได้รับพร้อมทงัการสังเกตแววตาและนาํเสียงของพนักงานราชการ ทาํให้ผูว้ิจยัได้สัมผสัถึง
ความปรารถนาทีแน่วแน่ของพนกังานทีมีความตอ้งการทีจะไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการ  
 นอกจากนี ผูว้จิยัยงัไดส้อบถามเพิมเติมดว้ยขอ้คาํถามทีวา่ “ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร
บา้ง หากพนกังานราชการไดรั้บการบรรจุไปเป็นขา้ราชการ” คาํตอบทีผูว้ิจยัไดรั้บประกอบกบัการ
สังเกตนาํเสียงทีมีความมนัใจในการตอบโดยไม่มีความลงัเลของพนักงานราชการทงั 17 คน ได้
ความไปในทิศทางเดียวกันว่า  ถือเป็นสิงทีดีเพราะทางราชการจะได้บุคลากรทีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทาํงานกบัองค์กรอยู่แลว้ เป็นการเปิดโอกาสทีดีให้กบั
พนกังานราชการ เป็นการจูงใจพนกังานให้อยู่ในระบบต่อไป เป็นการส่งเสริมความกา้วหนา้ของ
พนกังานราชการ ทาํใหพ้นกังานราชการมีกาํลงัใจในการทาํงานต่อไป    อีกทงัภาครัฐจะไดบุ้คลากร
ทีมีความรู้ความสามารถ เชียวชาญในงานเป็นอยา่งดีมาทาํงานในอนาคต   จากคาํตอบของพนกังาน
ราชการทงัหมดทีผูว้ิจยัไดรั้บพร้อมทงัการสังเกตแววตาและนาํเสียงของพนกังานราชการ ทาํให้
ผูว้ิจยัไดส้ัมผสัถึงความปรารถนาทีแน่วแน่ของพนกังานทีมีความตอ้งการทีจะไดรั้บการบรรจุเป็น
ขา้ราชการ รวมทงัทศันะคติในแง่บวก ในแง่ทีเป็นประโยชน์เกียวขอ้งกบัการบรรจุพนกังานราชการ
เป็นข้าราชการ อีกทังผู ้วิจ ัยได้สอบถามต่อไปอีกว่า  “ท่านมีความต้องการอืนๆอีกหรือไม่  
นอกเหนือจากความตอ้งการทีจะไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการต่อไป” พนกังานราชการส่วนใหญ่
ไดใ้หค้าํตอบไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีความตอ้งการทีจะไดรั้บสวสัดิการในดา้นค่ารักษาพยาบาล
ทีดีขึนกวา่เดิม มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกบัขา้ราชการได ้ถึงแมอ้าจจะไม่สามารถเบิกได้
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ถึงครอบครัว แค่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลทีครอบคลุมสิทธิเฉพาะตนเองไดก้็มีความพึงพอใจ
แลว้ ทาํให้เห็นไดว้่า ถึงแมโ้อกาสในการทีจะไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมีหนทางเดียวคือ ตอ้ง
ไปทาํการสอบบรรจุเข้ารับราชการตามกฎระเบียบของ ก.พ. นัน พนักงานราชการก็ยงัมีความ
ตอ้งการทีจะไดรั้บสวสัดิการทีดีขึนกว่าเดิม เพือเป็นแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานราชการ
ต่อไป  
 

ตอนที 4 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
ราชการของกลุ่มผู้บริหาร 
 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการสัมภาษณ์ขอ้มูลของผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการสํานกัทีเขา้
ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยการ
พรรณนาวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์ในภาพรวม เรือง การศึกษาสถานภาพของพนกังานราชการกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ดงัต่อไปนี 

1. ปัจจัยทีทําให้การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เกิดความสําเร็จ  เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่านไดใ้ห้ความคิดเห็นทีเกียวกบัปัจจยัทีทาํให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ โดยมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
คือ ความมนัคงในอาชีพ ค่าตอบแทนทีหน่วยงานจดัให้เป็นไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึงเป็นเครืองมือในการบริหารระบบพนักงานราชการของทุก
หน่วยงานภาครัฐ และตามกฎระเบียบที ก.พ. เป็นผูก้าํหนด โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบ
พนักงานราชการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยู่เสมอ อีกทังค่าตอบแทนทีได้รับมีความ
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซึงถือว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึง ส่วนด้านสวสัดิการ
ผูบ้ริหารท่านหนึงได้ให้ความเห็นว่าควรพิจารณาในเรืองค่ารักษาพยาบาลซึงอาจครอบคลุม
เฉพาะตวับุคคลให้มีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกบัขา้ราชการทวัไป เพือสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานราชการในการทีจะอยูใ่นอาชีพพนกังานราชการต่อไป ซึงระบบการบริหาร
จดัการองค์กรในปัจจุบนัดาํเนินการตามกรอบอาํนาจ หน้าที อตัรากาํลงั และให้ความยุติธรรมใน
สิทธิทีควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกนั รับฟังความคิดเห็น ผูร่้วมงานมีการปฏิบติัทีดีต่อกนั มีการ
ส่งเสริมพฒันาองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและบทบาทหนา้ที ให้การยอมรับในผลงาน 
ซึงถา้พนกังานราชการมีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีของตนเองก็ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานราชการ
ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จ 
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2. ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ พนกังานราชการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ทงัในระดบัหวัหนา้กลุ่มงาน ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กระทรวงฯ ซึงล้วนมีส่วนช่วยให้พนักงานราชการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานราชการมากขึน พนกังานราชการสามารถแสดงความสามารถ
ในการทาํงานของตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพทีตนเองมี ยอมรับนับถือต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานราชการ เช่น รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ การระดมความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังาน รวมทงัการไดรั้บความร่วมมือจากเพือนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงาน
ทงัในตาํแหน่งขา้ราชการและในกลุ่มพนกังานราชการด้วยกนัเอง ไม่มีการแบ่งแยก จะทาํให้เกิด
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั และช่วยใหก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบรืน รวมไปถึงการไดรั้บ
การยอมรับจากประชาชนผูรั้บบริการ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

3. ความชัดเจนของการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
พนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงาน และสํานักงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบว่า ในปัจจุบนัการกาํหนดลกัษณะงาน
และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งของพนกังานราชการทีปฏิบติัหนา้ทีในแต่ละกลุ่มงาน และสํานกังาน 
มีความชดัเจน รวมทงัมีการมอบหมายงานตามทีกาํหนดในสัญญาจา้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาํให้
พนกังานราชการรู้บทบาท หนา้ที ความรับผิดชอบของตนเอง และงานอืนๆทีไดรั้บมอบหมายเป็น
อย่างดี นอกจากนีการมอบหมายงานทีชัดเจน ยงัส่งผลให้เห็นถึงความตงัใจในการทาํงานของ
พนกังานราชการ นาํไปสู่การประเมินผลการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ เพือเลือนขึนเงินเดือน 
ทาํใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 

4. ความก้าวหน้าในหน้าทกีารงานในตําแหน่งพนักงานราชการ 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ ความกา้วหนา้ในดา้นค่าตอบแทนของ

