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บังคับบัญชา และความมันคง
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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
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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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าและให้ผลตอบแทนได้ดีทีสุ ด ดังนันไม่วา่ จะ
เป็ นองค์การในภาคเอกชนหรื อภาครัฐล้วนแต่ให้ความสําคัญต่อการลงทุนในด้านทรัพยากรมนุ ษย์
เป็ นหลัก รวมไปถึ งทุกองค์การล้วนแต่ตอ้ งการคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางานให้แก่องค์การโดยหวัง
เป็ นอย่างยิงว่าทรัพยากรเหล่านันจะสามารถสร้างความสําเร็ จให้แก่องค์การ นําพาองค์การให้บรรลุ
ตามแผนและวัตถุประสงค์ขององค์การนันๆได้โดยขึนอยูก่ บั ปั จจัยสําคัญคือ แนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิ ทธิภาพ
แนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที
พฤษภาคม
เห็ นชอบแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
- )
ประกอบด้ว ย ยุท ธศาสตร์ ที สํา คัญ คื อ การปรั บ เปลี ยนกระบวนการและวิธี ก ารทํา งาน การ
ปรับเปลียนโครงสร้า งการบริ หารราชการแผ่นดิ น การรื อปรับระบบการเงิ นและการงบประมาณ
การสร้ างระบบบริ หารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลี ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่านิยม การเสริ มสร้างระบบราชการ ให้ทนั สมัย และการเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วม โดยในส่ วนของการปรับบทบาท ภารกิจและขนาดกําลังภาครัฐให้มีความเหมาะสมนัน
ได้ก าํ หนดตัวชี วัดในด้านขนาดกํา ลัง คนภาครั ฐ โดยให้ปรั บ ลดจํานวนข้าราชการลงอย่า งน้อย
ร้ อยละ ภายในปี พ.ศ.
และ/หรื อเพิมความสามารถของกําลังคนให้ได้ในระดับเดี ยวกัน
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน [ก.พ.] 2549ก: ไม่มีเลขหน้า)
นโยบายและเป้ าหมายการบริ หารกําลังคนภารรัฐ มีมาตรการระยะสัน ปี (พ.ศ.
) ไม่ให้เพิมอัตราใหม่ โดยข้าราชการพลเรื อนไม่ยุบเลิกอัตราในภาพรวม ข้าราชการครู และ
ข้าราชการตํารวจยุบเลิกร้ อยละ และจัดสรรคืนร้ อยละ ข้าราชการอัยการ จัดสรรตามความ
จํา เป็ น ส่ วนลู ก จ้า งประจํา นันให้ทุ ก ส่ วนราชการยุบเลิ ก อัตราลูก จ้า งประจํา ที ว่างลงจากผลการ
เกษียณอายุและอัตราว่างระหว่างปี ทุกตําแหน่ง เพือปรับเข้าสู่ ระบบพนักงานราชการ (สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน [ก.พ.] 2549ก: ไม่มีเลขหน้า)
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คําว่า “พนักงานราชการ” กําเนิ ดขึนภายหลังการปรับปรุ งโครงสร้ างส่ วนราชการตามการปฏิ รูป
ระบบราชการ พ.ศ.
โดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนได้นาํ ระบบลูกจ้างสัญญา
จ้างเดิมมาปรับปรุ งรู ปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐให้มีความหลากหลาย เพือให้เกิดความ
เหมาะสมในการใช้ ก ํา ลัง คนภาครั ฐ และเพื อให้ ก ารปฏิ บ ัติ ร าชการเกิ ด ความคล่ อ งตัว เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิราชการ โดยสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ รวมทังขยายให้ครอบคลุมถึงการจ้างผูเ้ ชียวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นทีปรึ กษา โดย
ต่อมาเมือมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.
เพือดึงดูดใจ
และแสดงสถานะทีชัดเจนมากขึน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นหน่ วยงานภาครัฐภายในกํากับของกระทรวง
พาณิ ชย์ ประกอบด้วยบุคลากร โดยแบ่งเป็ น ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยบุคลากร
เหล่า นี เป็ นทรัพ ยากรบุ คคลของภาครั ฐที มีค วามสํา คัญในระบบราชการ เป็ นส่ วนหนึ งของการ
ขับเคลื อนการดําเนิ นงานของกระทรวงพาณิ ชย์ ในด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
กระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและนโยบายทางด้านการพาณิ ชย์ และ
กํา กับ การดํา เนิ น งานตามนโยบายและและยุท ธศาสตร์ ข องกระทรวงพาณิ ช ย์ อี ก ทังทํา หน้า ที
ประสานงานระหว่างองค์กร ภายในกํากับและสนับสนุ นการดําเนิ นงานต่างๆให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนัน ด้วยสถานภาพ ปั จจัย แรงจูงใจ อาทิเช่ น รายได้ สวัสดิ การ ความมันคงในการ
ทํางานของบุคลากรของกระทรวงพาณิ ชย์ ทีแตกต่างกันจะทําให้บุคลากรเหล่านันมีประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานทีลดน้อยลงตามสถานภาพ ปั จจัยแรงจูงใจทีได้รับหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิงสถานภาพ
การเป็ นพนักงานราชการ ทีขาดความมันคงในการทํางานด้วยการทําสัญญาจ้างทุก ปี รวมทังการ
ลดสวัส ดิ ก ารบางอย่างลง อาทิ เช่ น ไม่ ไ ด้รับ ค่าเช่ า บ้า น ไม่ ไ ด้รับ การรั ก ษาพยาบาลตนเองและ
ครอบครั ว โดยให้ ใ ช้ ก ารประกัน สั ง คมแทน เป็ นต้น การเปลี ยนแปลงดัง กล่ า ว เป็ นผลสื บ
เนื องมาจากระบบราชการทีมีขนาดใหญ่และไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน รวมทังไม่สามารถ
แข่งขันในเรื องค่าตอบแทนกับภาคเอกชน และการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ จากเหตุดงั กล่าวกลายเป็ น
ผลเสี ย ต่อระบบราชการไทยและประเทศไทยในปั จจุ บนั เมื อพนักงานราชการเหล่ านันที เข้ามา
ทํางานมีฐานความคิดทีพร้อมจะไปทํางานทีอืนเมือมีโอกาสทีดีกว่า เนื องจากขาดความมันคงในชี วิต
การทํางานในสถานภาพการเป็ นพนัก งานสั ญญาจ้า ง ประกอบกับ เงิ น เดื อ นน้ อ ยเมื อเที ย บกับ
ภาคเอกชน ดังนันไม่วา่ จะเปลียนชือเรี ยกไปอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถแก้ปัญหาระบบราชการไทย
ได้
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ด้วยเหตุนีผูว้ จิ ยั พบว่า มีปัจจัยหลายประการของสถานภาพการเป็ นพนักงานราชการที
มี ผ ลต่ อการทํา งานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว่า จะเป็ นเงิ น เดื อน สวัส ดิ ก ารและประโยชน์ เกื อกู ล
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสัมพันธ์ของเพือนร่ วมงาน สภาพการทํางาน ความมันคงในการ
ทํา งาน โดยการศึ ก ษาครั งนี มี กลุ่ มตัวอย่างเป็ นพนักงานราชการในหน่ วยงานต่ างๆของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 17 คน และผูบ้ ริ หาร ระดับผูอ้ าํ นวยการทีเข้าร่ วมอยูใ่ นคณะกรรมการ
บริ ห ารพนัก งานราชการของสํา นัก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ จํา นวน 2 คน ซึ งถื อ ได้ว่า เป็ น
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีมีความสําคัญในระบบราชการ และอาจเปรี ยบเป็ นกําลังคนส่ วนหนึ งทีจะ
พัฒนาประเทศให้มี ความก้าวหน้า ทังนี เพือนํา ผลการวิจยั เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ราชการ ได้ท ราบถึ ง สถานภาพของพนัก งานราชการที พึ ง ประสงค์ ตรงต่ อ ความต้อ งการของ
พนักงานราชการอย่างแท้จริ ง อี กทังทราบถึ งปั จจัยที มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดี
ยิงขึน นอกจากนีผลการศึกษาทีได้อาจเป็ นแนวทางในการศึกษาเรื องทีเกียวข้องต่อไป
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1. เพือศึก ษาสถานภาพของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ กับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื อศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
3. เพือศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนัก งานราชการให้ตรงกับความต้องการของ
พนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษาเรื อง “การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตการวิจยั ไว้ ดังนี
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1. ขอบเขตด้ านเนือหา
ขอบเขตของการศึ ก ษาครั งนี ครอบคลุ ม เฉพาะในเรื องสถานภาพในการเป็ น
พนักงานราชการ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน การเปลียนแปลงสถานภาพให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานราชการ และปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
. ขอบเขตด้ านพืนที
ในการศึกษาครังนี ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะหน่วยงาน คือ สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์
. ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน
17 คน และผูบ้ ริ หาร ระดับผูอ้ าํ นวยการทีเข้าร่ วมอยูใ่ นคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน คน
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1. ได้ทราบถึงสถานภาพและระบบพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
2. ได้ท ราบถึ ง ปั จจัย มี ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
3. ได้ท ราบถึ ง รู ป แบบของพนัก งานราชการที พึ ง ประสงค์ข องพนัก งานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
4. ทําให้ทราบถึ งปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลทีได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาทํางานในหน่วยงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มีสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี หรื อตามโครงการทีมีกาํ หนดเวลา
เริ มต้นสิ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทังนี ตามความเหมาะสมและจําเป็ น โดยมีหน้าที
ต้องปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง หรื อมติครม.
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิ โดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่ วนราชการ
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แรงจู งใจ หมายถึง สิ งเร้าหรื อสิ งแวดล้อมทีมากระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรื อ
ใช้พลังงานไปเพือต้องการให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ งในการวิจยั ครังนีได้ศึกษาตามทฤษฎี 2 ปั จจัยของ
Herzberg ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบํารุ งรักษา ดังนี
ปั จจัยจูงใจ หมายถึง ปั จจัยทีเกียวข้องกับงานทีปฏิบตั ิดา้ นต่างๆซึ งทําให้พนักงานเกิ ด
ความตังใจในการทํางาน และมีความพึงพอใจในงานทีปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย ความสําเร็ จในการ
ปฏิ บตั ิงาน การได้รับการยอมรับนับถื อ ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
และความรับผิดชอบ
ความสํ าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายทีวางไว้ การรู้จกั แก้ไขปั ญหาต่างๆ การรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาทีจะเกิ ดขึนได้เป็ นอย่างดี
และผลการปฏิบตั ิงานเป็ นทีพอใจของผูบ้ งั คับบัญชา
การได้ รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการแสดงความยินดีจากเพือนร่ วมงาน
การกล่าว ยกย่องชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาเมือการปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จ ผลงานเป็ นทียอมรับต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา การปฏิบตั ิงานเป็ นทีพึงพอใจต่อเพือนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟั งความ
คิดเห็น
ลักษณะของงานทีปฏิ บั ติ หมายถึ ง งานที ปฏิ บ ตั ิ อยู่เ ป็ นงานที ท้า ทายและน่ า สนใจ
ต้องอาศัยความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที เป็ นงานทีสามารถปฏิบตั ิได้สําเร็ จ
โดยไม่ตอ้ งให้ผอู้ ืนช่วยเหลือ และลักษณะงานเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที
ความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน หมายถึง การมีโอกาสได้เลือนตําแหน่งให้สูงขึนตาม
ความรู้ ความสามารถ การมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงาน การได้รับการสนับสนุ นใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม การสัมมนา เป็ นต้น การได้รับการ
สนับสนุ นให้เจริ ญก้าวหน้าตามความรู ้ ความสามารถและสายงาน และการเลื อนตําแหน่ งมีความ
เป็ นธรรม
ความรั บผิดชอบ หมายถึ ง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที ไม่เคยปฏิ บตั ิมา
ก่อน เป็ นงานทีบุคคลอืนปฏิบตั ิไม่ได้ มีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที โดยมีอิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน และสามารถเลือกวิธีการทํางานได้ดว้ ยตนเอง
ปั จจั ยบํ ารุ งรั กษา หมายถึ ง ปั จจัยที เกี ยวกับสิ งแวดล้อมหรื อส่ ว นประกอบของงาน
ที ช่ วยเสริ มสร้ า งการทํา งานให้มี ประสิ ท ธิ ภาพยิงขึ น ประกอบด้วย ค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
ความสัมพันธ์ในการทํางาน นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการทํางาน ความเป็ นอยู่ส่วนตัว
การปกครองบังคับบัญชา และความมันคง
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ค่ าตอบแทนและสวัสดิก าร หมายถึ ง เงิ นเดื อน ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนสวัสดิ การ
ต่างๆ เป็ นทีน่าพึงพอใจของพนักงาน และถือเป็ นปัจจัยสําคัญในการปฏิบตั ิงาน
ความสั มพันธ์ ในการทํางาน หมายถึง การได้รับความร่ วมมือในการติดต่อประสานงาน
และความสามารถในการทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี เพือนร่ วมงานให้ความช่ วยเหลื อเมือได้รับ
ความเดือดร้อน มีความเข้าใจซึงกันและกันได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นเรื องงานหรื อเรื องส่ วนตัวและ
มีความสามัคคีกนั เป็ นอย่างดี
นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง องค์กรมีนโยบายในการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม มี
การกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน มีการติดต่อสื อสารภายในองค์กรเป็ นอย่างดี มีการ
บริ หารงานแบบเป็ นครอบครัวเดียวกัน และนโยบายในการบริ หารงานง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ
สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในทีทํางาน เช่น แสงสว่าง เสี ยง อุณหภูมิ มี
ความเหมาะสมในการปฏิ บ ตั ิ ง าน เครื องมื อและวัส ดุ อุป กรณ์ ห้ องทํา งาน โต๊ะทํา งานมี จาํ นวน
เพียงพอ สะดวกที จะนํามาใช้งาน และมีการจัดบริ เวณที ทํางานให้เป็ นสัดส่ วนเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นอยู่ส่ วนตัว หมายถึ ง การที มี เ วลาเป็ นสั ด ส่ วนที เหมาะสมสํา หรั บ งาน
ครอบครัว สังคม และตัวเอง
การปกครองบังคั บบัญชา หมายถึ ง การทีผูบ้ ริ ห ารมี ความรู้ ความสามารถในการ
บริ หารงาน และความสามารถในการทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
ความมันคง หมายถึง ความเชื อมันทีมีต่อความมันคงในหน้าทีการงานและมีโอกาสที
จะเจริ ญก้าวหน้าในอนาคต
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึ ก ษาสถานภาพของพนัก งานราชการกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิภาพ ผูศ้ ึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี
แนวคิดเกียวกับพนักงานราชการ
1. ความเป็ นมาของระบบพนักงานราชการ
2. ระบบพนักงานราชการ
แนวคิดเกียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
1. ความหมายของแรงจูงในการทํางาน
2. ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน
3. ทีมาของแรงจูงใจ
. ประเภทของแรงจูงใจ
5. ความสําคัญและประโยชน์ของแรงจูงใจ
6. ทฤษฎีทีเกียวข้องกับแรงจูงใจ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. งานวิจยั ในประเทศ
2. งานวิจยั ต่างประเทศ
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แนวคิดเกียวกับพนักงานราชการ
1. ความเป็ นมาของระบบพนักงานราชการ
สํา นัก งบประมาณได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการกําหนดเป้ าหมาย และขนาด
กํา ลัง คนภาครั ฐ (คปร.) ได้ว างระบบลู ก จ้า งสั ญ ญาจ้า ง โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อใช้ ท ดแทน
ลูกจ้างประจําทีสํานักงานงบประมาณรับผิดชอบดูแลอยู่ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที
สิ งหาคม
ได้อนุมตั ิในหลักการทีจะให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างในการบริ หารลูกจ้างของ

8
ส่ วนราชการ ตลอดจนเห็ นชอบหลักการร่ างระเบี ยบว่าด้วยลูกจ้างสัญญาจ้างของส่ วนราชการที
สํานักงบประมาณได้นาํ เสนอไปภายหลังการปรับเปลี ยนโครงสร้ างส่ วนราชการ ตามการปฏิรูป
ระบบราชการเมือปี พ.ศ. ภารกิจทีเกียวข้องกับการอนุ มตั ิจาํ นวนลูกจ้างของส่ วนราชการได้ถูก
ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซึ งสํานักงาน ก.พ. ก็ได้นาํ เรื องระบบลูกจ้าง
สัญญาจ้างมาดําเนินการต่อ โดยได้นาํ ผลงานวิจยั เรื องการจ้างงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ที
เน้นให้มีรูปแบบการจ้างงานทีมีความหลากหลาย และยืดหยุน่ ซึ งมีขอ้ เสนอให้มี “ระบบสัญญาจ้าง”
เป็ นกลไกรองรั บมาประกอบการพิจารณาวางระบบรวมทังขยายผลให้มี ความหลากหลายของ
รู ปแบบการจ้างงานในส่ วนของการจ้างผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี ยวชาญทังชาวไทยและต่างประเทศ
ทังนี ได้เปลียนชือ “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็ น “พนักงานราชการ” เพือดึงดูดในการแสดงสถานะของ
พนัก งานราชการที ชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริ หารงานบุ ค คลที เกี ยวข้อ งตังแต่ เรื องการ
กําหนดลักษณะงาน ตําแหน่งกรอบอัตรากําลัง การกําหนดค่าตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์ การ
สรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการบริ หารทรัพยากรบุคคลที
สําคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุ ณธรรม (Merit)
รวมทังเป็ นการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ ดังนันระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีต่างๆ จึงได้กาํ หนดไว้
อย่างกว้างๆ ภายใต้แนวทางทีให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุน่ (Freedom and Flexibility)
(สํานักนายกรัฐมนตรี .
: -)
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2. ระบบพนักงานราชการ
พนักงานราชการ คือ บุ คคลที ได้รับการสอบคัดเลื อกเข้ามาทํางานในหน่ วยงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มีสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี หรื อตามโครงการทีมีกาํ หนดเวลาเริ มต้น
สิ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทังนีตามความเหมาะสมและจําเป็ น โดยมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิ
หรื อละเว้น การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ คํา สั ง หรื อมติ ค รม.