พนกังานราชการ เมือเทียบกบัขา้ราชการในแต่ละปีจะมีการปรับเงินเดือนทีเพิมสูงกวา่ขนัเงินเดือน
ของขา้ราชการในระดบัเดียวกนั ส่วนดา้นระยะเวลาในการจา้งควรปรับให้มีความเหมาะสมและ
มนัคงมากขึน ซึงจะช่วยใหพ้นกังานราชการเกิดความรู้สึกผกูพนัในองคก์ร และรักองคก์ร ทาํให้อยู่
ปฏิบติังานนานขึน ช่วยลดอตัราการลาออกจากงานไปยงัหน่วยงานอืน อีกทงัควรให้พนักงาน
ราชการทีมีอายุการทาํงานตงัแต่  ปีขึนไป หรือระยะเวลาทีเหมาะสม มีสิทธิไดรั้บการบรรจุเป็น
ข้าราชการได้ หรือหากหน่วยงานใดจะมีการบรรจุแต่งตงัข้าราชการ ควรให้สิทธิแก่พนักงาน
ราชการก่อน เนืองจากมีประสบการณ์ในการทาํงานในหน่วยงานภาครัฐมาแลว้ เพือเป็นการสร้าง
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ขวญัและกาํลงัใจ ทาํใหพ้นกังานราชการรู้สึกวา่อาชีพพนกังานราชการมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
เกิดความมนัคงในการทาํงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ  

5. ความรับผิดชอบของพนักงานราชการภายในหน่วยงานทีมีต่องานทีได้รับ
มอบหมาย 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ โดยภาพรวมพนกังานราชการมีความ
รับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี เนืองจากมีระบบงานทีชดัเจน และถือปฏิบติัอย่าง
เสมอภาคกนั รวมทงัมีเกณฑต์วัชีวดัเป็นตวักาํหนดการปฏิบติังาน นอกจากนี พนกังานราชการส่วน
ใหญ่สามารถปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายไดส้ัมฤทธิผลตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชา แต่ทงันี ความ
รับผดิชอบของพนกังานราชการยงัมีความแตกต่างกนัตามกลุ่มงาน และสาํนกังานทีสังกดัอยู ่

6. ความเหมาะสมและเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการทีมีให้แก่พนักงาน
ราชการในหน่วยงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบว่า ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อค่าครองชีพ โดยพนกังานราชการจะไดรั้บค่าตอบแทน
สูงกว่าพนกังานราชการและลูกจา้งประจาํ แต่ในดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อืนๆ พนกังาน
ราชการจะไดรั้บน้อยกว่าขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ โดยในส่วนของค่ารักษาพยาบาล พนกังาน
ราชการสามารถเบิกไดจ้ากการใช้ประกนัสังคม แต่หากจะมีการเพิมสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่พนกังานราชการไม่แต่เฉพาะตวัของพนกังานราชการเอง รวมไปถึงครอบครัวดว้ย ก็จะเป็น
การดีมากยงิขึน  

7. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานราชการกับเพือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ภายในหน่วยงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงาน
ราชการกบัเพือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี มีการทาํงานเป็นทีม และให้
ความร่วมมือกนัในการทาํงานเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาขดัแยง้กนั มีความเป็นกนัเองในการทาํงาน 
เนืองจากมีการประชุม สือสาร และประสานงานกันอยู่เป็นประจาํ เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานแสดงความคิดเห็น ทาํให้ช่วยลดความขดัแยง้ในการทาํงานลงได ้และสามารถพฒันา
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนีบุคลากรทุกคนต่างมีความสํานึกในหน้าที ความ
รับผดิชอบของตน และไดรั้บการเอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 

8. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ แนวนโยบายและการบริหารงานทีจะ

ช่วยบาํรุงรักษาพนกังานราชการใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและอยูป่ฏิบติังานกบัองคก์รต่อไป โดย
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ผูบ้ริหารเห็นดว้ยอย่างยิงทีจะให้ภาครัฐมีนโยบายทีจะบรรจุพนกังานราชการเป็นขา้ราชการ ทงันี
เป็นการสร้างแรงจูงใจและความมนัคงในอาชีพการทาํงาน แต่ทงันีควรทีจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพือความเหมาะสมและไดข้า้ราชการทีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

9. ความเหมาะสมของสภาพการทาํงานต่อการปฏิบัติงาน 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ โดยส่วนใหญ่บรรยากาศหรือสภาพ

การปฏิบติังานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานเป็นอยา่ง
ดี สภาพห้อง โต๊ะ แสงไฟในการทาํงานมีความเหมาะสม มีระบบวงจรปิดทีทนัสมยั มีเวรยามคอย
ดูแลความปลอดภยั 

10. ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวของพนักงานราชการในหน่วยงานทีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบว่า ความเป็นอยูส่่วนตวั เนืองจากความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล พนืฐานของแต่ละครอบครัวทีมีความตอ้งการในแต่ละดา้นแตกต่างกนั แต่
ด้วยการทีพนักงานราชการไม่สามารถทีจะเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ หาก
หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือในเรืองนีได ้จะเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน
ของพนกังานราชการได ้เช่น การใหสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ฉพาะตนเอง เป็นตน้  

11. การบริหารด้านปกครองบังคับบัญชาทมีีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ทงั  ท่าน พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยความเสมอภาค ไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง ยึดถือและปฏิบติัตามกฎระเบียบของราชการ
อย่างเคร่งครัด และไม่เลือกปฏิบติั ให้เกียรติลูกน้องเท่าเทียมกันหมด มีมนุษย์สัมพนัธ์ทีดีกับ
บุคลากรทุกคน นอกจากนียงัเป็นผูรั้บฟังและเป็นทีปรึกษาให้คาํแนะนาํ รวมถึงการชีแจงทีชดัเจน
ไดทุ้กเรือง ให้ความไวว้างใจและให้ความเชือมนัในการทาํงาน คอยเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอเมือเกิดปัญหา ให้กาํลังใจแก่ผูป้ฏิบติังานตามสมควรแก่โอกาส มีการ
ชมเชย และนาํเสนอในทีประชุม ซึงจะช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

12. ปัจจัยด้านความมันคงในการทํางานของพนักงานราชการทีมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร ทัง  ท่าน พบว่า ความมันคงในการทาํงานของ
พนักงานราชการค่อนขา้งน้อย ดงันันควรมีกระบวนการจดัการทีจะทาํให้พนักงานราชการเกิด
ความรู้สึกมนัคงในการทาํงาน ได้แก่ การทีผูบ้งัคบับญัชารับรู้ และยอมรับในประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนักงานราชการอย่างตรงไปตรงมา มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และการ
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ประเมินผลงานเพือเลือนขนัเงินเดือนให้แก่พนกังานราชการ มีการกาํหนดสัญญาจา้งทีมีระยะเวลา
แน่นอน จะทาํให้พนักงานราชการเกิดความมนัใจได้ว่า การทาํงานดี มีความรับผิดชอบต่องาน       
จะทาํใหไ้ม่ถูกเลิกจา้ง ปรับปรุงดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อืนๆเพือให้พนกังานราชการเกิด
ความรู้สึกวา่อาชีพพนกังานราชการมีความมนัคงในการทาํงาน ซึงผูบ้ริหารมีความเห็นวา่หน่วยงาน
มีความจาํเป็นต้องมีพนักงานราชการต่อไป เมือยงัไม่สามารถเพิมอัตรา/จาํนวนข้าราชการได ้
(ภาครัฐยงัคงมีนโยบายจํากัดจํานวนข้าราชการ) ทังนีเพือให้มีบุคลากรเพียงพอในสายงาน
สนบัสนุนการปฏิบติัของขา้ราชการ นอกจากนีเพือเป็นฐานรากในการช่วยใหผู้ที้จบการศึกษาใหม่ที
มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติทีดีสามารถเข้ามาปฏิบติังานในตาํแหน่งพนักงาน
ราชการ ซึงจะช่วยทาํใหเ้รียนรู้การปฏิบติังานของขา้ราชการก่อนทีจะไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการ
ในโอกาสต่อไป 
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บทท ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเรือง “การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย”์ เป็นการศึกษาวิจยัทีมีวตัถุประสงค์
เพือ  

1. เพือศึกษาสถานภาพของพนกังานราชการ สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  

2. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

3. เพือศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนกังานราชการให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของพนกังานราชการ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

 การศึกษาวิจยัครังนี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาแบบปรากฏการณ์เดียว เพือศึกษา
สถานภาพของพนกังานราชการกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เพือศึกษาปัจจยัทีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ และศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพ
พนกังานราชการให้ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานราชการโดยมีการศึกษาในรูปแบบการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) ประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็น
รายบุคคล (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) ทีเกียวกบังานวิจยันีโดยตรง
ในสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์และเป็นการศึกษาผา่นเอกสารทีเกียวขอ้งกบัพนกังานราชการ 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งระหวา่ง เดือนกุมภาพนัธ์  ถึง
เดือนเมษายน  ซึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) คือ พนกังานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 17 

คน และ ผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการสํานกัทีเขา้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ
ของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 2 คน โดยในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแต่ละครังผูศึ้กษาจะทาํการจดบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลอยา่งสมาํเสมอ เพือให้ไดข้อ้มูลที
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ถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) และในกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในทุกขนัตอนตงัแต่เริมเขา้ไปศึกษาในภาคสนาม
จนกระทงัถึงขนัตอนการเขียนรายงานการวิจยั  ซึงขอ้มูลทีถูกวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็น  2  ส่วน
หลกั  ไดแ้ก่  ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ กบัขอ้มูลจากเอกสาร ซึงไดน้าํขอ้มูลทีไดม้า
ประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่ นาํมาจดัระบบระเบียบเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด  มา
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเก็บขอ้มูลเสริมให้มีเนือหาสมบูรณ์สลบักบัการสังเคราะห์ขอ้มูลในแต่
ละประเด็น  แต่ละบท  และสังเคราะห์ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเพือใหไ้ดค้าํตอบของการวจิยั 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
1. สถานภาพของพนักงานราชการกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 พนักงานราชการ คือ บุคคลทีไดรั้บการสอบคดัเลือกเขา้มาทาํงานในหน่วยงาน
ของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์มีสัญญาจา้งคราวละ 4 ปี หรือตามโครงการทีมีกาํหนดเวลา
เริมตน้สินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ทงันีตามความเหมาะสมและจาํเป็น โดยมีหน้าที
ตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือมติครม. 
เช่นเดียวกบัทีกาํหนดให้ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการตอ้งปฏิบติั โดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ 

   สาํหรับตาํแหน่งพนกังานราชการของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ไดย้ึดแนว
ทางการบริหารพนกังานราชการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
ซึงเป็นเครืองมือสาํคญัในการบริหารระบบพนกังานราชการโดยไดก้าํหนดสถานภาพของพนกังาน
ราชการไว ้

  พนักงานราชการถือเป็นส่วนหนึงในการผลักดันนโยบายการบริหารงานของ
สํานกัปลดักระทรวงพาณิชยใ์ห้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย อีกทงัจะเห็นไดจ้ากแนวโน้มการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลทีมีความตอ้งการทีจะลดจาํนวนของขา้ราชการลง 
และดาํเนินการจา้งพนกังานราชการแทนตาํแหน่งทีวา่งนนั 

  โดยการจดัจา้งพนักงานราชการจะมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ปีละ 2 ครัง               
โดยพิจารณาจาก  

1. ปริมาณของงาน 

2. คุณภาพของงาน 

3. ความทนัต่อเวลา 
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  การมอบหมายการปฏิบติังานของพนักงานราชการ จะเป็นไปตามตาํแหน่งและ
กลุ่มงานหรือสํานักทีพนักงานราชการสังกัดอยู่ในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึงการ
ปฏิบติังานตอ้งผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานใหไ้ดต้ามตวัชีวดัดว้ย 

  สําหรับผลการศึกษาขา้งตน้อภิปรายได้ว่า การทีมีแนวทางการบริหารพนักงาน
ราชการ นโยบายทีชัดเจนเกียวกบัพนักงานราชการ และการประเมินผลการปฏิบติังานทีมีความ
ชดัเจน เป็นปัจจยัสาํคญัทีจูงใจใหพ้นกังานราชการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   
2. ปัจจัยจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สํานักงาน
ปลดักระทรวงพาณชิย์ 
       ในการศึกษาครังนี  เป็นการแบ่งประเด็นศึกษาต่างๆตามทฤษฎีแรงจูงใจ 
(Motivation Hygiene Theory) ของ Herzberg  ดงันี 

       . ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจยัทีนาํไปสู่การกระตุน้ในการทาํงาน 
และทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีลักษณะสัมพนัธ์กับเรืองของงานโดยตรง คือ 
ตอ้งการทีจะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิดของตนเอง มีองคป์ระกอบทีทาํให้เกิดความพึงพอใจ
และจะส่งผลทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํนวน  ดา้น  ประกอบดว้ย ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความกา้วหนา้ในหน้าทีการงาน 
และความรับผดิชอบ  
  1.1 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดา้นความสําเร็จการปฏิบติังาน เป็น
ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย  พนกังานราชการสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในงาน
ได้ สามารถรับมือและป้องกันปัญหาทีเกิดขึนได้ นอกจากนียงัมีความภูมิใจทีสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถทีจะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที
เกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนให้กบัผูร่้วมงานคนอืน เพือนาํไปสู่
ความสาํเร็จในงานได ้
  ในด้านความสําเร็จของการปฏิบติังานพนักงานจะตงัเป้าหมายไวเ้สมอ  
และมีความรู้สึกวา่  ถา้ทาํไดส้าํเร็จ  จะมีความสุขทีสามารถทาํไดบ้รรลุตามเป้าหมาย  เป็นการส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานทางหนึง  ทีผูป้ฏิบติังานมีความตอ้งการจะทาํใหส้าํเร็จใหไ้ด ้

  1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับการยอมรับนับถือ การ
ปฏิบติังานของพนกังานราชการไดรั้บการยอมรับให้เป็นส่วนหนึงของหน่วยงาน โดยมีความรู้สึกที
ดีทีไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานนี และรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึงของความสําเร็จของหน่วยงานและ
มีส่วนร่วมในการขบัเคลือนการดาํเนินงานขององค์กร โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทีมี
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ความสาํคญั เช่น การทีพนกังานราชการไดรั้บมอบหมายเป็นตวัแทนของหน่วยงานเพือเขา้ร่วมการ
ประชุมหรือสัมมนาแทนขา้ราชการได ้และเปิดโอกาสให้แลกเปลียน แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เตม็ทีในงานทีทาํ และเมือผลงานทีทาํไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาทาํให้พนกังานราชการรู้สึก
ถึงการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผูบ้งัคบับญัชาและขา้ราชการให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถ
และทกัษะของพนกังานราชการ  

  การได้รับการยอมรับนับถือและความไว้วางใจจากหัวหน้างานเป็น
ตวักระตุน้และเป็นตวัเสริมแรงให้พนกังานราชการทาํงานให้สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํให้
พนกังานราชการเกิดความพึงพอใจในงาน  

  1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ ในดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั การที
พนักงานราชการส่วนใหญ่ทาํหน้าทีในการสนับสนุนการทาํงานของขา้ราชการ  จึงได้ทาํงานที
หลากหลายและเกียวขอ้งกบัการประสานงานกบัหน่วยงานอืนในเรืองต่างๆ พนกังานราชการไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถในหลายๆดา้นอยา่งเตม็ที เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถทีพนกังานราชการ
ไดส้ะสมมา เช่น ตาํแหน่งนกัวิชาการพาณิชย ์ไดมี้การกาํหนดคุณสมบติัของตาํแหน่งตงัแต่แรกเขา้
มาสมคัรวา่ตอ้งจบปริญญาตรีทางดา้น เศรษฐศาสตร์ บริหาร เพือนาํความรู้ทีไดศึ้กษามานาํมาปรับ
ใชไ้ดต้รงกบัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย ทาํให้พนกังานราชการทาํงานเกิดความถนดัในงานทีทาํ เกิด
ความพึงพอใจในการทาํงานต่อไป อีกทงัปริมาณงานทีรับผิดชอบเป็นไปตามลกัษณะงานและ
คุณสมบติัของพนกังานราชการในแต่ละตาํแหน่งงานและกลุ่มงาน โดยมีการกาํหนดหน้าทีความ
รับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

  ดังนัน  พนักงานราชการทีได้ปฏิบัติงานทีหลากหลาย ได้ใช้ความรู้
ความสามารถไดอ้ย่างเต็มที ย่อมมีความมนัใจ ภาคภูมิใจในการทาํงาน สนุกทีจะทาํงานนนัต่อไป 
ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานโดยภาพรวมของหน่วยงาน และทาํให้พนกังานราชการเกิด
ความพึงพอใจในงาน 

  1.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน  ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน    
ของพนกังานราชการยงัขาดความกา้วหนา้  เนืองจาก ระบบพนกังานราชการมีการประเมินผลเพือ
เลือนขันเงินเดือน แต่ขาดการเลือนขนั เลือนตาํแหน่งให้สูงขึน ซึงแตกต่างกับข้าราชการทีมี
ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีการงานอย่างชดัเจน โดยความตอ้งการของพนกังานราชการส่วน
ใหญ่ คือ ตอ้งการทราบถึงความกา้วหนา้ในอาชีพของตนในอนาคตทีนอกเหนือจากการกา้วหนา้ใน
ดา้นของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว  และมีความตอ้งการทีจะไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการ เพือทีจะ
ไดรั้บสิทธิหรือสวสัดิการต่างๆ ทีครอบคลุมมากยิงขึน อีกทงัเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว 
ต่อไป 
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  ทงันี หากภาครัฐและผูบ้ริหารมีนโยบายทีชัดเจนในการปรับปรุง หรือ
พฒันาในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานให้แก่พนกังานราชการ พนกังานราชการก็ยอ่มมีขวญั
กาํลงัใจในการทาํงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานต่อไป 

  1.5 ความรับผิดชอบ ด้านความรับผิดชอบ  การได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆทีทา้ทายความสามารถอยู่เสมอ โดยงานทีมอบหมายเป็นงานทีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของพนักงานราชการ เช่น การได้รับมอบหมายงานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถทีเรียนมา ใหอ้าํนาจความรับผดิชอบในงานเท่าเทียมกบัขา้ราชการ ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด ผูบ้งัคบับญัชาทาํหน้าทีในฐานะเป็นผูที้ให้คาํปรึกษาแนะนาํและตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอีกครัง 

  พนกังานพึงพอใจจากการทีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และ
มีอาํนาจรับผิดชอบเต็มที ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด ทาํให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานยอ่มจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 จากองคป์ระกอบทงั  5  ดา้นของปัจจยัจูงใจ  (Motivation factors)  ตามทฤษฎีของ 
Herzberg  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ) บอกไวว้่า  แรงจูงใจเป็นการกระตุ้นจาก
องคป์ระกอบภายในของงานเอง จึงทาํใหเ้กิดความพอใจในงานทีทาํอยู ่จะช่วยกระตุน้ให้คนเราไดมี้
ความรู้สึกอยากจะทาํงานขึนมาเอง มีทงัหมด  5  ดา้น แต่จากการศึกษาพนกังานราชการ  สํานกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์ ผูว้จิยัพบวา่ มีเพียง  4   ดา้นเท่านนัทีเป็นปัจจยัปัจจยัจูงใจ   คือ  ความสําเร็จ
ในการปฏิบติังาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานทีปฏิบติั  และความรับผดิชอบ  

 ในส่วนของความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ในบริบทของพนักงานราชการ  
สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ไม่สามารถเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  
หรือสร้างความพึงพอใจในงานได ้ เพราะระบบพนกังานราชการไม่มีการเลือนขนัจากตาํแหน่งของ
ตวัเองให้สูงขึน  มีแต่การเลือนขนัเงินเดือน  ซึงในความรู้สึกของพนกังานราชการ  ความกา้วหน้า
จะตอ้งมาพร้อมตาํแหน่งทีสูงขึน  และความมีเกียรติ  อนัเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวได ้ 

 2.ปัจจัยบํารุงรักษา  (Hygiene factors)  เป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงานของบุคคล ซึงมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีลกัษณะทีไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ 
บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานเกิดขึน  มีองค์ประกอบจาํนวน 7 ด้าน ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการ
ทาํงาน  ความเป็นอยูส่่วนตวั  การปกครองบงัคบับญัชา และความมนัคง  
  2.1 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ของพนกังาน
ราชการแบ่งเป็นดงันี 
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       ค่าตอบแทน   ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  การเข้าทํางานที
สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ จะไดค้่าตอบแทนสูงกวา่เงินเดือนของขา้ราชการ  เช่น  ตาํแหน่ง
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ถ้าเงินเดือนขา้ราชการได ้ 13,300  บาท  พนกังานราชการได้
ค่าตอบแทน  14,000  บาท   ต่อมามีนโยบายตามรัฐบาล  ให้คนทีจบปริญญาตรีไดเ้งินเดือนขนัตาํ  
15,000  บาท  ดงันนั  ในปัจจุบนัขา้ราชการ  และพนกังานราชการจึงไดเ้งินเดือนและค่าครองชีพ
เพิมเติมจนครบ  15,000  บาท  ซึงในความรู้สึกของพนกังานราชการในระยะแรกก่อนมีนโยบาย
ของรัฐออกมาจะมีความรู้สึกว่า  พึงพอใจในการเข้าทาํงานเป็นพนักงานราชการ  เพราะ  ได้
ค่าตอบแทนทีสูงกว่า  แต่ในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนันแล้ว นโยบายของรัฐมีการปรับทงัเงินเดือน
ขา้ราชการ  และค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้กับคนทีเขา้ทาํงานด้วยวุฒิปริญญาตรีเป็น  
15,000  บาทเท่ากนัโดยเพิมเติมมาในรูปแบบค่าครองชีพ   ทาํให้สําหรับคนทีเพิงจบการศึกษา
ปริญญาตรีใหม่และเข้าทาํงานเป็นพนักงานราชการมีค่าตอบแทน  ไม่แตกต่างจากเงินเดือน
ข้าราชการ  แต่สําหรับพนักงานราชการทีอยู่มานานแล้วจะมีค่าตอบแทนทีสูงกว่าเงินเดือน
ขา้ราชการโดยประมาณ  500 -  1,000  บาท  ซึงคิดวา่เป็นรายไดที้เพียงพอแลว้กบัค่าครองชีพใน
ปัจจุบนั  ทาํให้พนักงานราชการทีอยู่มานานไม่มีความต้องการทีจะเปลียนงานใหม่หากพูดถึง
ค่าตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม  พนกังานราชการก็มีการเลือนขนัเงินเดือน  ทีสูงกวา่ขา้ราชการ  โดยมา
จากการประเมินผลการปฏิบติังานพนักงานราชการ  ดงันนั  ในด้านค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานราชการ  เพราะการปฏิบติังานทีดียอ่ม
ส่งผลต่อการประเมินเลือนขนัเงินเดือนดว้ย 
   สวสัดิการ  สวสัดิการของพนกังานราชการ  มีความแตกต่างกบัขา้ราชการ
อย่างชัดเจน  และเป็นสาเหตุสําคัญทาํให้พนักงานราชการมีความต้องการเปลียนสถานะเป็น
ขา้ราชการ  แมว้่าพนักงานราชการจะได้ค่าตอบแทนทีสูงกว่าเงินเดือนขา้ราชการ  โดยเฉพาะ
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการทีสามารถเบิกได ้ แต่พนกังานราชการเป็นรูปแบบของ
ประกนัสังคม  มีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ทีไดรั้บไม่เท่าเทียมกนั  โดยพนักงานราชการมีความ
ตอ้งการทีจะไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองไดบ้า้ง ซึงอาจจะไม่ครอบคลุมการเบิกค่า
รักษาพยาบาลทงัครอบครัว ดงันนั  ในด้านสวสัดิการ เป็นปัจจยัทีไม่ส่งผลประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานได้มากนัก  แต่ในความรู้สึกพนักงานราชการการมีประกันสังคมก็ยงัดีเสียกว่าไม่มี
สวสัดิการอะไรเลยในดา้นค่ารักษาพยาบาลตนเอง 