เช่ นเดียวกับทีกําหนดให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิ โดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่ วนราชการ
แนวทางการบริ หารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 เป็ นเครื องมื อ สํา คัญ ในการบริ ห ารระบบพนัก งานราชการโดยได้ก ํา หนด
สถานภาพของพนักงานราชการไว้ ดังนี
หมวดที 1 ได้กล่าวถึง การกําหนดพนักงานราชการ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) พนักงานราชการทัวไป ได้แก่ พนักงานราชการทีปฏิบตั ิงานประจําทัวไป
ในด้านงานบริ การ งานเทคนิค งานบริ หารทัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชียวชาญเฉพาะ
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2) พนัก งานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ งปฏิ บตั ิ งานที ต้องใช้
ความรู้ความเชี ยวชาญสู งมากเป็ นพิเศษในงานทีมีความสําคัญ หรื อมีความจําเป็ นต้องใช้บุคคลใน
ลักษณะดังกล่าว
การจําแนกกลุ่มงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเป็ น แบ่งออกเป็ น 6
กลุ่ม คือ
1) กลุ่มงานบริ การ
2) กลุ่มงานเทคนิค
3) กลุ่มงานบริ หารทัวไป
4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
5) กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ
6) กลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ
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โดยกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูท้ ีจะได้รับการว่าจ้างเป็ นพนักงานราชการไว้ เช่ น
พนักงานราชการต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย เป็ นต้น
กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตามแนวทาง
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนัก งานราชการทีคณะกรรมการกําหนดและขอความเห็ นชอบผ่า น
อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการตามลําดับ การกําหนดการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการกําหนดขึน การจ้างพนักงานราชการให้ทาํ สัญญาจ้างสู งสุ ดได้คราวละไม่เกิน 4 ปี หรื อตาม
แผน/โครงการทีกําหนดเวลาเริ มต้นและสิ นสุ ดไว้ ตามแบบสัญญาจ้างทีคณะกรรมการกําหนด และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและจําเป็ นของส่ วนราชการ อีกทัง การกําหนดเครื องแบบ
พิธีการ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด
หมวดที 2 มี สาระสําคัญในเรื องค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ โดยพนักงาน
ราชการจะได้รับอัตราค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการประกาศหรื อกําหนด และมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
หมวดที 3 มีสาระสําคัญในเรื องการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยคณะกรรมการ
บริ หารพนักงานราชการจะเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเพือเป็ นมาตรฐาน
ทัวไปให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิ
หมวดที 4 มีสาระสําคัญในเรื องวินยั และการรักษาวินยั โดยระเบียบฯได้กาํ หนด
กรณี การกระทําผิดวินัยร้ ายแรงไว้ ประกอบด้วย การทุจริ ตต่อหน้าที การจงใจไม่ปฏิ บตั ิตามกฎ
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ระเบียบของทางราชการหรื อคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อการประมาทเลินเล่อ หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา หรื อการประพฤติชวหรื
ั อการละทิงหน้าทีจนทําให้งานไม่แล้วเสร็ จ
ตามทีกําหนด จนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง ตลอดจนการละทิงหน้าที
ติดต่อกันเกิน 7 วัน และกรณี การกระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงโดยให้ส่วนราชการเป็ นผูก้ าํ หนด
หมวดที 5 มี สาระสําคัญในเรื องการสิ นสุ ดสัญญาจ้างทีกําหนดลักษณะของการ
สิ นสุ ดสัญญาจ้างไว้ เช่ น ครบกําหนดตามสัญญา เสี ยชี วิต ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กระทําผิดวินยั หรื อขาดคุณสมบัติ เป็ นต้น
หมวดที 6 มี ส าระสํา คัญในเรื องขององค์ประกอบ และอํานาจหน้า ที ของคณะ
กรรมการบริ หารพนักงานราชการ หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “ค.พ.ร.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี
หรื อรั ฐ มนตรี ที นายกรั ฐ มนตรี มอบหมายเป็ นประธาน เลขาธิ การ ก.พ. เป็ นรองประธาน
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เลขาธิ การสํานักงานประกันสังคม อัยการสู งสุ ด อธิ บดี
กรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ้ ทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ น และผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการ
บริ หารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ รวม 4 ท่าน เป็ นกรรมการ โดยมี
ผูแ้ ทนของสํานักงาน ก.พ. เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และผูแ้ ทนสํานักงบประมาณและผูแ้ ทน
กรมบัญชีกลาง เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ส่ วนอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกําหนดแผนงานและแนว
ปฏิ บตั ิในเรื องต่างๆตามทีระเบียบฯกําหนด การให้ความเห็ นชอบกรอบอัตรากําลัง ข้อเสนอแนะ
ส่ วนราชการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขระเบียบหรื อประกาศเกียวกับการบริ หารพนักงานราชการ
การตีความและวินิจฉัยปั ญหาทีเกิดขึนจากการใช้ระเบี ยบฯ รวมถึ งการแต่งตังคณะอนุ กรรมการ
ตามที เห็ น สมควร ทังนี โดยมี สํ า นั ก งาน ก.พ.เป็ นหน่ ว ยงานที รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว
และบทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญในการกําหนดกรณี ต่างๆทีเอือให้ส่วนราชการ
สามารถจ้างพนักงานราชการได้ทนั ที ในปี นี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2547) เช่ น กรณี ทีส่ วนราชการ
สามารถจ้างบุคคลในกลุ่มเชียวชาญพิเศษได้ถา้ มีงบประมาณแล้วในกรณี ทีอัตราลูกจ้างประจําว่างลง
และคณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดให้เป็ นลูกจ้างชัวคราว ส่ วน
ราชการสามารถดําเนิ นการจ้างเป็ นพนักงานราชการตามระเบียบนี ได้ตามทีคณะกรรมการกําหนด
เป็ นต้น
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โดยระเบี ย บสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยพนัก งานราชการ พ.ศ.
ได้ถู ก
กําหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ทีเน้นความยืดหยุน่ แก้ไขง่าย กระจาย
อํานาจการบริ หารจัดการความคล่องตัว และมีเจ้าภาพทีชัดเจน อีกทังยังได้กาํ หนดให้สอดคล้องกับ
หลักการบริ การจัดการบ้านเมืองทีดีดว้ ย (คู่มือบริ หารพนักงานราชการ,2547)
กลไกของระบบพนักงานราชการ
กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
(คพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ทีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการบริ หารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทําหน้าทีแทน คพร. ด้านต่างๆ จํานวน คณะ
ได้แก่ คณะที ด้านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและ
สิ ทธิประโยชน์ คณะที ด้านการสรรหาและเลือกสรรและการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานและคณะ
ที ด้านกฎหมายและวินยั และมีเครื องมือในการบริ หารจัดการ คือ (สํานักนายกรัฐมนตรี .
:
-)
1.
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ.
ซึงคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม เมือวันที ธันวาคม
และนายกรัฐมนตรี ได้ลง
นามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
เมือวันที มกราคม
โดยให้มีผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ที มกราคม
. ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการเกียวกับระบบบริ หารงานบุคคล
เรื องต่ า งๆ ซึ งประธานคณะกรรมการบริ หารงานลู ก จ้า งสั ญ ญาจ้า งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ประธาน
กรรมการบริ หาร พนักงานราชการได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เกี ยวกับการบริ หารงานบุคคลเรื องต่างๆ เมือวันที กุมภาพันธ์
รวม เรื อง ได้แก่ เรื องการ
กําหนดลักษณะงาน คุ ณสมบัติเฉพาะของกลุ่ มงาน การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการสรรหา
การเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแนวทางการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ มี ดงั นี (สํานักนายกรัฐมนตรี ,
: 5-6)
. การกําหนดค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการตามทีคณะ
กรรมการบริ หารพนักงานราชการกําหนดเพือ
1.1 ตอบแทนการปฏิ บตั ิงานให้แก่ส่วนราชการตามลักษณะงาน และผลผลิ ต
ของงานตลอดจนสอดคล้องกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะและผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
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1.2 หลักคุณภาพเพือให้ได้บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
เข้ามาปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง
1.3 หลักความยุติธรรมเสมอภาคไม่เหลือมลํา
1.4 หลักการจูงใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เพียงพอ และจ่ายตามความรู้
ความสามารถของพนักงานราชการ
2. สาระสําคัญของค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ดังนี
2.1 การกํา หนดแนวทางปฏิ บ ัติ ใ ห้ แ ก่ ส่ ว นราชการในการกํา หนดอัต รา
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานราชการเมือได้รับการว่าจ้าง ได้รับค่าตอบแทนตามกลุ่มลักษณะงาน
2.2 การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี และการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3. การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี และการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
3.1 การได้รับสิ ทธิประโยชน์ค่าตอบแทน มีดงั นี
3.1.1 การได้รับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
3.1.2 ผูไ้ ด้รับการว่างจ้างเป็ นพนักงานราชการ จะได้รับอัตราค่าตอบแทน
ตามคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตามกลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม งานบริ การ กลุ่ ม งานเทคนิ ค ให้ ใ ช้ บ ัญ ชี อ ัต รา
ค่าตอบแทนเป็ นแบบขัน กลุ่มงานบริ หารทัวไป กลุ่มงานวิชาเฉพาะ กลุ่มงานวิชาเฉพาะ ให้ใช้บญั ชี
อัตราค่าตอบแทนเป็ นแบบช่วง และกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน โดยพิจาณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชียวชาญพิเศษตามความต้องการของงานหรื อ
โครงการ
3.2 การได้ รั บ อัต ราค่ า ตอบแทนของพนั ก งานราชการในกรณี เ ป็ นผู ้มี
ประสบการณ์ ดังนี
3.2.1 กลุ่มงานบริ การและกลุ่มงานเทคนิคให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิม
ขัน 1 ขัน ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิมขึนสู งสุ ดไม่เกิน 5 ขัน
3.2.2 กลุ่มงานบริ หารทัวไปและกลุ่ มงานวิชาชี พ เฉพาะ ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนเพิมขึน 5% ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิมขึนสู งสุ ดไม่เกิน
5 ช่วง
4. หลักเกณฑ์การเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี
4.1 กรณี ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี
พนักงานราชการเมือได้รับการว่างจ้างจากส่ วนราชการ โดยมีระยะเวลา
ปฏิ บตั ิงานในรอบปี ทีแล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน (ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม – วันที 30 กันยายน) และ
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ผ่านการประเมิ นผลการปฏิบตั ิ งานบนพืนฐานของผลสําเร็ จและผลสัมฤทธิ ของงานเป็ นหลักใน
ระดับดีให้ได้รับการเลือนขันค่าตอบแทนประจําปี ดังนี
1) กลุ่มงานบริ การและกลุ่มงานเทคนิคให้เลือนขันค่าตอบแทนได้ 1 ขัน
2) กลุ่มงานบริ หารทัวไป กลุ่มงานวิชาชี พเฉพาะและกลุ่มงานเชี ยวชาญ
เฉพาะให้เลือนขันค่าตอบแทน จํานวน 3-5% จากฐานค่าตอบแทนทีได้รับโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
4.2 กรณี ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีเด่น
กรณี ทีพนักงานราชการผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบนพืนฐานของ
ผลสําเร็ จและผลสัมฤทธิ ของงานเป็ นหลักในระดับดี เด่น ให้พนักงานราชการทีได้รับการเลือนขัน
ค่ า ตอบแทนประจํา ปี ตามข้อ 3.1 แล้ว ได้รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษเพิ มขึ น จํา นวน 3-5% ของฐาน
ค่าตอบแทนก่ อนการเลื อนขันค่าตอบแทนในปี นัน โดยให้มีโควตาได้ไ ม่เกิ น 15% ของจํานวน
พนักงานราชการแต่ละกลุ่มงานทีมีอยู่ ณ วันที 1 กันยายน
1) กลุ่มงานบริ การและกลุ่มเทคนิคให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3-5%
2) กลุ่มงานบริ หารทัวไป กลุ่มงานวิชาชี พเฉพาะ และกลุ่มงานเชี ยวชาญ
เฉพาะให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3%
4.3 การคํานวณอัตราค่าตอบแทน
กรณี ทีมีการคํานวณเพือปรับอัตราค่าตอบแทนเลือนขันค่าตอบแทน หรื อ
กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึง 10 บาท ให้ปรับเพิมขึนเป็ น 10 บาท
4.4 การได้รับค่าตอบแทนกรณี ต่อสัญญาจ้าง
กรณี สัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ นสุ ดลง หากส่ วนราชการใดยังมี
ความจําเป็ นทีจะจ้างพนักงานราชการผูน้ นทํ
ั างานต่อและเป็ นผูผ้ า่ นการประเมินการปฏิบตั ิงาน
5. การได้รับสิ ทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พนักงานราชการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ โดยให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามระเบียบ ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งนัน
1. สิ ทธิเกียวกับการลา
2. สิ ทธิการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
3. สิ ทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลางาน
4. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
5. ค่าเบียประชุม
6. สิ ทธิในการขอรับเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
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7. การได้รับรถประจําตําแหน่ง
8. สิ ทธิ ประโยชน์จากการประกันสังคม
กํา หนดให้ พ นั ก งานราชการต้อ งเข้า ระบบประกัน สั ง คม โดยส่ ว นราชการ
(นายจ้าง) จะต้องหักค่าตอบแทนจากพนักงานราชการ 5% นําส่ งสมทบในส่ วนของผูป้ ระกันตน
ส่ วนราชการจะจ่ายสมทบในส่ วนของนายจ้าง 5% เข้ากองทุนประกันสังคมให้กบั พนักงานราชการ
และรัฐบาลจะจ่าย 2.75% โดยตังงบประมาณทีส่ วนกลางสําหรับสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนทีพนักงาน
ราชการจะได้รับจากกองทุนกรณี ดังนี
1) ประสบอันตรายหรื อบาดเจ็บอันมิใช่เนืองจากการทํางาน
2) คลอดบุตร
3) ทุพพลภาพอันมิใช่เนืองจากการทํางาน
4) ถึงแก่ความตายโดยไม่ใช่ประสพอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน
5) สงเคราะห์บุตร
6) ชราภาพ
7) การว่างงาน
6. สิ ทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทน เป็ นกองทุนทีรัฐบาลจัดตังขึนเพือเป็ นทุนให้มีการจ่ายทดแทน
แก่พนักงานแทนส่ วนราชการ (นายจ้าง) เมือพนักงานราชการเจ็บป่ วยหรื อประสพอันตราย ทุพพล
ภาพ สู ญหาย หรื อถึงแก่ความตายอันเนืองมาจากการทํางาน หรื อป้ องกันรักษาผลประโยชน์ให้กบั
ส่ วนราชการ โดยกองทุนเงิ นทดแทนจะเรี ยกเก็บเงิ นสมทบจากส่ วนราชการในฐานะนายจ้างเพียง
ฝ่ ายเดียว โดยจ่ายปี ละ 1 ครัง เงินสมทบจะคํานวณจากอัตราค่าตอบแทนทีส่ วนราชการจ่ายให้แก่
พนักงานราชการทังปี รวมกันคูณด้วยอัตราสมทบ (0.2%)
7. สิ ทธิอืน ๆ ทีคณะกรรมการประกาศกําหนด
ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ
ปรัชญาของระบบพนักงานราชการมีดงั นี (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,
, หน้า )
. เพือเป็ นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐทียืดหยุน่ และคล่องตัว
. เน้นการจ้างบุคลากรตามหลักสมรรถนะและหลักผลสัมฤทธิ ของงาน
. ให้มีการเข้าและออกจากงานตามสัญญาจ้างซึ งเป็ นไปตามภารกิจ โดยมีการ
ต่อสัญญาได้
. ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ กล่าวคือ ต้องมีระยะเวลาสิ นสุ ดตามนโยบาย
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. ให้ความเป็ นอิสระและยืดหยุน่ แก่ส่วนราชการในการดําเนินการ
วิธีการของระบบพนักงานราชการ
วิธีการของระบบพนักงานราชการมีดงั ต่อไปนี (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน, ,หน้า )
. จ้างได้ทุกลักษณะงานตังแต่ทีปรึ กษาระดับสากลถึ งงานบริ การจึงกําหนด
พนักงานราชการเป็ น ประเภท คือ พนักงานราชการทัวไป และพนักงานราชการพิเศษ
.ให้มีการบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
. เน้นการวางแผนอัตรากําลังล่วงหน้า
. มี “สัญญาจ้าง” เป็ นกลไกรองรับกระบวนการจ้างงาน
. แนวปฏิ บตั ิ ในการจ้างงานแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะงานของ
พนักงานราชการ
. การมอบอํานาจส่ วนราชการเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเองภายใต้แนวปฏิ บตั ิ ที
คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการกําหนดไว้
ภาพลักษณ์ของ “พนักงานราชการ”
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ( ,หน้า ) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์ของ
พนักงานราชการไว้ดงั นี
. มีเกียรติและศักดิศรี ในฐานะบุคลากรของรัฐ
. ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักขีดสมรรถนะและผลงาน
. ทํางานในภาคราชการควบคู่กบั ข้าราชการ
. ทํางานหลากหลายตังแต่ระดับปฏิบตั ิจนถึงระดับผูเ้ ชียวชาญ
. เป็ นกําลังคนของภาครัฐตามหลักการบริ หารการจัดการยุคใหม่
จุดเด่นของระบบพนักงานราชการ
จุ ด เด่ น ของระบบพนัก งานราชการนันแบ่ ง ได้ดัง นี คื อ (สํา นัก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน,
, หน้า )
. ส่ ว นราชการสามารถวางแผนกํา ลัง คนได้ต ามความต้อ งการและตาม
สถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวภายใต้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี
. ส่ วนราชการมีทางเลือกในการจ้างงานเพิมขึน
. ในการจ้างงานจะมีการกําหนดภารกิจและผลงานไว้ชดั เจน
. การปฏิบตั ิงานยึดหลักสมรรถนะและผลงาน
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. ส่ วนราชการสามารถให้พนักงานราชการออกจากระบบได้ง่ายหากหย่อน
ประสิ ทธิภาพ
. พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับสภาพการจ้าง
การกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ( , หน้า - ) ได้กาํ หนดมาตรฐานการ
ประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการไว้ดงั นี
1. การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ มี ค วามมุ่ ง มัน กระตื อ รื อ ร้ น ที จะปฏิ บ ัติ ง าน กํา หนด
เป้ าหมาย ขันตอนวิธีการปฏิบตั ิราชการ และพัฒนาระบบหรื อวิธีการทํางาน เพือให้บรรลุ ผลหรื อ
มาตรฐานหรื อผลสัมฤทธิทีดีขึน
2. การบริ การทีดี มีความตังใจ ความพยายามทีจะให้บริ หารด้วยอัธยาศัยไมตรี
อันดี ติดตามเรื อง ให้คาํ แนะนําเมือผูร้ ั บบริ การมีคาํ ถามหรื อมีขอ้ เรี ยกร้อง และแก้ไขปั ญหาหรื อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนแก่ผรู้ ับบริ การ
3. การสังสมความเชี ยวชาญในงาน มี ค วามสนใจใฝ่ รู ้ เพื อสังสมพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตน รวมทังการศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ๆเพือให้ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4. จริ ย ธรรม มี ก ารครองตน ประพฤติ ป ฏิ บตั ิ ถู ก ต้องเหมาะสมทังตามหลัก
กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชี พ และเป็ นตัวอย่างทีดีให้ผอู ้ ืนได้ โดย
มุ่ ง ประโยชน์ของประเทศชาติ ม ากกว่าประโยชน์ ส่ วนตน รวมทังไม่ มี พ ฤติ ก รรมการแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบหรื อไม่มีพฤติกรรมทีก่อความเสี ยหายให้แก่ผอู ้ ืนโดยเจตนา
5. การทํางานเป็ นทีม มีความตังใจทีจะทํางาน การประสานงาน และให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืน
6. การคํานึงถึงการใช้ทรัพยากร มีการประหยัดในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการ
ทํางาน ตลอดจนการระวังรักษาเครื องมือ เครื องใช้
7. ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรี ยนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ วิธี
ปฏิบตั ิงานในหน้าที และเรื องทีเกียวข้องกับงาน สามารถแก้ไขปั ญหา เสนอแนะวิธีการดําเนินงาน
ได้ รวมทังมีความสามารถในการเรี ยนรู ้งาน
8. ความเชือถือไว้วางใจ ความเอาใจใส่ ในงาน มีความเชือถือไว้วางใจในการ
ทํางาน ความตังใจ อุตสาหะ กระตือรื อร้นในการทํางาน และการติดตามงาน
9. การมาทํางานและการตรงต่อเวลา มีความสมําเสมอในการมาทํางานตลอดปี
และการตรงต่อเวลา
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10. การปฏิบตั ิงานตามคําสังและคําแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชา มีความตังใจ
ความกระตือรื อร้ น ความเต็มใจในการปฏิ บตั ิตามคําสัง คําแนะนํา รวมทังความสามารถในการ
เข้าใจคําสัง คําแนะนํานันๆ
11. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีความคิดริ เริ มเกียวกับงานในหน้าที และงานที
เกียวข้องโดยนําไปใช้ปฏิบตั ิได้
12. การวางแผน มีความสามารถในการคาดการณ์ การกําหนดเป้ าหมาย และ
มาตรฐานการกําหนดวิธีปฏิบตั ิ การวัดผล ตลอดจนการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
13. การตัด สิ น ใจในแก้ ปั ญ หาในงาน มี ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ ถีถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
14. ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ทีม มีความสามารถในการวางตน การโน้ม
น้าวให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมมือ และปฏิบตั ิงานตามทีต้องการ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานราชการ
สํา นัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ น ( ,หน้า ) ได้ใ ห้ ข ้อ มู ล เกี ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานราชการความว่า ภายหลังการปรั บเปลี ยนโครงสร้ างส่ วน
ราชการตามการปฏิ รู ป ระบบราชการเมื อปี พ.ศ.
ภารกิ จที เกี ยวข้อ งกับ การอนุ ม ตั ิ จาํ นวน
ลูก จ้างประจําของส่ วนราชการได้ถู กถ่ ายโอนมาอยู่ใ นความรับ ผิดชอบของสํา นัก งาน ก.พ. ซึ ง
สํานักงาน ก.พ. ก็ได้นาํ เรื องระบบลูกจ้างสัญญาจ้างมาดําเนิ นการต่อ โดยได้นาํ ผลงานวิจยั เรื อง การ
จ้างงานระบบใหม่ในหน่ วยงานภาครัฐที เน้นให้มี รูปแบบการจ้างงานที มีความหลากหลายและ
ยืดหยุน่ ซึ งมีขอ้ เสนอให้มี “ระบบสัญญาจ้าง” เป็ นกลไกรองรับมาประกอบการพิจารณาวางระบบ
รวมทังขยายผลให้มีความหลากหลายของรู ปแบบการจ้างงานในส่ วนของการจ้างผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี ยวชาญทังชาวไทย และต่า งประเทศ ทังนี ได้เปลี ยนชื อ “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็ น “พนักงาน
ราชการ” เพือให้ดึงดูดใจ และแสดงสถานะทีชัดเจนตลอดจนการวางระบบบริ หารงานบุคคลที
เกี ยวข้อ ง ตังแต่ เ รื องการกํา หนดลัก ษณะงาน ตํา แหน่ ง และกรอบอัต รากํา ลัง การกํา หนด
ค่าตอบแทน และสิ ทธิ ป ระโยชน์ การสรรหาและเลื อกสรร และการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิง าน
ภายใต้หลักการบริ หารทรัพ ยากรบุ คคล ที สําคัญคื อ หลักสมรรถนะ (Competency) หลัก ผลงาน
(Performance) และหลักคุ ณธรรม (Merit) รวมทังเป็ นการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ ดังนันระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆจึงกําหนดไว้อย่างกว้างขวาง ภายใต้แนวทางทีจะให้ส่วนราชการมี
ความอิสระ และยืดหยุน่ (freedom and flexibility)
สรุ ป พนักงานราชการเป็ นระบบการจ้างงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ ทีเน้นให้มี
รู ปแบบการจ้างงานทีมีความหลากหลายและยืดหยุน่ เป็ นระบบสัญญาจ้าง ทีมีรูปแบบการจ้างงาน
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การวางระบบบริ หารงานบุคคล เริ มตังแต่การกําหนดคุ ณลักษณะงาน ตําแหน่ ง กรอบอัตรากําลัง
การกําหนดค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ งมีระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างทีได้กาํ หนดไว้อย่างกว้างๆภายใต้แนวทางทีจะ
ให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุน่
พนักงานราชการในสั งกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐภายในกํา กับของกระทรวง
พาณิ ชย์ ประกอบด้วยบุคลากร โดยแบ่งเป็ น ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยบุคลากร
เหล่ านี เป็ นทรั พ ยากรบุ คคลของภาครัฐที มีความสําคัญในระบบราชการ เป็ นส่ วนหนึ งของการ
ขับเคลื อนการดําเนิ นงานของกระทรวงพาณิ ชย์ ในด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
กระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและนโยบายทางด้านการพาณิ ชย์ และ
กํา กั บ การดํา เนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงพาณิ ช ย์ อี ก ทังทํา หน้ า ที
ประสานงานระหว่างองค์กร ภายในกํากับและสนับสนุ นการดําเนิ นงานต่างๆให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
พนักงานราชการในสั งกัดสํานัก งานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ประกอบด้วยพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการทัวไป กลุ่มงานบริ หารทัวไป ทังสิ นจํานวน 17 คน เป็ นบุคคลที
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาทํางานในหน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มีสัญญาจ้าง
คราวละ 4 ปี หรื อตามโครงการทีมีกาํ หนดเวลาเริ มต้นสิ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทังนี
ตามความเหมาะสมและจําเป็ น โดยมี หน้า ทีต้องปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ก ฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง หรื อมติครม. เช่นเดียวกับทีกําหนดให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของ
ส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่ วนราชการ โดยประกอบด้วย
ตําแหน่ ง นักวิชาการพาณิ ชย์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักบริ หารงาน
ทัวไป บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
สํา หรั บตําแหน่ ง พนัก งานราชการของสํา นัก งานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ยึดแนว
ทางการบริ หารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ซึ งเป็ นเครื องมือสําคัญในการบริ หารระบบพนักงานราชการ โดยได้กาํ หนดตําแหน่งของพนักงาน
ราชการไว้ ดังนี
1. นักวิชาการพาณิชย์
ทําหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ความเห็นด้านนโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม ความมันคง ฯลฯ ในประเด็นทีเกียวข้องกับกระทรวงพาณิ ชย์สําหรับ
ผูบ้ ริ หารในการประชุ มคณะรัฐมนตรี ประสานและประมวลผลเพือจัดทําความเห็ น/ท่า ที ของ
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กระทรวงพาณิ ชย์เพือสนับสนุ นการดําเนิ นนโยบาย/มาตรการของส่ วนราชการต่างๆ ประสานและ
ประมวลเพือเตรี ยมการเข้า ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํา งานของส่ วน
ราชการต่ า งๆสําหรั บ ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ประสานความร่ วมมื อด้า นการพาณิ ช ย์
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงประสานและสนับสนุนการดําเนิ นงานตามนโยบายและโครงการ
พิเศษและปฏิบตั ิงานอืนๆทีได้รับมอบหมายพิเศษ
2. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
ทําหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานและประมวลมาตรการ และแนวทางการ
ดํา เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ นโยบายของรั ฐ บาลและของกระทรวงพาณิ ช ย์เ พื อจัด ทํา ข้อ มู ล
ประกอบการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่างๆของกระทรวงพาณิ ชย์ รวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการค้า ภาวะความเคลือนไหวเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าทังในและ
ต่างประเทศ เพือประกอบการจัดทําข้อมูลเชิ งนโยบายและแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําแผนงาน/โครงการและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิ จการค้า ของ
สํา นัก งานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์แ ละกระทรวงพาณิ ช ย์ ประสานและให้ ค าํ ชี แจงเกี ยวกับ การ
ดําเนิ นงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการของกระทรวงพาณิ ชย์ และปฏิบตั ิงานอืนๆตามทีได้รับ
มอบหมาย
3. นักทรัพยากรบุคคล
ทําหน้าทีศึกษา วิเคราะห์ ความจําเป็ นในการฝึ กอบรม ศึกษาพฤติกรรม วิธีการ
มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรม
บริ หารโครงการฝึ กอบรม ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการฝึ กอบรม และปฏิ บตั ิงานอืนๆที
ได้รับมอบหมาย
4. นักบริหารงานทัวไป
ทําหน้าทีปฏิบตั ิงานเลขานุ การของผูบ้ ริ หาร เช่ น กลันกรองเรื อง จัดทําตารางนัด
หมาย จัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการประชุ ม เสนอความเห็นและให้ขอ้ มูลเพิมเติม เป็ นต้น เพือไม่ให้
เกิ ดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผูบ้ ริ หาร ตอบปั ญหา ชี แจงและให้รายละเอียดเกี ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งและให้คาํ แนะนําเกียวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบืองต้นแก่บุคคลหรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อความร่ วมมือในการดําเนิ นงาน ปฏิบตั ิงานเกียวกับ
การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานและติดตามงาน
ทีได้รับมอบหมายกับหน่ วยงานทีเกี ยวข้องทังภายในและภายนอก และปฏิ บตั ิงานอืนตามทีได้รับ
มอบหมาย
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5. บรรณารักษ์
ปฏิบตั ิ งานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานขันต้น เกี ยวกับการจัดวางระบบ การจัดเก็บและ
ดูแลรั กษาวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ให้บริ การศึกษา ค้นคว้าแก่ ขา้ ราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้างของ
สํา นัก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ประชาชนทัวไป และปฏิ บ ัติ ง านอื นที เกี ยวข้อ งตามที ได้รั บ
มอบหมาย
6. นักประชาสั มพันธ์
ทําหน้าที เขียนข่าว เขียนโครงการ จัดทําข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารในการแถลงข่าว
หรื อสัมภาษณ์ รับผิดชอบการออกแบบ จัดทําเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ วารสารภายใน ฯลฯ) สื อ
โฆษณาและสื อประชาสัมพันธ์ทุกชนิ ด ถ่ายภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว ตัดต่อ/ตกแต่งภาพ รับผิดชอบ
ด้านการออกแบบ จัดทํางานศิลป์ ต่างๆ และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
7. นักวิชาการเงินและบัญชี
ทําหน้าทีจัดทําคําขอเบิกเงิ นงบประมาณเงิ นนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิก-จ่าย และให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาเกียวกับการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS จัดทําทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพือบันทึกข้อมูลการขอเบิก จัดทําหนังสื อรับรองภาษี
หัก ณ ทีจ่าย จัดทํารายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จัดเก็บและรวบรวมใบสําคัญคู่
จ่าย เพือรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานักตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
แนวคิดเกียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
1. ความหมายของแรงจูงในการทํางาน
แรงจู ง ใจในการทํา งาน นับ ได้ว่าเป็ นส่ วนประกอบที สํา คัญในการที จะกระตุ ้นให้
พนัก งานทํา งานอย่า งมี ค วามสุ ข และผลงานที ได้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทังนี มี ผู ้ใ ห้ ค วามหมายไว้
หลากหลาย ดังเช่ น ชู ศกั ดิ เจนประโคน ( ,หน้า ) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง
สภาวะใดๆ ก็ตามทีกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีความมุ่งมันทีจะทํางานเพือให้
งานดํา เนิ น ไปสู่ เ ป้ าหมายที วางไว้ และมี ส ภาพแวดล้อ มเป็ นตัว กํา หนด ซึ งธงชัย สั น ติ ว งษ์
( ,หน้า ) ได้อธิ บายว่า ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ งได้มองเห็ นช่องทางหรื อโอกาสทีตนสามารถ
ตอบสนองแรงจูงใจทีตนมีอยู่แล้วจะทําให้ความพึงพอใจดีขึนหรื ออยู่ในระดับสู ง หากฝ่ ายบริ หาร
จัดการจัดให้คนได้มีโอกาสตอบสนองแรงจูงใจของตนแล้ว แรงจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงานจะสู ง และ
ผลงานจะดี ตามไปด้วย พรรณทิพย์ กาลธิ ยานันท์ ( , หน้า ) สรุ ปไว้ว่า แรงจูงใจ (Motive)
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หมายถึง ตัวผลักดันทีทําให้เกิดการกระตุน้ หรื อการปลุกเร้าให้คนมีพฤติกรรมแสดงออกมา โดยมี
ความต้องการ (Want) ทีจะทํางานให้บรรลุ เป้ าหมาย โดยการนําเอาปั จจัยต่างๆทีเป็ นแรงจูงใจมา
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมออกมาอย่างมีทิศทาง ปั จจัยต่างๆที นํามานันอาจจะเป็ นรางวัล
โบนัส ตําแหน่ งและการลงโทษ ซึ งเป็ นการทําให้เกิ ดความคาดหวัง ดังนันแรงจูงใจจึ งเป็ นสิ งที
จําเป็ นทีต้องนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันในการปฏิบตั ิงานการบริ หารคนในองค์กร การอยูร่ ่ วมกันเป็ น
หมู่คณะ ผลของความสําเร็ จ ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และองค์กร
กล่าวโดยสรุ ปว่า แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึ ง สิ งกระตุน้ หรื อแรงผลักดันทีมีอยู่
ภายในตัวของพนักงาน และองค์กรที ทําให้พนักงานปฏิ บตั ิ งานด้วยความเต็มใจ เกิ ดความพอใจ
ตลอดจนมีความมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. ความสํ าคัญของแรงจูงใจในการทํางาน
แรงจูงใจเป็ นปัจจัยอย่างหนึงทีมีความสําคัญต่อการทํางานของพนักงาน เพราะการทีจะ
ทํางานให้บรรลุเป้ าหมายนันไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่จาํ เป็ นต้องมีสิง
กระตุน้ ให้มีความพยายามทีจะทํา แรงจูงใจเป็ นปั จจัยทีก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกอยากทีจะทําการหนึ ง
การใด อี ก ทังเป็ นตัวกระตุ ้น ที อยากจะกระทําอย่า งหนึ งอย่า งใดเป็ นกรณี พิเศษอี ก ด้วย และยัง
ก่อให้เกิดความกล้าในการกระทําอย่างหนึงอย่างใด ซึงก่อให้เกิดความสําเร็ จมากแล้วมากมาย
การทําความเข้าใจเรื องความสําคัญของการจูงใจในการทํางานอาจทําโดยตังปั ญหา
ถาม-ตอบ เกียวกับพฤติกรรมของคนบางคนทีเราพบเห็นในชีวิตประจําวัน ตัวอย่างเช่น เพราะอะไร
คนบางคนจึงยอมอดทน เสี ยสละ ทํางานหนัก และใช้พลังทังหมดในตัวตลอดชี วิตของเขา เพือการ
ค้นคว้าหาโลกอนาคตทีอาจจะยังไม่มีใครพบได้มาก่อน ในขณะทีคนบางคนทําในลักษณะเดียวกัน
แต่เพือการค้นหาร่ องรอยอดี ตของโลกดึ กดําบรรพ์ไม่สนใจใฝ่ รู ้ ในโลกอนาคต หรื อเพราะอะไร
พนักงานบางคนไม่สนใจ เป็ นต้น
จากปัญหาตัวอย่างทีกล่าวมานี คําตอบเป็ นเพราะพฤติกรรมเหล่านันมีสิงผลักดันหรื อมี
แรงจูงใจให้เกิดขึน ซึงพฤติกรรมทีเกิดจากการจูงใจจะเป็ นพฤติกรรมทีมีความเข้มข้นจริ งจัง ลงทุน
ลงแรงกระทําในสิ งนันเพือให้ผลงานหรื อผลการกระทําบรรลุเป้ าหมายทีต้องการ
สรุ ปได้ว่า ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน ดังนี (จันทร์ ชุ่ มเมื องปั กษ์,2537,หน้า
80-81)
1. การจูงใจช่วยเพิมพลังในการทํางานให้บุคคล
พลัง (energy) เป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญต่อการกระทําหรื อพฤติกรรมของมนุ ษย์
ในการทํางานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสู ง ย่อมทําให้ขยันขันแข็ง กระตือรื อร้น กระทํา
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ให้สาํ เร็ จ ซึ งตรงกันข้ามกับบุคคลทีทํางานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม” ทีทํางานเพียงเพือให้ผา่ นไป
วันๆ
2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทํางานให้บุคคล
ความพยายาม (persistence) ทําให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบัน คิดหาวิธีการ
นําความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของตนมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่องานให้มากที สุ ด ไม่
ท้อถอยหรื อละความพยายามได้ง่านๆ แม้งานจะมี อุปสรรคขัดขวางและเมืองานได้รับผลสําเร็ จ
ด้วยดีมกั คิดหาวิธีการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีขึนเรื อยๆ
3. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปแบบการทํางานของบุคคล
การเปลียนแปลงต่าง ๆ (variability) เกียวกับรู ปแบบการทํางานหรื อวิธีการทํางาน
ในบางครั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การค้น พบช่ อ งทางดํา เนิ น งานที ดี ก ว่า หรื อประสบผลสํ า เร็ จ มากกว่ า
นักจิตวิทยาบางคนเชือว่าการเปลี ยนแปลงเครื องหมายของความเจริ ญก้าวหน้าของบุคคลแสดงให้
เห็นว่าบุคคลกําลังแสวงหาการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆให้ชีวิต บุคคลทีมีแรงจูงใจการทํางานสู ง เมือดินรน
เพือจะบรรลุจุดประสงค์ใดๆ หากไม่สําเร็ จบุคคลก็มกั พยายามค้นหาสิ งผิดพลาดและพยายามแก้ไข
ให้ดีขึนในทุกวิถีทาง ซึ งทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงการทํางานจนในทีสุ ดทําให้คน้ พบแนวทางที
เหมาะสมซึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม
4. การจูงใจในการทํางานช่ วยเสริ มสร้ างคุ ณค่าของความเป็ นคนที สมบูรณ์ ให้
บุคคล
บุ ค คลที มี แ รงจู ง ใจในการททํา งาน จะเป็ นบุ ค คลที มุ่ ง มันทํา งานให้ เ กิ ด ความ
เจริ ญก้าวหน้า ซึ งจัดว่าบุคคลนันมีจรรยาบรรณในการทํางาน (work ethics) เป็ นบุคคลทีมีความ
รับผิดชอบ มันคงในหน้าที มีวนิ ยั ในการทํางาน ซึ งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู ้
มีลกั ษณะดังกล่านีมักไม่มีเวลาเหลือพอทีจะคิดและทําในสิ งทีไม่ดี
จากทีกล่าวทัง 4 ประการ จะเห็นได้วา่ องค์กรใดทีมีพนักงานซึ งมีแรงจูงใจในการ
ทํางานสู งย่อมส่ งผลให้องค์กรนันๆบรรลุเป้ าหมายทีต้องการ เจริ ญก้าวหน้าเพราะพนักงานจะทุ่มเท
พลังงาน และความสามารถอย่างเต็มทีโดยไม่รู้จกั เหน็ดเหนื อย เพือให้ผลงานสําเร็ จตามนโยบาย
และเป้ าหมายของงาน นอกจากนันยัง มี พ นัก งานอี ก ส่ ว นหนึ งซึ งเชื อว่า การสร้ า งแรงจูง ใจให้
พนักงานมุ่งมันทํางานให้เจริ ญก้าวหน้ายังช่วยเสริ มสร้างความเป็ นคนทีสมบูรณ์ให้แก่ผนู ้ นั ช่วยให้
ใช้ชีวติ อย่างมีความหมาย และช่วยสร้างคนให้ดีได้เพราะการทํางานเป็ นหัวใจสําคัญของชี วิตมนุษย์
ทีจะทําให้ชีวติ มีคุณค่า
ความสํ า เร็ จ ของงานที มี คุ ณ ภาพย่ อ มขึ นอยู่ ก ับ แรงจู ง ใจให้ พ นั ก งานทํา งาน
ประกอบกับ ความสามารถของพนัก งานที เกี ยวข้อง การจู งใจในการทํางานเป็ นการกระตุ ้น ให้
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พนักงานแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ดังนันการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานจึงจําเป็ นต้องจัดทําให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานภายในองค์กร
3. ทีมาของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีทีมาและสาเหตุทีหลากหลาย เช่น อาจมาจากความต้องการหรื อแรงขับ หรื อ
สิ งเร้า หรื อเนืองมาจากการคาดหวังหรื อการเก็บกด ซึ งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตวั จะเห็ นได้ว่าการจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมทีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนืองจากพฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน แรงจูงใจอย่าง
เดียวกับอาจทําให้เกิดพฤติกรรมทีแตกต่างกัน แรงจูงใจทีต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมทีเหมือนกันก็ได้
ดังนันจะกล่าวถึงทีมาของแรงจูงใจทีสําคัญ ดังนี (ทฤษฎีการตลาด, 2550, www.pirun.ku.ac.th)
3.1ความต้องการ (need)
เป็ นสภาพทีบุคคลขาดสมดุลทําให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือสร้าง
สมดุ ล ให้ต ัวเอง เช่ น เมื อรู้ สึ ก ว่า เหนื อยล้า ก็ จ ะนอนหรื อ นังพัก ความต้อ งการมี อิท ธิ พ ลมาต่ อ
พฤติกรรม เป็ นสิ งกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือบรรลุจุดมุ่งหมายทีต้องการ นักจิตวิทยาแต่
ละท่านอธิ บายเรื องความต้องการในรู ปแบบต่างๆกัน ซึ งสามารถแบ่งความต้องการพืนฐานของ
มนุษย์ได้เป็ น 2 ประเภท ทําให้เกิดแรงจูงใจ
3.1.1 แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (physical motivation)
เป็ นความต้องการเกี ยวกับอาหาร นํา การพักผ่อน การได้รับความคุ ม้ ครอง ความ
ปลอดภัย การได้รับความเพลิ ดเพลิ น การลดความเคร่ ง เครี ย ด แรงจู งใจนี จะมี สูง มากในวัยเด็ ก
ตอนต้น และวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายเนืองจากเกิดความเสื อมของร่ างกาย
3.1.2 แรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation)
แรงจูงใจด้านนีสลับซับซ้อนมาก เป็ นความต้องการทีมีผลมาจากด้านชี ววิทยาของ
มนุ ษย์ในความต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครั บ เพือนฝูงในโรงเรี ยน เพือนร่ วมงาน เป็ นความ
ต้องการส่ วนบุคคลทีได้รับอิทธิพลมาจากสิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ งในบางวัฒนธรรมหรื อบาง
สังคมจะมีอิทธิ พลทีเข้มแข็งและเหนียวแน่นมาก
ความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่ างกาย คือ แรงจูงใจด้าน
สังคม เกิดจากพฤติกรรมทีแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวัตถุ
หรื อสิ งของ
3.2 แรงขับ (drives)
เป็ นแรงผลักดันทีเกิ ดจากความต้องการทางกายภาพและสิ งเร้ าจากภายในตัวบุ คคล
ความต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กนั เมือเกิดความต้องการแล้ว ความต้องการนันจะไปผลักดัน