  2.2 ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงาน สามารถ
กล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนร่วมงาน  และความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  อยูใ่นเกณฑ์ที
ดีมีความรู้สึกอนัดีกบัองค์กร  เพราะเป็นหน่วยงานทีสามารถพูดคุย  หรือปรึกษาหารือกนัไดต้งัแต่
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ระดบัเจา้หน้าทีจนถึงผูบ้ริหาร   เจา้นายและเพือนร่วมงานก็เป็นมิตรและให้คาํปรึกษาทีดีมาโดย
ตลอด  มีการให้ความร่วมมือดา้นขอ้มูล  และช่วยเหลือ  ไม่แบ่งแยกการทาํงาน  ทาํงานขา้มแผนก
ได้ มีความสนิทสนม ความจริงใจและความเป็นกนัเองของเพือนร่วมงาน เพือนร่วมงานมีความ
รับผิดชอบในหน้าทีการงานดี มีการช่วยเหลือซึงกันและกันในการทาํงาน เพือนร่วมงานต่างก็
ยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั ไดรั้บความช่วยเหลือในเรืองต่างๆจากผูบ้งัคบับญัชา ทุกคนใน
องคก์รช่วยเหลืองานกนัดี และมีการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเป็นทีม  ทาํให้ผูว้ิจยัไดส้ัมผสัถึงการที
พนกังานราชการมีความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหว่างเพือนร่วมงานในทีทาํงานได้
อยา่งแทจ้ริง  ยกตวัอย่างเช่น  หลงัเวลาเลิกงานมกัมีการจบักลุ่มตงัแต่  2  คนขึนไปในการพูดคุย
ปัญหาแลกเปลียนขอ้คิดเห็นในการทาํงาน  หรือบางครังอาจจะเป็นการพูดคุยปัญหาส่วนตวัปรึกษา
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

    นอกจากนีจากการทีผู ้วิจ ัยทีสังเกตพฤติกรรมต่างๆในทีทํางานของ
พนกังานราชการและบรรยากาศในการทาํงาน พบว่า   บรรยากาศในการทาํงานเป็นไปอย่างสงบ
เรียบร้อย ทุกคนต่างตงัใจทาํหนา้ทีของตนเองอยา่งสุดความสามารถ มีการช่วยเหลือกนัและกนั แบ่ง
เบาภาระหน้าทีความรับผิดชอบซึงกนัและกนั สามารถรับรู้ได้จากกิจกรรมต่างๆทีจดัทาํภายใน
หน่วยงาน  เช่น  งานเลียงสังสรรค ์ งานเขา้ร่วมกีฬา  งานพิธีกรต่างๆเป็นตน้ 

  สรุปได้ว่า  ความสัมพนัธ์ในการทาํงานสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทาํงาน  เพราะ  เมือเกิดความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดีกบัเพือนร่วมงาน   หรือผูบ้งัคบับญัชา  
การประสานงานดา้นต่างๆสามารถทาํไดอ้ยา่งราบรืน รวดเร็วยงิขึน  และสามารถสร้างความสามคัคี
ใหเ้กิดภายในทีทาํงาน 

 2.3 นโยบายและการบริหารงาน    นโยบายและการบริหารงาน              
ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น นโยบายของหน่วยงาน และการ
บริหารงานของหน่วยงาน ซึงในด้านนโยบายของหน่วยงานนันมีการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ราชการเขา้ร่วมในการแถลงนโยบายและการประชุมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ทาํให้มี
ความชดัเจน รับทราบทิศทางและวตัถุประสงคข์องการบริหารงานหน่วยงาน แต่อยา่งไรก็ตามก็เป็น
เพียงแค่ผูที้เขา้มาร่วมรับฟังตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายเท่านนัในความรู้สึกของพนกังานก็เป็นการ
รับฟังเท่านนั  จาํไดบ้า้ง  ไม่ไดบ้า้ง ซึงนโยบายก็มาจากนโยบายหลกัของประเทศและแปลงมาสู่การ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน ไม่ได้มาจากบุคลากรในหน่วยงานอย่างแทจ้ริง และในส่วนของการ
บริหารงานของหน่วยงานทีเป็นลาํดบัขนัตอนตามระบบราชการยงัเป็นอุปสรรคอย่างหนึงในการ
บริหารงานของหน่วยงาน เช่น ในตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าทีรวบรวม
ความเห็นของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย ์เพือทาํหนงัสือตอบความคิดเห็นของหน่วยงานไป
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ยงัหน่วยงานภายนอก โดยการส่งหนังสือแจง้เวียนให้กรมตอบความคิดเห็นภายในระยะเวลาที
เร่งด่วนนนั เมือไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูร้วบรวมความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน โดยตอ้งจดัทาํ
หนงัสือขึนมาฉบบัหนึง เพือเสนอให้ปลดักระทรวงฯลงนาม ตอ้งผ่านขนัตอนการเซ็นรับรองจาก
หวัหนา้งาน ผูอ้าํนวยการ ไปยงัปลดักระทรวงฯ ก่อนทีหนงัสือฉบบันนัจะส่งออกไปยงักรม ทาํให้
เกิดความล่าชา้ในการประสานงาน   

ในด้านนโยบายและการบริหารงาน  สามารถกล่าวได้ว่า  การแถลง
นโยบายและการมีส่วนร่วมต่อการกาํหนดนโยบายของพนกังานราชการเป็นเพียงแค่การเขา้ฟังการ
แถลงนโยบายจากองค์กรเพียงเท่านัน  เพือให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทิศทาง  วิสัยทศัน์ของ
องคก์รเท่านนั  แต่สําหรับการบริหารทีเป็นระบบของราชการ  ยงัเป็นองคป์ระกอบทีสร้างความไม่
พึงพอใจในงานของพนกังานราชการเองทีขาดความรวดเร็ว   

 2.4 สภาพการทํางาน ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในสํานกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์มีการจดัสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับสํานักงานอย่างเพียบพร้อม  เช่น  
คอมพิวเตอร์  ประจาํเจา้หนา้ทีของแต่ละคน  เครืองถ่ายเอกสารจาํนวน  3  เครืองต่อ 1 สํานกังาน 
เครืองปรินเตอร์ประจาํทุกกลุ่มงาน  เครืองปรับอากาศทีมีจาํนวนอย่างเพียงพอต่อการทาํความเยน็
ภายในสาํนกังาน  หรือสถานทีตงัของหน่วยงานมีทศันียภาพทีดี ทาํให้บุคลากรเกิดความผอ่นคลาย 
เป็นตน้  สิงอาํนวยความสะดวกเหล่านีทาํให้การทาํงานของพนกังานเกิดความสะดวกสบายมากขึน  
การปฏิบัติงานมีความราบรืน  อุปกรณ์สํานักงานทีทันสมัย มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  ทาํให้เมือเกิดปัญหาเจา้หน้าทีสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านันในการแก้ไข
ปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดี  ทาํให้อุปสรรคในการทาํงานลดน้อยลง  แต่ในความรู้สึกของพนักงาน
ราชการส่วนใหญ่สิงอาํนวยความสะดวกเหล่านีเป็นของธรรมดาในยุคปัจจุบนัทีหน่วยงานจะตอ้งมี
เตรียมไวใ้ห้อยูแ่ลว้  เหมือนกบัหน่วยงาน  หรือสํานกังาน  บริษทัอืนๆทวัไป  แต่สิงทีมีเหล่านีเมือ
เกิดความเสียหายตอ้งทาํการซ่อมแซม  กลบัเป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
เครืองถ่ายเอกสาร  และเครืองปรับอากาศ 