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ให้เกิ ดพฤติ กรรมที เรี ยกว่า แรงขับ เช่ น ในการประชุ มหนึ ง ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทังหิ ว และเหนื อย
แทนทีการประชุมจะราบรื นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรื อเพราะว่าทุกคนหิ วก็รีบสรุ ปการประชุ ม ซึ ง
อาจะทําให้ขาดการไตร่ ตรองทีดีก็เป็ นได้
3.3 สิ งล่อใจ (incentives)
เป็ นสิ งชักนําตัวบุคคลให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึงไปสู่ จุดมุ่งหมายทีตังไว้ ถือเป็ น
แรงจูงใจภายนอก เช่น ต้องการให้พนักงานมาทํางานสมําเสมอ ก็ใช้วธิ ี ยกย่องพนักงานทีไม่ขาดงาน
โดยจัดสรรรางวัล ในการคัด เลื อ กพนัก งานที ไม่ ข าดงานหรื อ มอบโล่ ใ ห้แ ก่ ฝ่ ายที ทํา งานดี เ ด่ น
ประจําปี สิ งล่อใจอาจเป็ นวัตถุ สัญลักษณ์หรื อคําพูดทีทําให้บุคคลพึงพอใจ
3.4 การตืนตัว (arousal)
เป็ นภาวะทีบุคคลพร้ อมทีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมทีจะคิด กล้ามเนือพร้อมจะ
เคลือนไหว นักกีฬาทีอุ่นเครื องเสร็ จพร้อมทีจะแข่งขันหรื อเล่นกีฬา องค์กรทีบุคลากรมีความตืนตัว
ก็ยอ่ มส่ งผลให้ทาํ งานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตืนตัว 3 ระดับ คือ
3.4.1 การตืนตัวระดับสู งจะตืนตัวมากไปจนกลายเป็ นตืนตกใจหรื อตืนเต้นเกินไป
ขาดสมาธิ
3.4.2 การตืนตัวระดับกลางคือระดับการตืนตัวทีดีทีสุ ด
3.4.3 การตืนตัวระดับตํามักจะทําให้ทาํ งานเฉือยชา งานเสร็ จช้า
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีทําให้บุคคลตืนตัวมีทงสิ
ั งเร้ าภายนอกและภายใน ได้แก่
ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลแต่ละคนทีมีต่างกันทังบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรี ระของผูน้ นั
2.3.5 การคาดหวัง (expectancy)
เป็ นการตังความปรารถนาที จะเกิ ดขึ นของบุ ค คลในสิ งที จะเกิ ดขึ นในอนาคต เช่ น
พนัก งานคาดหวัง ว่า เขาจะได้โ บนัส ประมาณ 4-5 เท่ า ของเงิ น เดื อ นในปี นี การคาดหวัง ทํา ให้
พนักงานมีชีวิตชี วา ซึ งบางคนอาจสมหวังหรื อผิดหวังก็เป็ นได้ สิ งทีเกิ ดขึนกับสิ งทีคาดหวังมักไม่
ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ งทีเกิดขึนห่างกับสิ งทีคาดหวังมากก็อาจจะทําให้พนักงานราชการคับข้องใจใน
การทํางาน การคาดหวังก่ อให้เกิ ดแรงผลักดันหรื อเป็ นแรงจูงใจที สําคัญต่อพฤติ กรรม ถ้าองค์กร
กระตุน้ ให้พนักงานยกระดับผลงานตนเองได้ และพิจารณาผลตอบแทนทีใกล้เคียงกับสิ งทีพนักงาน
คาดหวังว่าควรจะได้ก็จะเป็ นประโยชน์ทงองค์
ั กรและพนักงาน
2.3.6 การตังเป้ าหมาย (goal setting)
เป็ นการกําหนดทิศทางและจุดหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ ง
ของบุคคล จัดได้ว่าเป็ นแรงจูงใจภายในของบุคคลนันๆในการทํางาน ธุ รกิ จทีมุ่งเพิมปริ มาณและ
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คุณภาพควรมีการตังเป้ าหมายในการทํางานเพราะจะส่ งผลให้การทํางานมีแผนในการดําเนิ นการ
เหมือนเรื อทีมีหางเสื อ เพราะมีเป้ าหมายทีชัดเจน
จากการกล่าวถึ งทีมาของแรงจูงใจจะเห็นได้ว่าเป็ นเรื องทียากจะอธิ บายแต่ละเรื องให้
แยกออกจากกัน เนืองจากทุกเรื องมีความสัมพันธ์เกียวข้องกันทังสิ น
4. ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจแบ่งตามทีมาได้เป็ น 2 ประเภท คือ (กมลรัตน์ หล้าสุ , 2528, หน้า 277, อ้างอิง
ใน ปิ ยะนุช นริ นทร์, 2545, หน้า 17)
4.1 แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (physical motivation) เป็ นความต้องการทางด้าน
ร่ างกายเกียวกับอาหาร นํา การพักผ่อน การได้รับความเพลิ ดเพลิ น การลดความเคร่ งเครี ยด ความ
ต้องการทางเพศ ความกระหาย เป็ นแรงจูงใจทีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ด มีความจําเป็ นต่อการดําเนิ นชี วิต
เป็ นต้น
4.2 แรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดขึนภายหลังจาก
แรงจูงใจทางด้านชี วภาพของมนุ ษย์ เป็ นสิ งทีเกิ ดขึนจากการเรี ยนรู ้ ในสังคม ได้แก่ ความต้องการ
ความรัก ความอบอุ่น การเป็ นทียอมรับในสังคม ความมีเกียรติได้รับการยกย่องชมเชย เป็ นต้น
แรงจู งใจยังสามารถแบ่งตามเหตุผลของเบื องหลังในการแสดงออกของพฤติ กรรม
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ (เชียรศรี วิวิ ธสิ ริ, 2527, หน้า25 อ้างอิงใน ปิ ยะนุช นริ นทร์ , 2545หน้า 1718)
1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง การทีบุคคลมองเห็นคุณค่าทีจะ
กระทําด้วยความเต็มใจ หรื อสภาวะของบุคคลทีมีความต้องการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิ ง
บางอย่ า งด้ว ยเหตุ ผ ล และความชอบของตัว เอง เช่ น ความพอใจ ความสํ า เร็ จ ความผิ ด หวัง
นักจิตวิทยาเชือว่าแรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เพราะแรงจูงใจทีเกิดขึน
ในตัวบุคคล บุคคลประสบความสําเร็ จได้มากกว่า เช่น ความพอใจ ความสําเร็ จ ความสมหวัง เป็ น
ต้น
2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลทีได้รับการ
กระตุน้ จากภายนอก ทําให้มองเห็นจุดหมาย และนําไปสู่ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยทัวไป
พฤติกรรมของบุคคลมักจะได้รับการจูงใจจากภายนอก เช่น รางวัล การแข่งขัย การลงโทษ คะแนน
เรี ยน เป็ นต้น

26
5. ความสํ าคัญและประโยชน์ ของแรงจูงใจ
สมยศ นาวีการ (2543,หน้า 288-289) โบวีและคณะ (Bovee and other อ้างอิงใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2549, หน้า 366) ได้เสนอในแนวทางเดี ยวกันว่า ส่ วนประกอบของ
การทํางาน (components of performance) นัน ขึนอยูก่ บั ปั จจัย 3 ประการ คือ ความสามารถ (ability)
สิ งแวดล้อม (environment) และการจูงใจ (motivation) ถ้าพนักงานมีความสามารถ และได้รับการ
สนับ สนุ น จากสิ งแวดล้อม องค์ก ารจะมี ก ารจู ง ใจที เพี ย งพอ พนัก งานจะสามารถทํา งานบรรลุ
เป้ าหมายทีดีขึนได้ ถ้าขาดปัจจัยหนึงปั จจัยใดไป การทํางานก็จะมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าพนักงาน
ขาดความรู้ความสามารถแล้ว ผูบ้ ริ หารสามารถพัฒนาความสามารถของพวกเขาด้วยการฝึ กอบรม
และการสอนงาน และถ้า ขาดสภาพแวดล้อมที ดี ผูบ้ ริ หารก็ ส ามารถปรับ ปรุ ง ให้ดีขึ นได้ แต่ถ้า
พนักงานมีปัญหาด้านแรงจูงใจ จะเป็ นความยุ่ง ยากในการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ การมากขึน เพราะ
พฤติกรรมบุคคลจะเป็ นปรากฏการณ์ทีซับซ้อน และผูบ้ ริ หารไม่สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เหตุใดไม่ถูก
จูงใจ และจะเปลี ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างไร จึงเป็ นสิ งทีท้าทายทีผูบ้ ริ หารต้องเห็ นความสําคัญ
ของแรงจูงใจทีจะกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
นารา สมประสงค์ (2544, หน้า 120) ได้ก ล่ า วถึ ง ความสํ า คัญ ของแรงจู ง ใจต่อ การ
บริ หารไว้หลายประการ ดังนี
1. ช่วยเสริ มสร้างกําลังใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากรในองค์การ
2. ช่วยเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจทีดีในการทํางานแก่ผทู ้ ีทํางาน
3. ช่วยเสริ มสร้างให้บุคลากรในองค์การมีความจงรักภักดีต่อองค์การ
4. ช่วยเสริ มสร้างความสามัคคี ความเป็ นนําหนึ งใจเดียวกันของบุคคลและกลุ่ม
ในองค์การ
5. ช่วยในการควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานให้ดาํ เนินไปด้วยความราบรื น
6. ช่วยให้เกิดความเชื อถื อ ศรั ทธาในองค์การทีทํางานอยู่ บุคลากรมีความรู ้ สึก
มันคง ปลอดภัย
7. ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเจริ ญก้ า วหน้า ให้ แ ก่ ผู ้ที ทํา งาน ทํา ให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทํางาน
8. ช่วยให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งขึน
จากการพิจารณาจะพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน เป็ นส่ วนหนึ งของการบริ หารทีขาด
เสี ยไม่ได้ และผลจากการจูงใจจะเป็ นผลต่อเนื องไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในองค์การ ฉะนัน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทีปฏิบตั ิงาน ได้แสดงถึงศักยภาพของ
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ตนเอง เพือดํา เนิ นกิ จการต่ างๆให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที วางไว้ จึ ง เป็ นบทบาทที สํา คัญยิงในการ
บริ หารงาน ในทางตรงกันข้าม หากองค์การใดไม่มีการจูงใจในการทํางานแล้ว ก็จะไม่สามารถโน้ม
นาวจิตใจให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ผลงานย่อมตกตํา เกิ ดความเบือหน่ วยและ
ทํางานอย่างขาดประสิ ทธิ ภาพ การสร้ างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์การ จึงเป็ นทักษะสําคัญยิง
ประการหนึงทีผูบ้ ริ การทุกระดับต้องเรี ยนรู ้และฝึ กฝนแล้วนําไปปฏิบตั ิให้เกิดผลดีต่อองค์การต่อไป
6. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับแรงจูงใจ
การจูงใจ (Motivation) มาจากคําภาษาลาตินที ว่า Movere ซึ งหมายถึงการเคลื อนย้าย
(to move) และเมือเราพูดถึงแรงจูงใจจะมีปัจจัยทีเกียวข้อง 3 ประการ คือ อะไรเป็ นสิ งทีกระตุน้
พฤติ กรรมมนุ ษ ย์ อะไรเป็ นสิ งทีนํา พฤติ ก รรมเหล่ า นัน และดํารงไว้ซึ งพฤติ ก รรมทีต้องการได้
อย่างไร (Steers and Porter, 1977, p.8)
สปริ นทอล (Sprinthall, 1991, p. 52, อ้างอิงใน กันยมาส ชูจีน. , หน้า ) กล่าวว่า
แรงจูงใจเป็ นแรงขับ หรื อความต้องการทีจะแสดงออกทีถูกชี นําไปตามเส้นทางหรื อหลีกเลียงจาก
เป้ าประสงค์บางประการ จะเกิดขึนก็ต่อเมือภาวะภายในมีความบกพร่ องหรื อเกิดความต้องการจะดึง
ให้บุคคลกระทําไปยังทิศทางหรื อหลีกเลียงจุดมุ่งหมายบางอย่าง
เวเทน (Weiten, 1997, p.379, อ้างอิงใน กันยมาส ชูจีน.
, หน้า ) ให้คาํ จํากัด
ความของแรงจูงใจว่า เป็ นความต้องการ (need), ความอยาก (wants), ความสนใจ (interests) และ
ความปรารถนา (desire) ทีชักจูงบุคคลในทิศทางทีแน่วแน่ หรื อการกล่าวสันๆว่า แรงจูงใจก่อให้เกิด
พฤติกรรมทีมุ่งสู่ จุดมุ่งหมาย
สมยศ นาวีการ ( , หน้า - )ให้ความหมายว่า แรงจูงใจคื อ พลังที ริ เริ ม กํากับ
และคําจุ นพฤติกรรมและการกระทําส่ วนบุ คคล และเป็ นกระบวนการทางจิ ตวิทยาทีให้ความมุ่ง
หมายหรื อทิศทางแก่พฤติกรรม
ราตรี พัฒ นรั ง สรรค์ ( , หน้า ) ได้ใ ห้ความเห็ นว่า แรงจู ง ใจคื อ ภาวะหรื อ
องค์ประกอบทีกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ งออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือ
ไปสู่ จุดหมายทีตนเองต้องการ หรื อผูท้ าํ การชักจูงกําหนด
สุ รางค์ โค้วตระกูล ( , หน้า ) กล่ า วว่า แรงจูง ใจ หมายถึ ง องค์ป ระกอบที
กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมทีมีจุดมุ่งหมาย
จากความหมายของแรงจูงใจผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า “แรงจูงใจ”หมายถึง พลังทีจะกระตุน้ ให้
แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง เพือไปสู่ จุดมุ่งหมาย

28
มีหลายทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับการจูงใจให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้เลื อกทฤษฎี 2 ปั จจัย ของ Herzberg เป็ นทฤษฎี ทีเกี ยวกับความพึง
พอใจในการทํางาน ซึ งมีความสอดคล้องกับพนักงานราชการไว้ ดังนี
ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของ Herzberg (Two-Factor Theory) เป็ นทฤษฎี ทีเกี ยวกับความพึง
พอใจในการทํางาน ของ Frederick Herzberg ทีเรี ยกว่า ทฤษฎี 2 ปั จจัย เพราะในการทํางานนัน
จะต้องมีสิงทีทําให้เกิดความพึงพอใจและสิ งทีทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรื อส่ วนประกอบทีเสริ ม
ให้คนเกิดความพอใจยิงขึน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,2542,หน้า 413,อ้างอิงใน ปิ ยะนุช นริ นทร์ ,
2545, หน้า 9)
ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของ Herzberg สร้ างขึนจากผลการวิจยั ของเขาและคณะในปี 1959 ที
เมือง Pittsburgh รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพือพิสูจน์ทฤษฎีของเขาทีว่า มนุษย์มีความ
ปรารถนา 2 ประการ ประการทีหนึง คือ ความปรารถนาทีจะขจัดความทุกข์ทางร่ างกายทังหลายให้
หมดไป เช่น ความหิว ความเดือนร้อนทางสุ ขภาพ และความทารุ ณของดินฟ้ าอากาศ ประการทีสอง
คือ ความปรารถนาในความสุ ขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงาน การเป็ นทียอมรับ
นับถือของคนทัวไป ชีวติ ทีเจริ ญก้าวหน้า เป็ นต้น
ตัวอย่า งประชากรที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี ประกอบด้วยนัก วิศ วกรและนัก บัญชี ของ
บริ ษทั แห่ งหนึ งทีเมือง Pittsburg จํานวน 200 คน วิธีการดําเนินการ คือ ใช้การสัมภาษณ์เพือจะหา
คําตอบว่าสถานการณ์อย่างไรทีทําให้นกั วิศวกรและนักบัญชีมีความพอใจในการทํางานมากขึนหรื อ
น้อยลง และถามความเห็นของประชากรเกียวกับสถานการณ์ทีทําให้เขามีความรู ้สึกทีดีและไม่ดีต่อ
งานของเขา และผูส้ ัมภาษณ์ยงั ให้วิศวกรและนักบัญชี ตอบด้วยว่า ความรู ้สึกพึงพอใจในการทํางาน
มากขึนหรื อน้อยลง และถามความเห็นของประชากรเกียวกับสถานการณ์ทีทําให้เขามีความรู ้สึกทีดี
และไม่ดีต่องานของเขา และผูส้ ัมภาษณ์ยงั ให้นกั วิศวกรและนักบัญชีตอบด้วยว่า ความรู ้สึกพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจนัน มีผลถึงการปฏิ บตั ิงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความเป็ นอยู่ของตน
หรื อไม่ ผลการค้นคว้าปรากฎว่า องค์ประกอบทีทําให้เกิดความพอใจในงานและองค์ประกอบทีทํา
ให้เกิ ด ความไม่พึ ง พอใจในการทํา งานนัน มี ล ัก ษณะสั ม พันธ์ ก ับเรื องของงานโดยตรง เรี ย กว่า
“ปั จจัยจูงใจ” ขณะเดี ยวกันองค์ประกอบหนึ งมักนํามาซึ งความไม่พึ งพอใจในงาน และมี หน้า ที
ป้ องกันหรื อคําจุนไม่ให้คนเกิดท้อถอย ไม่อยากทํางานนัน เรี ยกว่า “ปัจจัยบํารุ งรักษา”
ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg ประกอบด้วย 2 ปัจจัยทีสําคัญ ดังนี
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) ได้แก่ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน และความรับผิดชอบ
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ปั จ จัย บํา รุ งรั ก ษา (Hygiene Factors) ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
ความสัมพันธ์ในการทํางาน นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การ
ปกครองบังคับบัญชา และความมันคง
ปั จจัยจูงใจเป็ นองค์ประกอบทีเกี ยวกับเนื อหาสาระของงานโดยตรง มี 5 ประการ คือ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2542, หน้า 429 อ้างอิงใน ปิ ยะนุช นริ นทร์, 2545, หน้า 11-12)
1. ความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิ ง าน (Work Achievement) หมายถึ ง การที บุ คคล
สามารถที จะแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆได้ การรู ้ จ ัก ป้ องกัน ปั ญ หาที เกิ ด ขึ น ครั นผลงานสํ า เร็ จ จึ ง เกิ ด
ความรู้สึกพอใจในผลงานสําเร็ จของงานนันอย่างยิง
2. การได้รับการยอมรับนับถื อ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือ ทังจากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพือ จากผูม้ าขอคําปรึ กษา หรื อจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนับ
ถือนีอาจอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอืนใดที
ทําให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
3. ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีต้อง
อาศัยความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทํา หรื อเป็ นงานทีมีลกั ษณะทําตังแต่ตน้ จนจบได้
โดยลําพังผูเ้ ดียว
4. ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน (Advancement) หมายถึง ได้รับเลือนชัน เลือน
ตําแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองค์การ มีโอกาสได้ศึกษาความรู ้เพิมเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
5. ความรั บผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึ งพอใจที เกิ ด ขึ นจากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํ นาจรับผิดชอบเต็มที ไม่มีการตรวจหรื อควบคุ ม
อย่างใกล้ชิด
ปั จจัย บํา รุ ง รั ก ษา เป็ นปั จจัย ที ทํา ให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํา งานของบุ ค คล ซึ งมี อ ยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีลกั ษณะทีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความ
ไม่ชอบงานเกิดขึน ปัจจัยบํารุ งรักษา มีดงั นี
1. ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร (Salary) หมายถึ ง เงิ น เดื อ นและการเลื อนขัน
เงินเดือนตลอดจนสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานนัน เป็ นทีพึงพอใจของบุคคลทีทํางาน
2. ความสัม พันธ์ใ นการทํา งาน (Interpersonal Relations) หมายถึ ง การติ ดต่ อ
ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นปฏิกิริยาหรื อวาจาทีแสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางาน
ร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ งกันและกันอย่างดี
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3. นโยบายการบริ หารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการและการบริ หารขององค์การ ซึ งจะต้องอยูใ่ นลักษณะของนโยบายทีชัดเจน มีการแบ่งงานที
ไม่ซาซ้
ํ อน และมีความเป็ นธรรม
4. สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่ สภาพทางกายของงาน เช่น เสี ยง
อากาศ ชัวโมงการทํางาน รวมทังลักษณะสิ งแวดล้อมอืนๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื องมือต่างๆ
5. ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู ้สึกทีดีหรื อไม่ดี อันเป็ นผล
ทีได้รับจากงานในหน้าทีของเขา เช่ น การทีบุคคลต้องถูกย้ายไปทํางานในทีแห่ งใหม่ ซึ งห่ างไกล
จากครอบครัว ทําให้เขาไม่มีความสุ ขและไม่พอใจกับการทํางานในทีแห่งใหม่
6. การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดําเนินงาน หรื อความยุติธรรมในการบริ หาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ให้คาํ แนะนําในการทํางานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
7.ความมันคง (Job Security) หมายถึง ความรู ้ สึกของบุคคลทีมีต่อความมันคงใน
งาน ความยังยืนของอาชีพ หรื อความมันคงขององค์การ
นอกจากนี (คันสร แสงศรี จนั ทร์ ,2550,หน้า 11) Herzberg ยังได้ใช้ชือเรี ยกของทฤษฎีให้
แตกต่างกันไปตามความเกียวข้องกับปั ญหาพฤติกรรมในการทํางานของคน โดยเรี ยกว่า “ทฤษฎี
แรงจูงใจกับความสบาย” (Motivation Hygiene Theory) กล่าวคือ แรงจูงใจเป็ นการกระตุน้ จาก
องค์ประกอบภายในของงานเอง จึงทําให้เกิ ดความพอใจในงานทีทําอยู่ เช่น ความสําเร็ จของงาน
การยอมรับในหน้าที ความรับผิดชอบ และความเจริ ญก้าวหน้าของงาน ส่ วนความสบายนัน เป็ น
การกระตุน้ จากองค์ประกอบภายนอกของงาน ซึ งอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจในงานขึนได้ เช่ น
นโยบายของบริ ษทั หรื อนโยบายของหน่วยงาน การบริ หาร การให้คาํ แนะนํา การให้ความช่วยเหลือ
เงิ นเดือน สวัสดิการ โบนัส ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูร้ ่ วมงาน และสภาพของงาน เป็ นต้น ดังนัน
แรงจูงใจกับความสบาย จึงเป็ นองค์ประกอบทีใช้ในการศึกษาพฤติ กรรมการทํางานของคน ซึ ง
Herzberg ได้ศึกษาเรื องนี ดังจะเห็นได้จากผลงานเขียนไว้ในหัวข้อทีว่า จะจูงใจลูกจ้างของท่านได้
อย่างไร และการกระทําทีจะช่ วยกระตุน้ ให้คนเราได้มีความรู ้ สึกอยากจะทํางานขึ นมาเอง ซึ งเรา
เรี ยกว่าการปลูกฝังให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน และอาจทําได้ดงั ต่อไปนี
. การลดเวลาทีใช้ในการทํางานให้นอ้ ยลง วิธีทีทําให้ได้ผลดี ก็คือ การจัดชัวโมง
สําหรับนันทนาการขึนในวันทํางานวันใดวันหนึ ง โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดพักจาก
การทํางานมาร่ วมกันสังสรรค์พกั ผ่อน ซึ งก็จะทําให้ทุกคนได้รู้สึกว่าต่างเป็ นเพือนร่ วมงานกัน มี
ความสนิทสนมกัน จะเกิดความรู้สึกผูกพันต่อกัน จะทําให้คนทีทํางานไม่อยากหยุดงานและลาออก
จากงาน แต่ตอ้ งการให้มีชวโมงการทํ
ั
างานมากขึน เพราะมีความผูกพันกันนันเอง
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. การหมุนเวียนค่าจ้างหรื อค่าตอบแทน เป็ นวิธีทีจะกระตุน้ ให้คนทํางานมากขึน
เพราะเมือระบบการหมุนเวียนเพิมค่าจ้างขึน คนงานทุกคนก็จะเกิดความหวังทีจะได้มีโอกาสได้รับ
การเพิมเงินค่าจ้าง และระบบการหมุนเวียนจะทําให้คนได้รับประโยชน์ตอบแทนทีเป็ นธรรม ซึ งจะ
เป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้คนในหน่วยงานสามัคคีกนั ด้วย
. การให้ผลประโยชน์พิเศษทีนอกเหนือจากค่าจ้าง จะทําให้ลูกจ้างเกิดความรู ้สึกที
มันคงและปลอดภัย ตังใจทํางานตามความรู ้ ความสามารถทีมีอยู่อย่างเต็มที และคนจะไปทํางาน
ั รับเงินค่าตอบแทนและสวัสดิ การอืนๆ
พิเศษทีอืนน้อยลง ถ้าทุกคนเห็นว่าหน่ วยงานทีทําอยู่นนได้
มากพอแล้วก็จะไม่แสวงหางานทําทีอืนอีกต่อไป
. การฝึ กอบรมด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ เพือลูกจ้างทุกคนสามารถทํางานร่ วมกันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยทุกคนจะนึ กถึงหน้าทีและความรับผิดชอบของตนเป็ นทีตัง รวมทังความ
ร่ วมมือทีจะต้องให้กบั คนอืน เข้าใจลักษณะธรรมชาติของคนอืนด้วย เพือให้สัมพันธภาพระหว่าง
พนักงานราด้วยกันดําเนิ นไปด้วยดี สําหรับวิธีการทีจะช่วยให้เข้าใจและการยอมรับตัวเองได้ก็คือ
การฝึ กการร่ วมรับรู้ทางอารมณ์และความรู ้สึกกับคนในกลุ่ม
. การติดต่อสื อสารกัน ซึ งเป็ นสิ งจําเป็ นของการดํารงชีวติ ในทุกรู ปแบบ เพือจะทํา
ให้เกิ ดความเข้าใจตัวเองและผูอ้ ืนได้ถูกต้อง วิธีการติดต่อสื อสารกันนัน ควรจะมีการนํามาใช้ให้
เหมาะสมกับโอกาสทีเอืออํานวย และทีสําคัญก็คือ จะต้องทําให้เกิ ดความรู ้ สึกทีดีต่อกันได้ทงสอง
ั
ฝ่ าย ทังฝ่ ายลู ก จ้า งและฝ่ ายบริ ห าร ต่ า งก็ ส่ ง และรั บ การสื อสารซึ งกัน และกัน ที เรี ย กว่ า การ
ติดต่อสื อสาร ทาง (Two-way Communication) นันเอง
. การเปิ ดบริ การให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ลูกจ้าง วิธีการนี จะช่วยลดความคับข้องใจ
ของลู กจ้างลงได้ รวมทังเป็ นการช่ วยกระตุ น้ ความรู ้ สึกในทางที ดี ขึ นได้ เพื อเป็ นการผ่อนคลาย
ปั ญหาต่างๆเกียวกับการทํางานในองค์การ
กล่ า วโดยสรุ ป องค์ป ระกอบสําคัญที ทํา ให้เกิ ดความสุ ขจากการทํางาน เรี ย กว่า
องค์ประกอบหรื อปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) สําหรับองค์ประกอบทีเกี ยวข้องกับสิ งแวดล้อม
ในการทํางาน เรี ยกว่าองค์ประกอบหรื อปั จจัยบํารุ งรักษา (Hygiene Factors) ทฤษฎี ปั จจัยของ
Herzberg นีเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในอันทีจะรักษาพฤติกรรมมนุษย์ทีพึงประสงค์ไว้ โดยคํานึ ง
อยู่เสมอว่า ความพอใจในการทํา งานจะทํา ให้เกิ ด ความตังใจในการทํา งาน และความพยายาม
ปรับปรุ งปั จจัยเกียวกับการงานเพือสร้ างแรงจูงใจ และพยายามรักษาปั จจัยแวดล้อมของงานให้อยู่
ในระดับทีจะไม่ก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทํางานได้
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศ
กิ ตติ อริ ยานนท์ (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการ
ตํารวจกองทะเบียนพล พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือน
ร่ วมงาน ด้านความมันคงปลอดภัย ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความสัมฤทธิ ผล ระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านการสอน ควบคุ มดูแล ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตําแหน่งหน้าที ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านการ
เจริ ญเติบโตระดับตํา ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงานหน่วยงาน ด้านเงินเดือนและด้านความ
รักในงาน กลุ่มประชากรทีมีอายุราชการและสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มประชากรทีมีอายุราชการมากกว่า 16 ปี ขึนไป
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด และมีอายุราชการ 11 ถึง 15 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานตําสุ ด
กลุ่มประชากรทีแต่งงานแล้วและอืนๆมีแรงจูงใจในการฝึ กอบรมเพิมเติมแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน กลุ่มประชากรที ได้รับสถิ ติ 0.05 โดยกลุ่มประชากรที เคยได้รับการ
ฝึ กอบรมเพิมเติม มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมเพิมเติม มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานตําสุ ด
กัญญาภรณ์ ศรี สุข (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญต่อปั จจัยจูงใจทีรักษาสุ ขลักษณะจิตทุกปั จจัย มีค่าเฉลี ยโดยรวมในระดับ สําคัญมาก
ส่ ว นการให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจที เป็ นตัว กระตุ ้น ในการทํา งานทุ ก ปั จ จัย มี ค่ า เฉลี ยของ
ค่ าตอบแทนในระดับสํา คัญมาก ในด้า นความพอใจต่ อปั จ จัย จูง ใจในการทํา งาน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพอใจต่อปั จจัยจูงในทีรักษาสุ ขลักษณะจิตเกือบทุกปั จจัย มีค่าเฉลี ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับพอใจมาก ส่ วนความพอใจต่อปั จจัยจูงใจทีเป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน เกือบ
ทุกปั จจัยมีค่าเฉลี ยในระดับพอใจมาก ยกเว้นความก้าวหน้าในการหน้าทีการงาน ซึ งส่ วนใหญ่มี
ความพอใจทีมีค่าเฉลียในระดับพอใจน้อย
อลิศรา สื บสังข์ (2542: บทคัดย่อ) ศึกษา ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรุ งเทพมหานคร พบว่า พนักงานกรุ งเทพมหานครมีระดับขวัญอยู่
ในระดับมาก และปั จจัยต่างๆทัง 9 ปัจจัยทีใช้เป็ นตัวชีวัด ได้แก่ สภาพการทํางาน ศักดิศรี ของอาชี พ
โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ความเพียงขอของรายได้ การบังคับบัญชา ความยุติธรรมใน
หน่ วยงาน สวัสดิ การในหน่ วยงาน ความสัม พันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและความสั มพันธ์ กบั เพื อน
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ร่ วมงาน เป็ นปั จจั ย ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ขวัญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งาน
กรุ งเทพมหานคร
ถวิล โอทอง (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง “การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานราชการ: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี สํา นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ปั จจัยที ส่ งผลต่อขวัญกําลังใจในระดับมาก ได้แก่ ความสัมพันธ์ ก ับ
ผูร้ ่ วมงาน ด้านความพึงพอใจในหน้าทีการงาน ด้านความมันคงในหน้าทีการงาน ด้านลักษณะงานที
รับผิดชอบ และด้านการรับรู้ต่อความสําเร็ จ
สุ บิน รักเหล่า (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจใน
การทํางาน หลังการนํา ISO 9002 มาใช้ในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดลําพูน พบว่า ปั จจัยจูงใจที
เป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางาน พนักงานส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญและมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ปั จจัย จู ง ใจที เป็ นตัว กระตุ ้นในการทํา งาน ได้แก่ การยอมรั บ ด้า นความรั บ ผิดชอบ ด้า น
ลักษณะและขอบเขตของงาน และปั จจัยทีพนักงานให้ความสําคัญระดับมากแต่มีความพึงพอใจ
ระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของหน้าที การงาน ปั จจัย บํา รุ ง รัก ษา
พนักงานส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมันคงในการ
ทํางาน ด้านตําแหน่งงาน ส่ วนปั จจัยทีพนักงานให้ความสําคัญและมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ความสัมพันธ์ในการ
ทํา งานกับ หัว หน้า งานและเพื อนร่ ว มงาน ด้า นสภาพการปฏิ บ ัติ ง านและปั จ จัย ที พนัก งานให้
ความสําคัญระดับมาก แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสําเร็ จของงาน
ขวัญใจ พรหมศรี ,ณัฐพงษ์ วงศ์ศิริ ,อังคณา อินอ้น (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยทีมีผล
ต่อแรงจูง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านของพนัก งานราชการ : สถานพิ นิจและคุ ม้ ครองเด็ก และเยาวชน
จังหวัด ในเขต 6” พบว่า พนักงานราชการมีแรงจูงในในการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง ทัง
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยบํารุ งรักษา เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยจูงใจในด้านความรับผิดชอบมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการมากทีสุ ด รองลงมาคือ ด้านความสําเร็ จใน
การปฏิ บ ตั ิ งาน ด้านลักษณะของงานที ปฏิ บตั ิ ด้านการยอมรั บนับถื อ และด้านความก้า วหน้าใน
หน้า ที การงาน ตามลํา ดับ มากไปหาน้อย ส่ วนปั จจัย บํารุ งรั กษา พบว่า ปั จจัย บํา รุ งรั กษาในด้า น
ความสัม พันธ์ ใ นการทํา งานมี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานราชการมากที สุ ด
รองลงมา คือ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ด้านสภาพการทํางาน และด้านความมันคง เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าเฉลียความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยบํารุ งรักษา
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ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการไม่แตกต่างกัน และปั จจัยจูงใจและปั จจัย
บํารุ งรักษา มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับค่อนข้างสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
นิศา สอนคุม้ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง “ขวัญในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีสํานัก
บริ หารพืนที อนุ รัก ษ์ที 3 สั ง กัดกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ป่ า และพันธุ์ พื ช ” พบว่า ขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านก็พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากเช่ นกัน ยกเว้นขวัญในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีด้านความเป็ นธรรม ด้านค่าแรงหรื อ
อัตราผลตอบแทน และด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชี พ อยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการ
บํารุ งขวัญในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที คือ ควรให้ความสําคัญกับปั ญหา การชี แจงเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น พร้อมทังหารร่ วมกันหาวิธีการแก้ไข ควรมอบหมายการทํางานให้ตรงกับความรู ้
ความสามารถ ควรสนับสนุ นผูท้ ีมีความสามารถให้ได้รับการพิจารณาเลือนตําแหน่งทีสู งขึน โดย
การกําหนดมาตรฐานในการวัดผลงานทีดี ควรมีการสํารวจและแบ่งปั นวัสดุ อุปกรณ์ ให้นาํ มาใช้
อย่า งคุ ้ม ค่ า ควรสร้ า งความมันคงในการทํา งานกับเจ้า หน้า ที ควรมอบหมายหน้า ที การงานให้
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ควรพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆทีควรได้รับ ควรสนับสนุ น
ให้บุคลากรมีความรู้สูงขึน และควรส่ งเสริ มกิจกรรมการทํางานเป็ นทีม
นิ ภาพร ผิวอ่อน (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ราชการกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ส่ วนราชการไม่ได้ให้ความสําคัญกับหลักสมรรถนะในการคัด
สรรบุ ค ลากรเข้า มาเป็ นพนัก งานราชการ และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งานยัง ไม่ ไ ด้เน้นหลัก
ผลสัมฤทธิ ยังไม่มีมาตรฐานกลางในการประเมิน และพบว่า ในปี แรกของการนําการจ้างพนักงาน
ราชการมาใช้มีผลกระทบต่องบประมาณในส่ วนของงบบุคลากร ซึ งเพิมขึนมากในระยะแรกและ
ส่ งผลกระทบต่อการจัดทําผลผลิตของส่ วนราชการเพราะต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายส่ วนอืนทดแทน
และในปี ต่อๆไป อัตราการเพิมงบประมาณของพนักงานราชการจะอยูท่ ี 3-4% และจํานวนอัตรา
พนักงานราชการทีทดแทนลูกจ้างชัวคราวนันมีจาํ นวนเท่ากับลูกจ้างชัวคราวเดิมก่อนปี 2548 ดังนัน
การกําหนดจํานวนอัตราจึงไม่สอดคล้องกับนโยบายการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ ด้านความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานราชการ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจําทีร่ วมงานกับพนักงาน
ราชการมีความพึงพอใจต่อการทํางานของพนักงานราชาร สภาพปั ญหาและอุปสรรค์ทีเกิดขึนใน
การจ้างพนักงานราชการ พบว่ามีปัญหาด้านงบประมาณทีเพิมสุ งขึ นมากเมือนําการจ้างพนักงาน
ราชการมาแทนการจ้างลู ก จ้า งชัวคราว และกรอบอัตรากํา ลัง พนักงานราชการไม่ ตรงกับความ
ต้องการของหน่ วยงาน และปั ญหาสําคัญ คื อ กระทรวงวัฒนธรรมยังไม่ได้ให้ค วามสํา คัญอย่า ง
จริ งจังกับหลักสมรรถนะในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทํางาน และหลักสัมฤทธิ ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินข้อมูล/สถานการณ์และโอกาสในการบรรลุเป้ าหมายของการนํารู ปแบบการ
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จ้างแบบใหม่มาใช้ในระบบราชการและจัดทําข้อเสนอแนะ เพือแก้ไขปั ญหา ปรับปรุ งวิธีการ พบว่า
รู ปแบบวิธีการคัดเลือกบุคลากรยังไม่บรรลุตามการจ้างรู ปแบบใหม่ทีเน้นหลักสมรรถนะและหลัก
สั ม ฤทธิ ผล กล่ า วคื อ กระทรวงวัฒ นธรรมมี ค วามต้อ งการลู ก จ้า งชัวคราวเดิ ม ของตนก่ อ นรั บ
บุคคลภายนอก และยังไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทีชัดเจน ดังนัน กระทรวง
วัฒนธรรมควรปรับปรุ งวิธีการคัดเลือกบุคลากร โดยควรกําหนดสมรรถนะทีชัดเจนและให้ความ
เป็ นธรรม เสมอภาคกับบุคคลทัวไปด้วย และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานควรนําการประเมินผล
แบบรอบทิศทางโดยบุคคลทีเกียวข้อง คือ หัวหน้างาน เพือนร่ วมงาน ประชาชนผูร้ ับบริ การ
สมศัก ดิ พัส ดร (2551: บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษา ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจํา และพนัก งานราชการ สํ า นัก
ชลประทานที 5 พบว่า ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับปั จจัยที มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ สํานักชลประทานที 5 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง จําแนกตามเพศ โดยเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันทางสถิติทีระดับ .05 และจําแนกตามสถานภาพ ได้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันทางสถิ ติทีระดับ .05 โดยข้าราชการมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยทีมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านมากกว่ า ลู ก จ้า งประจํา และพนั ก งานราชการ แนวทางเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในประเด็นทีมีความถี สู งสุ ด เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี
ควรมี การสนับสนุ นด้านสวัสดิ ก ารด้านต่ างๆภายในหน่ วยงานและเพิมเงิ นเดื อนค่าครองชี พให้
เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั ทีค่าครองชีพสู งขึน ควรจัดให้มีการปฏิบตั ิงานให้ตรงกับหน้าที ควรจัด
ให้มีก ารอบรมเจ้าหน้า ที และศึก ษาดู ง านนอกสถานที อย่า งน้อยปี ละ 1 ครั ง ควรมี ก ารจัดสรร
งบประมาณในการบํา รุ ง รั ก ษา อาคารสถานที ทํา งานและสิ งแวดล้อ มภายในโครงการ เมื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาไปประชุ ม อบรมสัมมนาต่างๆ อยากให้เผยแพร่ และส่ งข้อมูลให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทราบอย่ า งต่ อ เนื อง ควรจะมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ สถานภาพจากลู ก จ้า ประจํา เป็ นข้า ราชการ
ผูบ้ งั คับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แล้วนํามาปรับปรุ งระบบการทํางาน ควร
จัดประชุ มทุ กเดื อนโดยให้มีกิจกรรมทําร่ วมกัน เพือสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างที มงาน ควรจัด
ประชุมทุกเดือนโดยให้มีกิจกรรมทําร่ วมกัน เพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน ควรมีการมอบ
รางวัลแก่บุคลากรทีทํางานดีและต้องดีจริ ง ควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมในหน่วยงานแล้วนํามา
ปรับปรุ ง
สุ ข ฤทัย สุ ข ใจ (2553: บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาเรื อง “การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานราชการในสถานศึ กษาขันพื นฐาน สัง กัดสํา นักงานเขตพืนที การศึ ก ษา
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อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ทัง 6 ด้าน ได้แก่ ความสํา เร็ จในการ
ทํางานและความก้าวหน้า ลักษณะของงานและความรั บผิดชอบ การยกย่องนับถื อ นโยบายการ
บริ หารงานและวิธีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับบังคับบัญชาและเพือนร่ วมงาน และสภาพการ
ทํางานและรายได้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
ประสบการณ์ในการทํางานและช่วงชันของโรงเรี ยนต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานไม่
แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ โดยเห็นว่าต้องให้ความสําคัญต่อ
ความสําเร็ จในการทํางานและความก้าวหน้าของพนักงานราชการมากทีสุ ด รองลงมาคือ ลักษณะ
ของงานและความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน มีผลต่อความพึง
พอใจน้ อ ยที สุ ด ส่ ว นสภาพการทํา งานและรายได้ นั นไม่ พึ ง พอใจมากที สุ ด รองลงมาคื อ
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน และความสําเร็ จในการทํางานและความก้าวหน้า
ไม่พึงพอใจน้อยทีสุ ด
อลิสา เลขวัฒนะ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจและปั จจัย
เกื อหนุ นในการทํ า งานของพนั ก งานราชการ สํ า นั ก งานสหกรณ์ จ ั ง หวัด ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทํางาน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับปั จจัยเกือหนุนใน
การทํางานของพนักงานราชการสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ปั จจัยภูมิหลังทีแตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในการทํางานและปั จจัย
เกือหนุ นในการทํางานแตกต่างกัน ดังนี 1) พนักงานราชการทีมี ปัจจัยส่ วนบุคคลเมือจําแนกตาม
เพศ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรส ภูมิลาํ เนาตามขนาดของจังหวัด และขนาดของจังหวัดที
ปฏิ บตั ิงานแตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที
แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน 2) พนักงานราชการทีปั จจัยส่ วนบุคคลเมือ
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ภูมิ ล าํ เนาตามขนาดของจัง หวัด และขนาดของจังหวัด ที
ปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน จะมีปัจจัยเกื อหนุ นในการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า น
สถานภาพทีแตกต่างกัน จะมีปัจจัยเกือหนุนในการทํางานไม่แตกต่างกัน
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
Whisher (1984 : 3042) ได้วิจยั ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยจูงใจ-คําจุ น ที ใช้ใน
โรงเรี ยนประจําตําบลกับความพึงพอใจในการทํางานของครู ใหญ่ เพือหาความสัมพันธ์และหาระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานทีเมืองริ เวอร์ ไซด์ พบว่า 1) ปั จจัยจูงใจ-คําจุนต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อ
การทํางานในระดับสู ง ยกเว้นความมันคงในการทํางาน 2)โดยทัวไปแล้วครู ใหญ่มีความพึงพอใจใน
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การทํางาน 3) มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ระหว่างปั จจัยของการกําหนดนโยบาย ความ
มันคงในการทํางาน และการปกครองบังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจในการทํางานของครู ใหญ่