 ในด้านสภาพในการทํางานนี  แม้ว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานที
สาํนกังานปลดักระทรวงพณิชยจ์ะมีความเพียบพร้อม  และส่งผลต่อการปฏิบติังานสามารถทาํไปได้
อย่างลุล่วง  ไม่ติดขดั  ไม่เกิดกรณีการแย่งกนัใช้อุปกรณ์สํานกังาน  หากอุปกรณ์  และสิงอาํนวย
ความสะดวกเหล่านันไม่เพียงพอ  แต่สําหรับพนักงานราชการแล้วสภาพแวดล้อมเหล่านีก็
เหมือนกบัทีอืนๆทวัไปในยคุปัจจุบนั  และการซ่อมแซมทีล่าชา้ก็ยงัเป็นปัญหาอยู ่
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  2.5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว  เวลาการปฏิบติังานของพนกังานราชการก็
เหมือนกบัขา้ราชการทีสามารถเลือกเวลาการทาํงานได ้ 3  ช่วงเวลา  ไดแ้ก่  ช่วงเวลาที  1 คือ 7.30  

ถึง  15.30  ช่วงเวลาที  2  คือ  8.30  ถึง  16.30   ช่วงเวลาที  3  คือ  9.30  ถึง  17.30 
  การทีเจา้หน้าทีสามารถเลือกช่วงเวลาทีจะเขา้ทาํงานได ้ ทาํให้สามารถที
จะจดัการกบัปัญหาส่วนตวัในการทาํงานได ้ เช่น   บา้นอยู่ไกลสถานทีทาํงาน   เส้นทางมาทาํงาน
รถติด  หรือตอ้งไปส่งลูกทีโรงเรียนก่อนในตอนเช้า  ปัญหาส่วนตวัเหล่านีทีส่งผลกระทบต่อการ
ทาํงานก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป  เจา้หน้าทีทุกคนสามารถทาํงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
โดยไม่เกิดความรู้สึกทีเสียเปรียบวา่  คนนีเขา้งานทีหลงั  มาสาย  แต่เลิกงานพร้อมกนั 

  การมีทางเลือกของเวลาในการปฏิบติังานเช่นนี  ทาํใหเ้จา้หนา้ทีสามารถที
จะจดัการปัญหาส่วนตวัไดโ้ดยทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาทาํงานทุกคนยงัตอ้งมีเวลาปฏิบติัภายใต้
เงือนไข  8  ชวัโมงเช่นเดียวกนั  

  2.6 การปกครองบั งคับ บัญชา   การปกครองบังคับบัญชา  เ ป็น
ผูบ้งัคบับญัชาทีมีความสามารถในการดาํเนินงาน  มีความยุติธรรมในการบริหารงาน  มีความรู้
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถให้คาํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี แมจ้ะมี
อุปสรรคในการทาํงานเข้ามาขดัขวาง ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้
คลีคลาย สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  จากการสังเกตการณ์ของผูว้ิจยัพบวา่   พนกังานในหน่วยงานซึง
เป็นผูใ้ต้บังคับบัญชาก็สามารถรับรู้ได้ว่า ผูบ้ ังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถและทักษะที
เพียบพร้อมทีจะมาปฏิบติังานดา้นการบริหารองค์กร สามารถทีจะนาํองคก์รหรือขบัเคลือนองคก์ร
ไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด ้

   องค์ประกอบการปกครองบงัคบับญัชานีถือไดว้่าเป็นสิงสําคญัทีทาํให้
หน่วยงานสามรถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถแกไ้ขปัญหา  อุปสรรคต่างๆให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดภ้ายใตก้ารนาํของผูบ้ริหารทีมีมีความสามารถ  ซึงการมีผูน้าํเช่นนีถือไดว้่าเป็น
สิงทีขาดไม่ได้สําหรับองค์กร  และเป็นแบบอย่างให้กับผูใ้ต้บงัคบับญัชา  และเกิดความรู้สึกที
ตอ้งการจะช่วยผูบ้งัคบับญัชาแกปั้ญหาอุปสรรคไปดว้ยกนัใหไ้ด ้
  2.7 ความมันคง ความมนัคงของพนกังานราชการเป็นการต่อสัญญาทุก  
ปี ซึงเป็นการจา้งงานตามภารกิจ มีกรอบระยะเวลาในการจา้ง และมีการประเมินผลการปฏิบติังาน
เพือจา้งต่อ หรือยกเลิกการจา้งงาน   ซึงมีความแตกต่างจากขา้ราชการ  เมือไดเ้ป็นขา้ราชการแลว้ก็
สามารถอยูจ่นถึงเกษียณอาย ุ 60  ปีทาํใหพ้นกังานราชการหลายคนมีความรู้สึกวา่ขา้ราชการมีความ
มนัคงในการทาํงานมากกว่า  และเป็นสาเหตุสําคญัส่วนหนึงทีทาํให้พนักงานราชการอยากจะ
เปลียนไปสู่การเป็นขา้ราชการ  หรืออยากใหมี้การบรรจุพนกังานราชการเป็นขา้ราชการ   
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  ดังนัน   ในด้านความมันคงของพนักงานราชการจึงขึนอยู่กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการจะต้องมีผลงานทีดี  เพือให้เกิดการต่อสัญญาว่าจ้างพนักงาน
ราชการ  อีกทางหนึงเท่ากับว่าการต้องการต่อสัญญาทีขึนอยู่กับการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทาํงานดีขึนอีกดว้ย 

 จากองคป์ระกอบทงั  7  ดา้นของปัจจยับาํรุงรักษา  (Hygiene factors)  ตามทฤษฎี
ของ Herzberg (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542) บอกไวว้า่  เป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงานของบุคคล ซึงมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีลกัษณะทีไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ 
บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานเกิดขึน  มีทงัหมด  7  ดา้น   แต่จากการศึกษาพนกังาน
ราชการ  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ผูว้จิยัพบวา่ ปัจจยับาํรุงรักษาทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานมี  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทน  ความสัมพนัธ์ใน
การทาํงาน  ความเป็นอยูส่่วนตวั  การปกครองบงัคบับญัชา และความมนัคง  และมีปัจจยับาํรุงรักษา  
เพียง  3   ดา้นเท่านนัทีไม่ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทาํงานทีดีขึน  คือ  สวสัดิการ  
นโยบายและการบริหารงาน  สภาพการทาํงาน   
 สวสัดิการรักษาพยาบาลของพนกังานราชการเป็นแบบได้รับสิทธิประกนัสังคม              
จากการศึกษาพบวา่  พนกังานราชการมีความพอใจในแบบทีรู้สึกวา่  ดีกวา่ไม่มีอะไรเลย  แต่สิงที
อยากไดจ้ริงๆนนัคือ  สวสัดิการการรักษาพยาบาลแบบขา้ราชการทีสามารถใชสิ้ทธิเบิกตรงได ้   
 นโยบายและการบริหารงานโดยส่วนใหญ่เป็นการกาํหนดนโยบายจากส่วนบน    
ลงล่าง โดยพนักงานราชการมีหน้าทีทีต้องเข้าร่วมรับฟัง แต่ในการมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายนนัไม่มีปรากฏให้เห็นในสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ พนกังานทุกคนก็แค่เขา้รับฟัง
เท่านนั 