Konto (1987 : 3744-A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบผูอ้ าํ นวยการตามทัศนะ
ของครู อาจารย์ กับความพึงพอใจในการทํางานของครู อาจารย์ในโรงเรี ยนอาชี วศึกษาและเทคนิคใน
รั ฐ มิ ส ซู รี ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา พบว่ า ครู อ าจารย์ใ นโรงเรี ยนอาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค ที มี
ผูอ้ าํ นวยการ มิติมุ่งงานและมิติมุ่งสัมพันธ์ จะมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับปานกลาง แต่
ความพอใจลักษณะภายในของงานค่อยข้างตํา
Horstmann (2005: บทคัดย่อ) ศึกษา job satisfaction and motivation as factors in the
recruitment and retention of histology employees เป็ นการทดสอบเพือหาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการ
ขาดแคลนพนักงานห้องปฏิบตั ิการ รายละเอียดในการจ้างพนักงานใหม่ การรักษาพนักงานไว้ ความ
พึงพอใจในงานและแรงจูงใจ ให้เป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและออกแบบงาน
พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการรักษาคนเก่าไว้ การจ้างคนงานใหม่ ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
งาน ซึ งเป็ นที แน่ ชัด ว่ า คื อ การติ ด ต่ อ สื อสารกัน ของลู ก จ้า งที เกี ยวข้อ งกับ หน้ า ที และความ
รับผิดชอบในงาน ความเป็ นอิสระ การได้ควบคุมตนเอง โอกาสทีจะได้ใช้ทกั ษะและความรู้ และ
โอกาสทีจะได้รับการฝึ กฝนเรี ยนรู้ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างความพึงพอใจในงานและ
แรงจูงใจในงาน กับประสบการณ์ความรู ้ของลูกจ้าง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง พบว่า การทํางานของพนักงานในองค์การขึนอยู่
กับแรงจูงใจ ซึ งเป็ นสิ งกระตุน้ ให้แต่ละคนทํางาน โดยทีองค์การจะต้องคํานึ งถึ งปั จจัยต่างๆทีจะ
สามารถจัดให้แก่พนักงานงานได้อย่างเหมาะสม เช่ น ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยบํารุ งรักษา ซึ งหาก
องค์การสามารถทีจะจัดให้ปัจจัยจูงใจและปั จจัยบํารุ งรักษามีความสัมพันธ์กนั ได้อย่างสอดคล้อง
แล้ว ก็จะทําให้พนักงานในองค์การเกิดความพึงพอใจ และเกิดแรงผลักดันทีจะทํางานให้แก่องค์การ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยที องค์การก็จะมีผลการปฏิ บตั ิงานสําเร็ จตามเป้ าหมาย แต่หาก
องค์การไม่สามารถจัดปั จจัยทังสองให้เกิดความสอดคล้องกันได้ ก็จะก่อให้เกิ ดปั ญหาในด้านการ
ขาดแรงจูงใจในการทํางาน และส่ งผลต่อองค์การในทีสุ ด
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เป็ นการศึ ก ษาแบบปรากฏการณ์ เ ดี ย ว เพื อศึ ก ษา
สถานภาพของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพ เพื อศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ และศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับ
ความต้องการของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ อีกทังข้อเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ในการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดแนวทางขันตอนและวิธีการดําเนินการศึกษาไว้ ดังนี
1. วิธีการเก็บข้อมูล
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. ข้อมูลทีใช้ในการวิจยั
4. การตรวจสอบข้อมูล
5. กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิธีการเก็บข้ อมูล
การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาใน
รู ปแบบการเก็บ ข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) ประกอบด้วยการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ เจาะลึ กเป็ นรายบุ คคล (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ข ้อมูล สํา คัญ (Key Informant)
ทีเกี ยวกับงานวิจยั นี โดยตรงในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ และเป็ นการศึ กษาผ่านเอกสาร
ทีเกี ยวข้องกับพนักงานราชการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผเู ้ กี ยวข้อง
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงเดือนเมษายน 2556
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ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) คือ
พนักงานราชการในหน่ วยงานต่างๆของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 17 คน และ
ผูบ้ ริ ห าร ระดับผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ที เข้า ร่ วมอยู่ใ นคณะกรรมการบริ หารพนัก งานราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 2 คน
ข้ อมูลทีใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธีเพือความถู กต้อง แม่นยํา และเชื อถื อได้ซึ ง
สามารถจําแนกวิธีการศึกษาและสํารวจเพือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่
1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็ นรายบุคคล (in-depth interview)
1.2 บันทึกภาคสนาม(field notes)เป็ นเครื องมือทีสําคัญซึ งผูว้ ิจยั ใช้บนั ทึก
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และถอดเทปคําสัมภาษณ์ เพือให้ทราบถึงความคิ ดเห็น ความรู ้สึกต่างๆ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและปรากฏการณ์ทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาทีผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ ข้อมูลประเภทเอกสารและสิ งพิมพ์
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
2.1 เอกสารทีเป็ นหนังสื อเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจยั ที
เกียวข้อง
2.2 เอกสารที เกี ยวกับ ความเป็ นมาของกรณี ศึ ก ษา ได้ แ ก่ เอกสารที
เกี ยวข้อ งกับ การออกระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ย พนัก งานราชการ พ.ศ.
และ
วัตถุประสงค์การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.
ตลอดจน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ทีเกียวกับพนักงานราชการ
การตรวจสอบข้ อมูล
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครังผูศ้ ึกษาจะทําการจดบันทึก
และตรวจสอบข้อมูลอย่างสมําเสมอ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ซึ งมีวธิ ี การตรวจสอบข้อมูลดังนี
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1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการนําข้อมูลทีได้
จากภาคสนาม และข้อมูลจากงานวิจยั ทีเกียวข้องมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลและเนือหา
ทีแตกต่างกันว่า ถ้าหากบุคคลเปลียนไป ข้อมูลทีได้เหมือนกันหรื อไม่ หากได้ขอ้ มูลเหมือนกัน
แสดงว่าเป็ นข้อมูลทีน่าเชือถือได้
2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการและข้อมูลด้านต่าง ๆ กันเพือรวบรวมข้อมูลเรื อง
เดียวกัน โดยในการศึกษาจะใช้วิธีการการสัมภาษณ์ พร้อมทังการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบด้วยหากข้อมูลทีได้มีความแตกต่างกันหรื อขัดแย้งกัน ผูศ้ ึกษาจะเข้าไปทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอีกครังและหากข้อมูลทีได้ทาํ การตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็ นข้อมูลทีเหมือนกันก็น่าเชือถือ
ว่าเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วจากนันนําผลการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลักษณะของการ
เขียนรายงานการวิจยั เชิงพรรณนา
กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าํ การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ในทุ ก ขันตอนตังแต่ เริ มเข้า ไปศึ ก ษาในภาคสนาม
จนกระทังถึ งขันตอนการเขียนรายงานการวิจยั ซึ งข้อมูลทีถูกวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
หลัก ได้แก่ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ กับข้อมูลจากเอกสาร
1. ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ นําข้อมูลทีได้จากข้อมูลภาคสนาม
และข้อมูลทีบันทึกไว้ในแถบบันทึกเสี ยงมาถอดความด้ว ยวิธีการสรุ ปสาระสํา คัญตามประเด็นที
กําหนดไว้ในขอบเขตด้านเนือหา ซึ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นกระบวนการทีดําเนิ นไปพร้ อม ๆ กับ
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กและทําการบันทึกข้อมูล
อย่างละเอียดในทุกแง่มุม เพือให้ครอบคลุมเนือหาทุก ๆ ด้าน
2. ข้อมูลทีได้จากเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้แยกแยะข้อมูลทีได้พร้อมกับอ่านและวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น แล้วแยกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ ต่อจากนันได้นาํ ข้อมูลทีได้มาประมวล รวบรวมเป็ น
หมวดหมู่ นํามาจัดระบบระเบียบเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มาตรวจสอบความถูกต้อง
และเก็บข้อมูลเสริ มให้มีเนื อหาสมบูรณ์สลับกับการสังเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละประเด็น แต่ละบท
และสังเคราะห์ขอ้ มูลเข้าด้วยกันเพือให้ได้คาํ ตอบของการวิจยั
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ใ ช้วิธี การสั มภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก (In-depth
Interview) ทํา การสั ม ภาษณ์ จ ากผูใ้ ห้ข ้อ มู ล สํา คัญ (Key Informant) คื อ พนัก งานราชการใน
หน่ ว ยงานต่ า งๆของสํ า นั ก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ จํา นวน 17 คน และผู้บ ริ หารระดับ
ผูอ้ าํ นวยการทีเข้าร่ วมอยู่ในคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ จํา นวน 2 คน เพื อศึ ก ษาสถานภาพของพนัก งานราชการที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานราชการ ศึกษา
การเปลี ยนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานราชการ อีกทัง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผลการนําเสนอสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นและสาระสําคัญได้ ดังนี
ตอนที 1 ผลการศึ ก ษาสถานภาพของพนัก งานราชการกับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
ตอนที 2 ผลการศึ กษาปั จจัย แรงจูง ใจที มี ผ ลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานราชการ
ตอนที 3 ผลการศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความ
ต้องการของพนักงานราชการ
ตอนที 4 ผลการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเกียวกับปัจจัยแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงานราชการของกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ตอนที 1 ผลการศึ ก ษาสถานภาพของพนั ก งานราชการกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐภายในกํา กับของกระทรวง
พาณิ ชย์ ประกอบด้วยบุคลากร โดยแบ่งเป็ น ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยบุคลากร
เหล่ านี เป็ นทรั พ ยากรบุ คคลของภาครั ฐที มี ความสําคัญในระบบราชการ เป็ นส่ วนหนึ งของการ

42
ขับเคลื อนการดําเนิ นงานของกระทรวงพาณิ ชย์ ในด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
กระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและนโยบายทางด้านการพาณิ ชย์ และ
กํา กับ การดํา เนิ น งานตามนโยบายและและยุท ธศาสตร์ ข องกระทรวงพาณิ ช ย์ อี ก ทังทํา หน้า ที
ประสานงานระหว่างองค์ก รภายในกํากับ และสนับ สนุ นการดํา เนิ นงานต่างๆให้เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มีพนักงานราชการทังสิ น จํานวน คน เป็ น
บุคคลทีได้รับการสอบคัดเลื อกเข้ามาทํางานในหน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มี
สัญญาจ้างคราวละ 4 ปี หรื อตามโครงการทีมีกาํ หนดเวลาเริ มต้นสิ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญา
จ้า งได้ ทังนี ตามความเหมาะสมและจําเป็ น ซึ งปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ในหน่ ว ยงานต่ า งๆของสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า สํานัก
พัฒนาระบบบริ หาร สํานักนโยบายและแผน สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักอํานวยการ
กลาง สํานักบริ หารงานบุ คคล สํานักบริ หารการคลัง สํานักบริ หารพาณิ ชย์ภูมิ ภาค สํา นัก ตรวจ
ราชการ และปฏิบตั ิหน้าทีในสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนนทบุรี โดยมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน
ออกไปตามตําแหน่งลักษณะงานทีกําหนดอยู่ในสัญญาจ้าง และตามภารกิจของสํานักงานทีตนเอง
ปฏิบตั ิหน้าทีอยู่ ดังนี
1.นักวิชาการพาณิชย์ จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ใน สํ านักงานรั ฐมนตรี สํ านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า สํ านักพัฒนาระบบบริหาร สํ านักนโยบายและแผน สํ านักบริ หารงาน
พาณิชย์ภูมิภาค สํ านักตรวจราชการ และ สํ านักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
ทํา หน้า ที ศึ ก ษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ค วามเห็ น ด้า นนโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม ความมันคง ฯลฯ ในประเด็นทีเกียวข้องกับกระทรวงพาณิ ชย์สําหรับ
ผูบ้ ริ หารในการประชุ มคณะรัฐมนตรี ประสานและประมวลผลเพือจัดทําความเห็ น/ท่า ทีของ
กระทรวงพาณิ ชย์เพือสนับสนุ นการดําเนิ นนโยบาย/มาตรการของส่ วนราชการต่างๆ ประสานและ
ประมวลเพือเตรี ยมการเข้า ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํา งานของส่ วน
ราชการต่า งๆสําหรั บ ผูบ้ ริ หาร/ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ประสานความร่ วมมื อด้า นการพาณิ ช ย์
ระหว่า งภาครัฐและเอกชน รวมถึ งประสานงานและสนับสนุ นการดํา เนิ นงานตามนโยบายและ
โครงการพิเศษและปฏิบตั ิงานอืนๆทีได้รับมอบหมายพิเศษ
2. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในสํ านักนโยบายและแผน
ทํา หน้า ที ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ประสานงานและประมวลมาตรการ และแนวทางการ
ดํา เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ นโยบายของรั ฐ บาลและของกระทรวงพาณิ ช ย์เ พื อจัด ทํา ข้อ มู ล
ประกอบการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่างๆของกระทรวงพาณิ ชย์ รวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการค้า ภาวะความเคลือนไหวเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าทังในและ
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ต่างประเทศ เพือประกอบการจัดทําข้อมูลเชิงนโยบายและแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพาณิ ชย์ จัดทําแผนงาน/โครงการและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายยุท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิ จการค้า ของ
สํา นัก งานปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์และกระทรวงพาณิ ช ย์ ประสานและให้ค าํ ชี แจงเกี ยวกับ การ
ดําเนิ นงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการของกระทรวงพาณิ ชย์ และปฏิบตั ิงานอืนๆตามทีได้รับ
มอบหมาย
3. นักทรั พยากรบุคคล จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในสํ านักบริ หารงานบุคคล และ
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ทํา หน้า ที ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ความจํา เป็ นในการฝึ กอบรม ศึ ก ษาพฤติ ก รรม วิธี ก าร
มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรม
บริ หารโครงการฝึ กอบรม ติดตาม รวบรวม และประเมินผลการฝึ กอบรม และปฏิ บตั ิงานอืนๆที
ได้รับมอบหมาย
. นักบริหารงานทัวไป จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในสํ านักอํานวยการกลาง
ทําหน้าทีปฏิบตั ิงานเลขานุ การของผูบ้ ริ หาร เช่น กลันกรองเรื อง จัดทําตารางนัดหมาย
จัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการประชุ ม เสนอความเห็ นและให้ขอ้ มูลเพิมเติม เป็ นต้น เพือไม่ให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผูบ้ ริ หาร ตอบปั ญหา ชี แจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล
ข้อ เท็จ จริ ง และให้ค าํ แนะนํา เกี ยวกับ งานในความรั บ ผิ ด ชอบในระดับ เบื องต้น แก่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อความร่ วมมือในการดําเนิ นงาน ปฏิบตั ิงานเกียวกับ
การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานและติด ตามงาน
ทีได้รับมอบหมายกับหน่วยงานทีเกี ยวข้องทังภายในและภายนอก และปฏิ บตั ิงานอืนตามทีได้รับ
มอบหมาย
. บรรณารักษ์ จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในห้ องสมุดของสํ านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ สั งกัดสํ านักอํานวยการกลาง
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานขันต้น เกียวกับการจัดวางระบบ การจัดเก็บและดูแล
รั ก ษาวัส ดุ สิ งพิ ม พ์ต่ า งๆ ให้บ ริ ก ารศึ ก ษา ค้น คว้า แก่ ข ้า ราชการ พนัก งานราชการ ลู ก จ้า งของ
สํา นัก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ประชาชนทัวไป และปฏิ บ ัติ ง านอื นที เกี ยวข้อ งตามที ได้รั บ
มอบหมาย
6. นักประชาสั มพันธ์ จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในสํ านักอํานวยการกลาง
ทําหน้าที เขียนข่าว เขียนโครงการ จัดทําข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารในการแถลงข่าวหรื อ
สัม ภาษณ์ รั บ ผิด ชอบการออกแบบ จัด ทํา เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ วารสารภายใน ฯลฯ) สื อ
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โฆษณาและสื อประชาสัมพันธ์ทุกชนิ ด ถ่ายภาพนิง ภาพเคลือนไหว ตัดต่อ/ตกแต่งภาพ รับผิดชอบ
ด้านการออกแบบ จัดทํางานศิลป์ ต่างๆ และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
7. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน คน ปฏิบัติหน้ าทีอยู่ในสํ านักบริหารการคลัง
ทํา หน้า ที จัด ทํา คํา ขอเบิ ก เงิ น งบประมาณเงิ น นอกงบประมาณในระบบ GFMIS
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิก-จ่าย และให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาเกียวกับการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS จัดทําทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย เพือบันทึกข้อมูลการขอเบิก จัดทําหนังสื อรับรองภาษี
หัก ณ ทีจ่าย จัดทํารายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS จัดเก็บและรวบรวมใบสําคัญคู่
จ่าย เพือรอการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานักตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า พนักงานราชการ ถื อเป็ นส่ วนหนึ งในการผลักดันนโยบายการ
บริ หารงานของสํานักปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย โดยการมอบหมาย
การปฏิ บตั ิงานของพนักงานราชการ จะเป็ นไปตามตําแหน่ งและกลุ่มงานหรื อสํานักทีพนักงาน
ราชการสังกัดอยูใ่ นสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ งการปฏิบตั ิงานต้องผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ได้ตามตัวชีวัด
จากการศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
จํา นวน 17 คน ประกอบด้ว ยตํา แหน่ ง นัก วิช าการพาณิ ช ย์ นัก วิเ คราะห์ น โยบายและแผน นัก
ทรั พยากรบุ คคล นักบริ หารงานทัวไป บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเงิ นและ
บัญชี ปฏิ บตั ิหน้าที ในหน่ วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ สํานักพัฒนาระบบ
บริ หาร สํานักนโยบายและแผน สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักอํานวยการกลาง สํานัก
บริ หารงานบุคคล สํานัก บริ หารการคลัง สํานัก บริ หารพาณิ ชย์ภูมิภาค สํานักตรวจราชการ และ
ปฏิ บตั ิหน้าทีในสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดนนทบุรี ดังที กล่าวในข้างต้นนัน เป็ นเพศหญิง คน
เป็ นเพศชาย คน มีอายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุ การทํางาน 2 - 3 ปี เป็ น
จํานวนมากที สุ ด และมี อายุการทํางาน 7 ปี เป็ นจํานวนน้อยที สุ ด สถานภาพโสดร้ อยละ .