 สภาพการทาํงานแมว้่าจะมีสิงอาํนวยความสะดวกให้เพียบพร้อมในการทาํงาน  
แต่เมือสิงของเสียหาย  ชาํรุด  ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการซ่อมแซมนาน  ในบางครังไม่ทนัการต่อการ
ใชง้าน 

 จากปัจจยัทงั  3  ด้านนีเป็นสิงทีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ
พนกังานราชการ  แต่ก็ยงัถือวา่เป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งมีในลกัษณะทีวา่  ดีกวา่ไม่มีสวสัดิการอะไรเลย  
ไม่รู้อะไรเกียวกบัทิศทางวตัถุประสงคก์ารทาํงาน  และการซ่อมแซมทีชา้ดีกวา่ไม่ทาํ  นาํมาสู่ความ
ไม่พึงพอใจในงานของตนและไม่สามารถเป็นแรงจูงใจนาํไปสู่ประสิทธิภาพในการทาํงานทีดีขึน 

 การอภิปรายผลตามปัจจัยจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานราชการ สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์  พบวา่  ปัจจยัทีสามารถเป็นแรงจูงใจและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหดี้ขึน  ไดแ้ก่  ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน  การไดรั้บการยอมรับ
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นับถือ  ลักษณะของงานทีปฏิบติั   ความรับผิดชอบ  ค่าตอบแทน  ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน 
ความเป็นอยูส่่วนตวั การปกครองบงัคบับญัชา และความมนัคง  
 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  การทีพนักงานราชการสามารถทีจะแก้ไขปัญหา
ต่างๆได ้การรู้จกัป้องกนัปัญหาทีเกิดขึน ครันผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจในผลงานสําเร็จ
ของงานนนัอยา่งยงิ  เป็นแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุบิน รักเหล่า ( 2545)  ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการทาํงาน หลงัการนาํ 
ISO 9002 มาใชใ้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัลาํพูน พบว่า ปัจจยัจูงใจทีเป็นตวักระตุน้ในการ
ทาํงานพนกังานส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก คือ ดา้นความสาํเร็จของงาน 

 การได้รับการยอมรับนับถือ  การไดรั้บการยอมรับนบัถือของพนกังานราชการที
ได้รับ ทงัจากผูบ้งัคับบญัชา จากเพือนผูม้าขอคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ซึงมีทัง
รูปแบบของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใดทีทาํให้เห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหดี้ยงิขึนไป สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกิตติ อริยานนท์ (2541)  ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจกอง
ทะเบียนพล พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัสูงคือ  ดา้นการยอมรับนบัถือ   
 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ  การทีพนักงานราชการส่วนใหญ่ทําหน้าทีในการ
สนบัสนุนขา้ราชการ  จึงไดท้าํงานทีหลากหลายและเกียวขอ้งกบัการประสานงานกบัหน่วยงานอืน
ในเรืองต่างๆ ทาํให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบติังาน ต้องอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค ์       
ทา้ทายใหต้อ้งลงมือทาํ เป็นปัจจยัทีกระตุน้ความสามรถและประสิทธิภาพในการทาํงาน สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุบิน รักเหล่า ( 2545)  ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการ
ทาํงาน หลงัการนาํ ISO 9002 มาใช้ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัลาํพูน พบว่า  พนกังานส่วน
ใหญ่ให้ความสําคญัและมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ปัจจยัจูงใจทีเป็นตวักระตุน้ในการ
ทาํงานคือ ดา้นลกัษณะและขอบเขตของงาน 

 ความรับผดิชอบ  โดยงานทีมอบหมายเป็นงานทีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของพนกังานราชการ ให้อาํนาจความรับผิดชอบในงานเท่าเทียมกบัขา้ราชการ ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด ผูบ้งัคบับญัชาทาํหน้าทีในฐานะเป็นผูที้ให้คาํปรึกษาแนะนาํและตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอีกครัง  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุขฤทยั สุขใจ (2553) ศึกษาเรือง “การศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา่  ความรับผดิชอบ  ทาํใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานราชการใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยูใ่นระดบัมาก 
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 ค่าตอบแทน  ของพนักงานราชการโดยภาพรวมได้รับค่าตอบแทนทีสูงกว่า
เงินเดือนของขา้ราชการ  โดยเฉพาะการเลือนขนัค่าตอบแทนได้มากกว่าขา้ราชการ  ทาํให้เกิด
แรงจูงใจทีจะปฏิบติังานทีดีขึนเพือจะได้มีผลการประเมินทีดี  และได้รับค่าตอบแทนทีมากขึน  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัญาภรณ์ ศรีสุข (2542)ศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
ระดับปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคญัต่อปัจจยัจูงใจทีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงานทุกปัจจยั มีค่าเฉลียของค่าตอบแทนใน
ระดบัสาํคญัมาก 

 ความสัมพันธ์ในการทํางาน   ความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน   และ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  อยูใ่นเกณฑ์ทีดีมีความรู้สึกอนัดีกบัองคก์ร  เพราะเป็นหน่วยงานที
สามารถพูดคุย  หรือปรึกษาหารือกนัได้ตงัแต่ระดบัเจา้หน้าทีจนถึงผูบ้ริหาร   เจา้นายและเพือน
ร่วมงานก็เป็นมิตรและให้คาํปรึกษาทีดีมาโดยตลอด  มีการให้ความร่วมมือด้านข้อมูล  และ
ช่วยเหลือ  ไม่แบ่งแยกการทาํงาน  ทาํงานขา้มแผนกได ้มีความสนิทสนม ความจริงใจและความ
เป็นกนัเองของเพือนร่วมงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติ อริยานนท ์(2541) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจกองทะเบียนพล พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัสูง
ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน  และแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัปานกลางคือ  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลทีไดรั้บจากงานในหน้าที
ของพนักงานราชการ  ในทีนีคือการมีทางเลือกของเวลาในการปฏิบัติงานเช่นนี  ทาํให้การ
ปฏิบติังานไม่ส่งผลกระทบกบัความเป็นอยูส่่วนตวั 

 การปกครองบังคับบัญชา  ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือ
ความยติุธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหา ให้คาํแนะนาํในการ
ทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ ทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกทีตอ้งการจะช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชา
แก้ปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันให้ได้อนันาํไปสู่ความสําเร็จของงาน  สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อลิศรา สืบสังข์ (2542) ศึกษา ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานกรุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานกรุงเทพมหานครมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมากคือ  การบงัคบับญัชา ความยติุธรรมในหน่วยงาน 
 ความมันคง ความมนัคงของพนกังานราชการเนืองจากเป็นการต่อสัญญาทุก 4 ปี 
ซึงเป็นการจา้งงานตามภารกิจ มีกรอบระยะเวลาในการจา้ง และมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพือ
จา้งต่อ หรือยกเลิกการจา้งงาน   ดงันนั  ความมนัคงของพนกังานราชการจึงขึนอยูก่บัการปฏิบติังาน
ของพนักงานราชการจะต้องมีผลงานทีดี  เพือให้เกิดการต่อสัญญาว่าจา้งต่อไป  สอดคล้องกับ



77 

งานวิจยัของถวิล โอทอง (2545) ศึกษาเรือง “การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในระดบัมากและนาํไปสู่ประสิทธิภาพใน
การทาํงานคือ ดา้นความมนัคงในหนา้ทีการงาน 
 
3. การเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานราชการ 
สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
 จากการศึกษาพบว่า พนกังานราชการยงัมีความไม่พึงพอใจในงานของตนเองในบาง
ดา้น  โดยเฉพาะในปัจจยัจูงใจ (Motivation factors)  ตามทฤษฎีของ Herzberg  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2542) บอกไวว้า่  แรงจูงใจเป็นการกระตุน้จากองคป์ระกอบภายในของงาน  จึงทาํให้เกิด
ความพอใจในงานทีทาํอยู ่จะช่วยกระตุน้ใหค้นเราไดมี้ความรู้สึกอยากจะทาํงานขึนมาเอง มีทงัหมด  
5  ดา้น   แต่จากการศึกษาพนกังานราชการ  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ผูว้จิยัพบวา่  มีเพียง  4   
ดา้นเท่านนัทีเป็นปัจจยัปัจจยัจูงใจ   คือ  ความสําเร็จในการปฏิบติังาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงานทีปฏิบติั  และความรับผิดชอบ แต่ในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานนอกจาก
จะไม่เป็นปัจจยัจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานแลว้ ยงัส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในงานของ
ตนเองทีทาํ  กล่าวคือ ไม่พึงพอใจในความเป็นพนกังานราชการ ทาํใหพ้นกังานราชการในสํานกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชยต์อ้งการเป็นขา้ราชการ  ซึงขดัแยง้กบัทฤษฎีอยา่งสินเชิง 

 ความก้าวหน้าในหน้าทีการงานของพนักงานราชการ  ในสํานักงานปลดักระทรวง
พาณิชยน์ันไม่มีการเลือนตาํแหน่งงานของพนกังานราชการให้สูงขึน  เป็นปัจจยัทีสร้างความไม่
พอใจในงานของตนเองสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัญาภรณ์ ศรีสุข (2542) ศึกษาปัจจยัจูงใจใน
การทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติังาน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า  ความพอใจต่อ
ปัจจัยจูงใจทีเป็นตวักระตุ้นในการทาํงาน เกือบทุกปัจจัยมีค่าเฉลียในระดับพอใจมาก ยกเวน้
ความก้าวหน้าในการหน้าทีการงาน ซึงส่วนใหญ่มีความพอใจทีมีค่าเฉลียในระดับพอใจน้อย  
ดงันนัเพือเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว  และพนกังานราชการก็มีเป้าหมายทีจะทาํงานเป็นขา้ราชการ 
เพือความมนัคงของชีวิตและมีความเป็นอยู่ทีดีในอนาคต รวมทงัมีทศันะคติในทางบวกและเห็น
ดว้ยกบัการบรรจุพนักงานราชการเป็นขา้ราชการ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ถือเป็นสิงทีดีเพราะทาง
ราชการจะไดบุ้คลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทาํงานกบัองคก์รอยูแ่ลว้ 

เป็นการเปิดโอกาสทีดีให้กบัพนกังานราชการ เป็นการจูงใจพนกังานให้อยูใ่นระบบต่อไป เป็นการ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังานราชการ ทาํให้พนกังานราชการมีกาํลงัใจในการทาํงานต่อไป 

อีกทงัภาครัฐจะไดบุ้คลากรทีมีความรู้ความสามารถ เชียวชาญในงานเป็นอย่างดีมาทาํงานอนาคต 
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ทงันีเหตุผลทีพนกังานราชการส่วนใหญ่มีทศันคติและแนวคิดดงักล่าวก็เนืองมาจากความตอ้งการที
จะไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการเพือความกา้วหนา้ของตนเองตามสายอาชีพต่อไป 

 นอกจากนนัปัจจยับาํรุงรักษา  (Hygiene factors)  ตามทฤษฎีของ Herzberg (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, ) ทีเป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล ซึงมีอยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีลกัษณะทีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความ
ไม่ชอบงานเกิดขึน  ในบริบทของพนกังานราชการ  สาํนกัปลดักระทรวงพาณิชย ์ ในดา้นสวสัดิการ  
ด้านนโยบายและการบริหารงาน   และสภาพการทาํงานยงัไม่สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทาํงาน  เพราะ  ความตอ้งการของพนกังานราชการ  มีความตอ้งการทีจะมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดนโยบาย  แต่ในความเป็นจริงพนักงานเป็นแค่มีหน้าทีเขา้ไปรับฟังนโยบาย  
วิสัยทศัน์  จากผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านนั  และในดา้นสภาพการทาํงาน  แมว้่าจะมีสิงอาํนวยความ
สะดวกเพียบพร้อม  แต่เมือมีการชาํรุด  การบาํรุง  ซ่อมแซม เป็นไปอย่างล่าช้า  ทาํให้การทาํงาน
ขาดความต่อเนือง  และเป็นอุปสรรคในการทาํงาน  และในดา้นสวสัดิการการรักษาพยาบาลทีไม่
ทดัเทียมกบัขา้ราชการทงั 3  ปัจจยัจึงเป็นสิงทีสร้างไม่พึงพอใจในงานของพนกังานราชการ  สํานกั
ปลดักระทรวงพาณิชย ์อย่างชัดเจน  เพราะไม่สอดคล้องกับความตอ้งการ  จึงเสนอรูปแบบให้
เหมาะสม  ดงันี 

 1.ในดา้นการกาํหนดนโยบายและการบริหารงาน  ให้มีการจดัประชุมระดมความคิด
ของพนักงานราชการในการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง   และเป้าหมายของสํานัก
ปลดักระทรวงพาณิชย ์ และในการประชุมตอ้งมีผูบ้ริหารในระดบัสูงร่วมดว้ยทุกครัง  เพือให้สิงที
กลนักรอง  และเสนอแนะขึนมาไดรั้บการพิจารณาและนาํไปใช ้

 2.สภาพการทาํงาน  ทงัอุปกรณ์  เครืองมือ  สิงอาํนวยความสะดวกในทีทาํงาน  มีการ
ตรวจตราบาํรุงรักษาอยา่งสมาํเสมอ  และมีของสาํรองทีอยูใ่นสภาพการใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 3.สวสัดิการการรักษาพยาบาล  มีการปรับให้ทดัเทียมกบัขา้ราชการ  หรืออยา่งนอ้ยให้
สามารถใชเ้บิกตรงไดเ้ฉพาะตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 ผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลช่วยให้องค์กรได้ทราบถึงปัจจัยแรงจูงใจทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ประกอบไปดว้ย ความสําเร็จในการปฏิบติังาน การได้รับการยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และในด้านปัจจัยบาํรุงรักษา ประกอบด้วย 
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ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั การปกครองบงัคบับญัชา และความ
มนัคง อีกทงัได้ทราบถึงปัจจยัทีไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจทีนาํไปสู่ประสิทธิภาพการทาํงาน ได้แก่ 
ความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน สวสัดิการ  นโยบายและการบริหารงาน  และสภาพการทาํงาน     
ซึงเป็นปัจจยัทีผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงเป็นลาํดบัตน้ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายพฒันา
บุคลากร  การบริหารงาน  และการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรทีปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์ เพือให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากยิงขึน อนัจะส่งผลให้ทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ทีมากยงิขึน 

  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํการวจัิยครังต่อไป 
 
 1.) ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอืนๆทีเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงาน เช่น การศึกษา 
ทศันคติต่อการทาํงาน สุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นตน้ 

 2.) ควรทาํการศึกษาใหค้รอบคลุมในภาพรวมของกระทรวง เพือเปรียบเทียบถึงปัจจยัที
ส่งผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ซึงจะทาํให้เกิดความชัดจนในผล
การศึกษามากยงิขึน  
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