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ . และมีเงินเดือนอยูใ่ นระหว่าง 15,000 - 20,000บาท
ตอนที 2 ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจทีมีผลต่ อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานราชการ
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นกลุ่มพนักงานราชการ จํานวน 17 คน เกี ยวกับ
ปั จจัย แรงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพของพนัก งานราชการ ตามทฤษฎี แ รงจู ง ใจ (Motivation
Hygiene Theory) ของ Herzberg ซึ งประกอบไปด้วย ปั จจัย จู ง ใจ ได้แก่ ความสําเร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
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ความรั บ ผิดชอบ และปั จจัยบํา รุ งรั กษา ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน นโยบายการบริ หารงาน สภาพการทํางาน ความเป็ นอยู่ส่วนตัว การปกครองบังคับบัญชา
และความมันคง พบว่า
1.ปัจจัยจูงใจ
1.1 ความสํ าเร็จในการปฏิบัติงาน
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากสัมภาษณ์ในด้านความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุสําเร็ จตามเป้ าหมายที
วางไว้ ยกตัวอย่างเช่น
“งานทีทําเป็ นงานทีทําเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง ทําบันทึกเพือเวียนไปยังกรมในเรื อง
ต่างๆ มาทําแรกๆก็งง ว่าต้องทําสําเนา ตัวจริ งอะไรกีชุ ด ต้องอาศัยความชํานาญทําไปหลายๆเรื อง”
(นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
“รู้ สึ ก ภู มิ ใ จเมื อทํา งานสํา เร็ จ เนื องจากงานที ทํา เป็ นงานที ทํา เสนอผู้บ ริ ห าร
ระดับสู ง เช่น การจัดทําบันทึกข้อความเพือเวียนไปยังกรม ต้องผ่านการลงนามจากปลัดกระทรวงฯ
งานทุกชิ นต้องผ่านตาผูบ้ ริ หาร ทําให้เรารู ้สึกภูมิใจว่าเราก็มีความสามารถทํางานนันได้สําเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักบริ หารพาณิ ชย์ภูมิภาค)
“งานทีทําบางครังก็คิดว่ามันยากเกินไป เช่น ให้อ่านข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์เพือ
สรุ ปเกียวกับเรื องเศรษฐกิจ เอกสารเป็ นเล่มๆ แต่ให้สรุ ปออกมาให้เข้าใจเพือเสนอผูบ้ ริ หารภายใน 2
หน้า เพราะถ้าเยอะไปผูใ้ หญ่ไม่ชอบ เราก็คิดไม่ออก นังจมอยูก่ บั เรื องนันเป็ นอาทิตย์ แต่ก็พยายาม
ทําให้ถึงทีสุ ดความสามารถ แล้วก็ไปให้หวั หน้าดู หัวหน้าก็จะช่วยปรับแก้ให้ งานสําเร็ จ เราก็สบาย
ใจ” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า)
ทําให้เห็ นได้ว่า พนักงานราชการส่ วนใหญ่มีความภาคภูมิใ จในการทํางานของ
ตนเอง มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ สามารถมีส่วนร่ วม
ของความสําเร็ จในงาน ทําให้งานบรรลุ เป้ าหมายไปได้ดว้ ยดี ถึงแม้บางครังจะเป็ นงานทียากแต่ก็
สามารถทํางานนันได้สาํ เร็ จ
อีกทังการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานราชการส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็ น
อย่างมากในงานหรื อผลงานความสําเร็ จต่างๆจากการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจ
ทีสามารถทีจะแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนในงานได้ สามารถรับมือหรื อรู ้จกั ป้ องกันปั ญหาทีเกิดขึน
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ได้ นอกจากนี ยัง มี ค วามภู มิ ใ จที สามารถลงมื อปฏิ บ ตั ิ ง านหรื อแก้ไ ขปั ญ หาได้ด้ว ยตนเอง และ
สามารถทีจะแบ่งปั นความรู้หรื อองค์ความรู ้ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานหรื อการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ทีเกิ ดขึนให้กบั ผูร้ ่ วมงานคนอืน เพือบริ หารจัดการองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จดังเป้ าหมายทีตังไว้ได้
สัม ผัส ได้ถึ ง ความพึ งพอใจที เกิ ดขึ นจากความสํา เร็ จในการปฏิ บ ตั ิ งานอย่างแท้จริ งและได้อย่า ง
ชัดเจน นอกจากนีจากการสังเกตของผูว้ ิจยั เองเกี ยวกับเรื องดังกล่าวนี พบว่า เมือพนักงานราชการ
ทํางานตามทีได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้วเสร็ จ สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุ ประสงค์
หรื อเป้ าหมายทีกําหนดไว้ สี หน้าและแววตาของพนักงานราชการจากทีเคยเคร่ งเครี ยด วิตกกังวลใน
ระหว่างปฏิบตั ิงานจะหายไปทันที และถูกแทนทีด้วยสี หน้าและแววตาแห่งความปรี ติยนิ ดี
1.2 การได้ รับการยอมรับนับถือ
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมูล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ จิ ยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านมีความรู ้สึก
อย่างไรกับการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาได้ให้ความเชือมันและยอมรับในผลงานทีได้ทาํ หรื อไม่” เช่น
“มี ความรู้ สึกทีดี ที ได้ปฏิ บตั ิ งานที หน่ วยงานนี เพราะสามารถมี ส่วนร่ วมในการ
ทํางานกับองค์กร เป็ นส่ วนหนึ งของความสําเร็ จขององค์กรจริ งๆ มี ส่วนร่ วมในการขับเคลื อน
องค์กรเนื องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานทีมีความสําคัญ เช่ น การได้รับมอบหมายให้เป็ น
ผูแ้ ทนกระทรวงในการเข้า ร่ ว มประชุ ม แทนผูบ้ ริ ห ารในการประชุ มคณะกรรมการในบางคณะ
แล้วแต่ผบู้ ริ หารจะเห็นควร” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
“ผอ.ชอบเดินมาชมว่าเราทํางานเก่ง ทํางานเร็ ว ทําให้รู้สึกดี มีกาํ ลังใจในการทํางาน
ต่อไป” (นักทรัพยากรบุคคล สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ)
“ในการทํางานเมือทํางานเสนอไปแล้วต้องกลับมาแก้ไขอีกหลายครัง ทําให้เราคิด
ว่าเราเหมาะสมกับ งานทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายรึ เปล่ า เลยรู ้ สึกไม่ค่อยมันใจว่าผูบ้ งั คับบัญชา
เชือมันและยอมรับในผลงานทีเราทํา” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักตรวจราชการ)
พนักงานราชการส่ วนใหญ่ได้ให้ความเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันว่า รับรู ้ ได้ถึงการ
ได้รับการยอมรั บเป็ นส่ วนหนึ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชามักมอบหมายงานทีมีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์ หรื อเป้ าหมายหลักขององค์กรให้พนักงานราชการทํางานร่ วมกันหรื อประสานงานกับ
ข้าราชการ และเมือมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างข้าราชการและพนักงานราชการ การทํางานจะ
เป็ นไปในลักษณะของการทํางานเป็ นทีม มีการมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและ
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อย่างเท่ าเที ย ม ตามความรู้ ความสามารถที แตกต่า งกันออกไปของแต่ล ะบุ ค คล แต่ก็มี พ นัก งาน
ราชการ 1 ท่าน ทีมีความรู้สึกทีไม่มนใจในการปฏิ
ั
บตั ิงานของตนเอง เนื องจากได้รับการแก้ไขใน
งานทีทําบ่อยครัง ไม่มนใจว่
ั าผูบ้ งั คับบัญชาเชือมันและยอมรับในการทํางานหรื อไม่
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับ และการสังเกตทําให้ผวู ้ ิจยั
ได้สัมผัสถึงการทีพนักงานราชการรับรู ้ได้ถึงการเป็ นส่ วนหนึ งขององค์กร การได้รับการยอมรับใน
การทํางานอย่างแท้จริ ง การได้รับมอบหมายงานทีมีความสลับซับซ้อนและส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ขององค์ก รโดยตรง สิ งนี เป็ นการยืนยัน ได้อย่า งชัดเจนว่า ผูบ้ งั คับ บัญชาและข้า ราชการให้ก าร
ยอมรั บ ในความรู้ ความสามารถ และทัก ษะของพนักงานราชการอย่างแท้จริ ง ทํา ให้พ นักงาน
ราชการเกิดความรู้สึกทีดีต่อการทํางาน รู ้สึกดีใจทีเป็ นส่ วนหนึงขององค์กรโดยเมือปฏิบตั ิงานสําเร็ จ
ก็จะได้รับคํา ชมเชยจากผูบ้ งั คับ บัญชาอยู่เสมอๆ นอกจากนี ยัง มองว่าการทํา งานในองค์กรเป็ น
ลักษณะของการทํางานร่ วมกัน ทํางานเป็ นทีม ทุกคนให้ความเชื อมันซึ งกันและกันมากกว่าทีจะมี
การแก่งแย่งชิงดีหรื อทํางานเพือประจบนายหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
นอกจากนี จากการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารจํานวน 2 ท่านในข้อคําถามที เกี ยวข้องกับ
ประเด็นนี ด้วยคําถามทีว่า “ท่านมีคิดเห็นอย่างไรกับพนักงานราชการในหน่วยงานของท่าน” ทําให้
ทราบว่าพนักงานราชการได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างมาก เพราะผูบ้ ริ หารมองว่า การมี
พนัก งานเป็ นทางออกที ดี ข องระบบราชการไทยในปั จจุ บ นั ที ทํา ให้มีบุคลากรเพี ยงพอกับความ
ต้องการ เพือให้การปฏิบตั ิสามารถดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื อง ทันเหตุการณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิงการ
ปฏิ บตั ิงานเร่ งด่วน/งานเฉพาะกิ จตามนโยบายรัฐบาล) ในช่ วงระยะเวลาทีภาครั ฐยังคงมี นโยบาย
จํากัดจํานวนข้าราชการ (ไม่เพิมอัตรากําลัง/โครงการเกษียณก่อนกําหนด) นอกจากนี ตามหลักการ
ทีมีความยืดหยุน่ มากขึน โดยให้ส่วนราชการสามารถบริ หารจัดการบุคลากรทีเป็ นพนักงานราชการ
ได้ อาทิเช่น ส่ วนราชการสามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรเพือเป็ นพนักงานราชการได้เหมาะสม
ตรงความต้องการได้ในระยะอันรวดเร็ ว อีกทังยังเป็ นเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถทัดเทียมกับ
ข้าราชการประจํา เพียงแต่ตอ้ งคอยโอกาสและช่ วงเวลาทีเหมาะสมสําหรับการได้รับการบรรจุเป็ น
ข้าราชการประจําของกระทรวงในโอกาสต่อไป นอกจากนี ยังเป็ นผูท้ ีครองตนได้เหมาะสมและมี
ความประพฤติทีเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบสู งในงานทีรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ซึ งสมควรทีจะได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบในขันดีเลิ ศ ทําให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้ ก ารยอมรั บ ในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานราชการ อี ก ทังเห็ น ควรให้ มี พ นัก งานราชการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์กรต่อไป
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1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านมีความพึง
พอใจกับลักษณะงานทีทําอยูห่ รื อไม่ อย่างไร” ยกตัวอย่างเช่น
“มีความพึงพอใจเป็ นอย่างมากในงานทีปฏิบตั ิหรื อได้รับมอบหมาย เนืองจากเป็ น
งานทีน่าสนใจ เป็ นงานทีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์เกี ยวกับนโยบายระดับประเทศและนโยบายที
เกี ยวข้อ งกับ หน่ ว ยงาน ใช้ ค วามคิ ด ริ เ ริ มสร้ า งสรรค์ ท้า ทายให้ ต้อ งลงมื อ ทํา อยู่ต ลอดเวลา”
(นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
“งานทีทําอยู่ งานหลักเป็ นการวิเคราะห์ การค้า จัดเตรี ยมข้อมูล จัดทําสรุ ปข้อมูล
ประสานงาน เป็ นลัก ษณะช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการ แล้ว แต่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้ทาํ เป็ นการเรี ยนรู้งานไปในตัว ทําให้มีประสบการณ์หลากหลายด้าน” (นักวิชาการ
พาณิ ชย์ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จากคํา ตอบของพนัก งานราชการทังหมดที ผูว้ ิ จยั ได้รั บ และการสั ง เกต พบว่า
พนักงานราชการทีได้ปฏิบตั ิงานทีหลากหลาย ได้ใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที ได้ทาํ งานที
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ย่อมมีความมันใจ ภาคภูมิใจในการทํางาน ทําให้เกิ ดความพึง
พอใจในการทํางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานต่อไป
อีกทังการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานราชการทัง 17 คนล้วนมีความพึงพอใจ
ในงานทีปฏิบตั ิหรื อได้รับมอบหมายเป็ นอย่างมาก เนืองจากได้ทาํ งานทีหลากหลายและเกียวข้องกับ
การประสานงานกับหน่วยงานในเรื องทีแตกต่างกันไป ทําให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบตั ิงาน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในหลายด้านอย่างเต็มที เพราะลักษณะงานเป็ นงานทีต้องใช้ความคิดริ เริ ม
สร้ างสรรค์และใช้ความรู้ เหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถทีพนักงานราชการได้สะสมมา
นอกจากนีการพนักงานราชการยังมองว่า ปริ มาณงานทีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานทีเท่ากันเป็ นไป
ตามลักษณะงานและคุ ณสมบัติของพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงาน มีการกําหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทําให้ผูว้ ิจยั ได้สัมผัสถึ งการทีพนักงานราชการมีความพึงพอใจในงานที
ปฏิ บ ัติอย่างแท้จ ริ ง นอกจากนี จากการสั ง เกตของผูว้ ิ จยั เองเกี ยวกับ เรื องดัง กล่ า วนี พบว่า เมื อ
พนักงานราชการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน จะลงมือปฏิบตั ิงานด้วยความตังใจ มุ่งมัน ไม่ยอ่ ท้อ
เต็มใจทีจะทํางานให้ประสบความสําเร็ จแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ลม้ เลิกกลางคัน ทังนีเพราะงาน
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ส่ วนใหญ่เป็ นงานทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในหลายๆด้าน ประกอบกับต้องอาศัย
ความคิด วิเคราะห์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ทําให้จูงใจให้พนักงานราชการมีความต้องการหรื ออยากทีจะลง
มือปฏิบตั ิ อยากให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะทีมีอยู่ของตนอย่างเต็มที เพือเป็ นการสะสม
ประสบการณ์ความรู้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
1.4 ความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงาน
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ จิ ยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านคิดว่างานที
ทํามีโอกาสให้ท่านก้าวหน้าในหน้าทีการงานหรื อไม่” ยกตัวอย่างเช่น
“คิดว่างานทีทําไม่มีความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ผมเป็ นพนักงานราชการมา 7
ปี แล้ว คิดว่าประสบการณ์ทาํ งานน่ าจะเทียบเท่ากับข้าราชการได้แล้ว แต่ระบบพนักงานราชการมี
แต่การเลือนระดับเงิ นเดือน ไม่มีการเลือนระดับขันตําแหน่ ง มีหนทางเดี ยวคือไปสอบบรรจุตาม
ขันตอนของ กพ. เพือบรรจุเป็ นข้าราชการ”
“งานทีทําไม่มีโอกาสความก้าวหน้า อยากให้มีนโยบายในการบรรจุเป็ นข้าราชการ
เมือพนักงานราชการทํางานครบในระยะเวลาทีกําหนดไว้ หรื ออย่างน้อยอยากให้หน่วยงานมีการจัด
คอร์ ส ฝึ กอบรมการสอบ กพ. เพือเป็ นการส่ งเสริ มให้พนัก งานราชการมี เส้นทางการทํางานใน
อนาคตได้บา้ ง”
จากคํากล่าวของพนักงานราชการสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคในการเลือนตําแหน่ง
พนักงานราชการให้สูงขึน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของพนักงานราชการทีต้องการทราบ
อนาคตในการทํางานทีแน่ชดั
คําตอบที ผูว้ ิจยั ได้รับประกอบกับ การสังเกต พบว่า มี ค วามกัง วลกับระบบการ
บริ หารงานบุ คคลภาครั ฐทีจะช่ วยให้ตาํ แหน่ งหน้าทีของพนักงานราชการก้าวหน้าเป็ นลําดับขัน
แสดงให้เห็ นว่า พนักงานราชการส่ ว นใหญ่ไม่ ค่อยมี ความพึงพอใจกับ ระบบความก้า วหน้า ตาม
เส้นทางสายอาชี พของตน มองว่างานที ทําอยู่ไม่ได้ส่งผลให้เกิ ดความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
ซึงหมายถึง การได้รับเลือนชัน เลือนตําแหน่งให้สูงขึน มีโอกาสได้ศึกษาความรู ้เพิมเติมหรื อได้รับ
การฝึ กอบรมมากนัก โดยส่ ว นใหญ่มองว่าแม้งานจะมี ค วามน่ า สนใจ เป็ นงานที ท้า ทาย ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถและทักษะทีหลากหลาย แต่ความสําเร็ จในงานก็ไม่ได้เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อ
ความก้าวหน้าตามเป้ าหมายของพวกตน เนื องจากความต้องการของพนักงานราชการส่ วนใหญ่คือ
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การได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการ เพราะสามารถทีจะได้รับสิ ทธิ หรื อสวัสดิการต่างๆทีครอบคลุ ม
มากยิงขึน โดยมีความมันคงในหน้าทีการงาน มีสภาพความเป็ นอยูท่ ีดีมีความสุ ขและเป็ นเกียรติแก่
ครอบครัว และวงศ์ตระกูล
1.5 ความรับผิดชอบ
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมูล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านมีความพึง
พอใจกับงานทีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบหรื อไม่ อย่างไร” ยกตัวอย่าง เช่น
“ดิ ฉันก็ รู้สึ ก พึ ง พอใจในงานที ได้รับ ผิดชอบ เช่ น ได้รับ มอบหมายให้รวบรวม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า นโยบายของรัฐและกระทรวงฯ เป็ นงานทีตรงกับความรู ้ความสามารถที
เรี ยนมา ทําให้เกิ ดความถนัดและมีความมันใจในการปฏิ บตั ิงาน ทําให้งานสําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ”
(นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักงานนโยบายเศรษฐกิจการค้า)
โดยมีพนักงานราชการบางส่ วนทีไม่พึงพอใจกับงานทีได้รับมอบหมาย ดังคํากล่าว
ทีว่า
“งานส่ วนใหญ่เป็ นการสรุ ปประชุม ไม่ได้ใช้ความรู ้ทีตามสายทีเรี ยนมา ซึ งคิดว่าถ้า
จบด้านศิลปศาสตร์ หรื ออักษรศาสตร์ ก็สามารถมาทํางานตรงนี ได้” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานัก
นโยบายและแผน)
อีกทังการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานราชการส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมี อาํ นาจรั บผิดชอบเต็มที ไม่มีก ารตรวจหรื อ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยส่ วนใหญ่มองว่าผูบ้ งั คับบัญชามักมีการมอบหมายงานใหม่ทีท้าทายความรู ้
ความสามารถของพวกเขาอยูเ่ สมอ นอกจากนียังมีการมอบหมายงานทีตรงกับความรู ้ความสามารถ
ของพนักงานราชการแต่ละคน และให้อาํ นาจความรั บผิดชอบอย่างเต็มที ดังจะเห็นได้จากการที
ผูว้ ิจยั ได้ถ ามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านมี ความพึ ง พอใจกับงานที ได้รับ
มอบหมายหรื อไม่ อย่างไร” คําตอบทีผูว้ ิจยั ได้รับประกอบกับการสังเกตนําเสี ยงทีมีความมันใจใน
การตอบโดยไม่มีความลังเลของพนักงานราชการทัง 17 คน ได้ความไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่า มี
ความพึงพอใจเป็ นอย่างมากในงานทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ จากคําตอบของพนักงานราชการ
ทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกตแววตาและนําเสี ยงของพนักงานราชการ ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้
สัมผัสถึงการทีพนักงานราชการมีความพึงพอใจในงานทีได้รับมอบหมายอย่างแท้จริ ง นอกจากนี
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จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั เองเกียวกับเรื องดังกล่าวนี พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชามักมอบหมายงานทีมีความ
น่าสนใจ งานใหม่ทีต้องใช้ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ให้กบั พนักงานราชการอยูเ่ สมอๆ โดยให้อาํ นาจ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที ผูบ้ งั คับบัญชาทําหน้าทีในฐานะผูท้ ีให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา โดยไม่มีการ
กํากับดูแลอย่างเข้มงวด
2. ปัจจัยบํารุงรักษา
2.1 ค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 คนว่า “ท่านมีความพึง
พอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการทีได้รับ หรื อมีความต้องการให้พนักงานราชการได้รับสิ ทธิ /
สวัสดิการเพิมเติมหรื อไม่” ซึ งจากการสัมภาษณ์พนักงานราชการทัง 17 คน ให้ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น
“มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนทีได้รับ ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าข้าราชการเมือ
เที ย บกับระดับ เดี ย วกัน แต่ในด้านสวัส ดิ ก ารที ได้รับ ในส่ วนของการรั กษาพยาบาลที ได้รับใน
รู ปแบบประกันสังคม ทําให้พนักงานราชการรู ้ สึกขาดความมันคงในการทํางาน ในฐานะที เป็ น
เจ้าหน้าทีในหน่วยงานภาครัฐแต่ได้รับสิ ทธิ ทีแตกต่างไปจากข้าราชการ” (นักวิชาการเงินและบัญชี
สํานักบริ หารการคลัง)
“ค่า ตอบแทน เงิ นเดื อนที ได้รั บ ก็ รู้ สึ ก พอใจในระดับ หนึ ง แต่ เมื อเปรี ย บเที ย บ
ค่าตอบแทนทีได้มาก แต่กลับต้องเอาไปชดเชยกับสิ ทธิ การรักษาพยาบาลของประกันสังคมทีแย่มาก
รักษาไม่เคยหาย ต้องไปเสี ยเงินรักษาทีอืนโดยไม่ใช้สิทธิ ประกันสังคม คิดว่ามันไม่คุม้ กันนะ เรา
ทํางานในหน่ วยงานของรัฐก็อยากจะมีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้บา้ ง อาจจะเบิกค่ารักษาได้ไม่
หมดทังครอบครั ว แต่ แ ค่ มี สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลของตนเองได้ก็ พ อใจแล้ว ” (นัก
ประชาสัมพันธ์ สํานักอํานวยการกลาง)
“ตามทีได้ภาครัฐมีนโยบายปรับเงินเดือนข้าราชการรวมทังพนักงานราชการระดับ
ปริ ญญาตรี ขนตํ
ั า 15,000 บาท ก็รู้สึกพึงพอใจ เนืองจากทํางานมา 4 ปี เมือแรกบรรจุเป็ นพนักงาน
ราชการได้รับอัตราเงินเดือน 9,900 บาท ก็ทาํ งานมาและเลือนขันเงิ นเดือนมาเรื อยๆ จนก่อนจะมี
นโยบายปรับเงินเดือนตอนนันได้ 14,000 บาท แต่ก็คิดไปว่า พนักงานราชการทีบรรจุใหม่เข้ามา
ช่วงนีก็ได้ 15,000 บาท เลย ก็รู้สึกนิ ดๆเหมือนกันทีเราทํางานเลือนขันเงินเดือนมาเรื อยๆกว่าจะถึง
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14,000 บาท แต่พนักงานเข้าใหม่ได้เงินมากกว่าเราอีก” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและ
แผน)
“ดิฉนั เป็ นโสด ทําให้ไม่มีภาระทางครอบครัว เมือทํางานหารายได้มาก็ใช้เองเก็บ
เอง ซึ งหากถามว่าดิฉนั เป็ นคนต่างจังหวัดมาทํางานกรุ งเทพ เงินเดือนทีได้รับปั จจุบนั บวกกับสิ นค้า
ทีเพิมราคาขึนตลอด ก็คิดว่าเงินเดือนไม่เพียงพอกับสภาพความเป็ นอยู่ จึงต้องขอเงิ นพ่อกับแม่อยู่
บ่อยครั ง ในอี กทางหนึ งหากต้องอยู่ใ ห้ไ ด้ดิฉันต้องประหยัดมากๆ หลี กเลี ยงการขึ นแท็ก ซี กิ น
อาหารห้าง ดูหนัง หรื อแม้กระทังนัดทานข้าวกับเพือนๆ จึงสามารถอยูไ่ ด้ ซึ งในกรณี ทีมีครอบครัว
คงต้องคิดหนักทียังอยูใ่ นอาชีพนีต่อไป แต่ในกรณี ทียังไม่มีงานประจําหรื อยังไม่มีงานทํา การได้
เป็ นพนักงานราชการทําให้สถานะความเป็ นอยูด่ ีขึน” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
จากคําสัมภาษณ์พนักงานราชการทังหมด 17 คน พบว่า พนักงานราชการมีความ
พึงพอใจในเรื องค่าตอบแทนจํานวน 16 คน เพราะ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการมีอตั รา
จ้างในระดับอัตราเงิ นเดื อนเดี ยวกันเมื อเที ยบกับข้าราชการได้ค่าตอบแทนทีสู งกว่าเงิ นเดื อนของ
ข้าราชการ แม้ว่าในปั จจุบนั พนักงานราชการและข้าราชการที เข้าใหม่จะได้ไม่แตกต่างกันตาม
นโยบายของรัฐ และพนักงานราชการจํานวน 1 คนไม่พึงพอใจค่าตอบแทนทีได้รับนันไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในชี วิตประจําวัน แต่อย่างไรก็ตามการเลื อนขันเงินเดือนของพนักงานราชการทีสู ง
กว่าข้า ราชการ โดยมาจากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน ทําให้พนัก งานราชการต้องมี ผลการ
ปฏิ บตั ิงานทีดี เพือหวังเลื อนขันเงิ นเดื อน แต่ในด้านสวัสดิ การที ได้รับการจัดสรรจากหน่ วยงาน
พนักงานราชการทัง 17 คนไม่ค่อยพึงพอใจ
ในด้า นสวัส ดิ ก ารของพนัก งานราชการที มี ค วามแตกต่ า งจากข้า ราชการอย่า ง
ชัด เจนในด้า นสวัส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล ในขณะที สิ ท ธิ ข องพนัก งานราชการเป็ นรู ป แบบ
ประกันสังคม มีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ทีได้รับไม่เท่าเทียมกัน ในเมือเป็ นบุคลากรทีทํางานใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น เดี ย วกัน โดยพนัก งานราชการต้อ งการที จะได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลตนเองได้บา้ ง ซึ งอาจจะไม่ครอบคลุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลทังครอบครัว
2.2 ความสั มพันธ์ ในการทํางาน
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
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ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ จิ ยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านได้รับความ
ร่ วมมือจากเพือนร่ วมงานและหัวหน้าทําให้เกิดผลดีในการทํางาน หรื อไม่” เช่น
“มี ค วามรู้ สึ กอัน ดี ก ับ องค์ ก ร เพราะเป็ นหน่ ว ยงานที สามารถพู ด คุ ย หรื อ
ปรึ กษาหารื อกันได้ตงแต่
ั ระดับเจ้าหน้าทีจนถึงผูบ้ ริ หาร เจ้านายและเพือนร่ วมงานก็เป็ นมิตรและให้
คําปรึ กษาทีดีมาโดยตลอด มีการให้ความร่ วมมือด้านข้อมูล และช่ วยเหลื อไม่แบ่งแยกการทํางาน
ทํา งานข้า มแผนกได้ มี ค วามสนิ ท สนม ความจริ ง ใจและความเป็ นกัน เองของเพื อนร่ ว มงาน”
(นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักบริ หารงานพาณิ ชย์ภูมิภาค)
“เพือนร่ วมงานส่ วนใหญ่เป็ นมิตร เข้ากันได้ดี มีการช่วยเหลือซึ งกันและกันในการ
ทํา งาน ต่ า งก็ ย อมรั บ ความคิ ด เห็ น ของกัน และกัน ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื องต่ า งๆจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ทุกคนในองค์กรช่วยเหลืองานกันดี และมีการร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเป็ นทีม แม้จะ
มีบางครังทีมีขดั แย้งกันบ้าง อาจจะเป็ นเกียวกับอารมณ์และปั ญหาส่ วนตัวของแต่ละคน แต่โดยรวม
แล้วก็เข้ากันได้ดี มีความสุ ขในการทํางาน” (นักทรัพยากรบุคคล สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ)
“เพือนร่ วมงาน ผอ. ทุกคนเข้ากันได้ดี แต่บางทีงานรี บๆต่างคนก็ต่างเครี ยดทีจะ
ทํางานให้เสร็ จ ก็มีทีกระทบกระแทกกันบ้าง แต่เมืองานสิ นสุ ด ก็เป็ นมิตรกันเหมือนเดิม เราพยายาม
แยกให้ออกว่านีคือชีวติ การทํางาน เลิกงานกลับบ้านไปก็เอางานไว้ทีทํางาน ใช้เวลาส่ วนตัวให้เต็มที
แค่นีก็มีความสุ ขแล้วชีวติ ” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักบริ หารงานพาณิ ชย์ภูมิภาค)
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมด 17 คน ทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้ อมทังการ
สังเกต ทําให้ผูว้ ิจยั ได้สัมผัสถึ งการทีพนักงานราชการมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ทีเกิ ดขึน
ระหว่างเพือนร่ วมงานในทีทํางานได้อย่างแท้จริ ง ถึ งแม้ว่าจะมีพนักงานราชการจํานวน 2 คน
แสดงให้เห็นว่า ในการทํางานอาจจะมีการขัดแย้งบ้าง แต่ก็เป็ นเพียงในเรื องของงานเท่านันไม่เก็บ
มาเป็ นเรื องส่ ว นตัว จนกลายเป็ นความขัด แย้ง ส่ ว นบุ ค คล นอกจากนี จากการที ผูว้ ิ จ ัย ที สั ง เกต
พฤติกรรมต่างๆในทีทํางานของพนักงานราชการและบรรยากาศในการทํางาน พบว่า บรรยากาศใน
การทํางานเป็ นไปอย่างสงบเรี ยบร้อย ทุกคนต่างตังใจทําหน้าทีของตนเองอย่างสุ ดความสามารถ มี
การช่ วยเหลื อกันและกัน แบ่งเบาภาระหน้าทีความรั บผิดชอบซึ งกันและกัน สามารถรับรู ้ ได้ถึ ง
บรรยากาศการทํางานทีแฝงไปด้วยความสุ ขอย่างแท้จริ ง
2.3 นโยบายและการบริหารงาน
จากการทีผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์พนัก งานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
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ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ จิ ยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านมีความรู ้สึก
อย่างไรกับนโยบายและการบริ หารงานของหน่วยงาน” เช่น
“หน่วยงานมีการชีแจงนโยบายอยูเ่ สมอ เราก็ได้เข้าร่ วมรับฟั ง เพือนํามาใช้ในการ
ทํางาน ก็ได้ทาํ ตามแนวนโยบายทีหน่ วยงานกําหนดไว้อยู่เสมอ เพือทีจะได้ไม่เกิ ดปั ญหาในการ
ทํางาน เพือให้ประสบความสําเร็ จไปด้วยดี” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักตรวจราชการ)
“หน่ วยงานมี การเปิ ดโอกาสให้พนักงานราชการเข้าร่ วมในการประชุ มในเรื อง
ต่างๆทีเกียวข้องกับงานทีได้รับมอบหมายเพือรับทราบแนวทางการบริ หารงานให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
“ในตํา แหน่ ง นัก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน มี ห น้า ที รวบรวมความเห็ น ของ
หน่ วยงานภายในกระทรวงพาณิ ชย์ เพือทําหนังสื อตอบความเห็ นของหน่ วยงานไปยังหน่ วยงาน
ภายนอก โดยการส่ งหนังสื อต้องแจ้งเวียนให้กรมตอบความคิดเห็นภายในระยะเวลาที กําหนดและ
บางครังในระยะเวลาทีเร่ งด่วนนัน เมือได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ วบรวมความคิ ดเห็ นของแต่ละ
หน่ วยงาน โดยต้องจัดทําหนังสื อขึ นมาฉบับหนึ ง เพือเสนอให้ปลัดกระทรวงฯลงนาม ต้องผ่าน
ขันตอนการเซ็นรับรองจากหัวหน้างาน ผูอ้ าํ นวยการ ไปยังปลัดกระทรวงฯ ก่อนทีหนังสื อฉบับนัน
จะส่ งออกไปยังกรม ทําให้เกิ ดความล่าช้าในการประสานงาน” (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักนโยบายและแผน)
“การบริ หารงานทีเป็ นไปตามลําดับขันบังคับบัญชาในระบบราชการ ทําให้เกิ ด
ความล่าช้าในการทํางาน” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักบริ หารงานพาณิ ชย์ภูมิภาค)
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกต พบว่า
พนักงานราชการส่ วนใหญ่ได้กล่าวถึงด้านนโยบายและการบริ หารงาน ว่า ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานมี
การประชุ มชี แจงนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานอยู่เสมอ เช่ น งานแถลงข่าว
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานมีการจัดแถลงนโยบายให้ประชาชนและบุคลากร
ภายในหน่ ว ยงานรับ ทราบอย่า งชัดเจน เปิ ดโอกาสให้พ นัก งานราชการได้เข้าร่ ว มในงานแถลง
นโยบายของหน่วยงานเพือรับทราบและนําไปดําเนินเพือให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน แต่อย่างไร
ก็ตามการทีเปิ ดโอกาสให้พนักงานราชการได้เข้าร่ วมรับฟังนโยบายและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานก็
เป็ นแค่การเข้าร่ วมรับฟั งนโยบายทีถูกกําหนดมาแล้ว เพือปฏิ บตั ิงานตามนโยบายทีกําหนดไว้ซึง
พนักงานราชการไม่ได้มีส่วนร่ วมในการออกความคิ ดเห็ น หรื อร่ วมเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย แต่ใน
ส่ วนของการบริ หารงานของหน่วยงานทีเป็ นลําดับขันตอนตามระบบราชการยังเป็ นอุปสรรคอย่าง
หนึงในการบริ หารงานของหน่วยงาน

55
2.4 สภาพการทํางาน
จากการทีผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 คนว่า “ท่านมีความพึง
พอใจในสภาพการทํางานขององค์กรหรื อไม่ อย่างไร” รวมทังคําถามทีว่า “ในการทํางานของท่าน มี
อุปสรรคมาขัดขวางมากน้อยเพียงใด” ยกตัวอย่างเช่น
“พึงพอใจในสภาพการทํางานขององค์กรเนืองจากเป็ นองค์กรมีความพร้อมในด้าน
สภาพการทํา งาน มี สิ งอํา นวยความสะดวกสํ า หรั บ สํ า นัก งานอย่ า งเพี ย บพร้ อ ม เช่ น เครื อง
คอมพิวเตอร์ประจําเจ้าหน้าทีของแต่ละคน มีเครื องปริ นเตอร์ ประจําทุกกลุ่มงาน เครื องถ่ายเอกสาร
จํานวน 3 เครื องในแต่ละสํานัก มีเครื องปรับอากาศทีมีจาํ นวนเพียงพอต่อการทําความเย็นภายใน
สํานักงาน มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี สถานทีตังขององค์กรมีทศั นี ยภาพทีดี ทําให้บุคลากร
เกิดความผ่อนคลายเมือเครี ยดจากการทํางาน มีอุปกรณ์สํานักงานทีทันสมัย พร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีเจ้าหน้าทีในด้านต่างๆเช่น ฝ่ ายเทคโนโลยีสารเทศ ฝ่ ายอาคารสถานที
เตรี ยมพร้ อมทีจะช่ วยแก้ไขปั ญหาในการทํางานให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทําให้ปัญหาอุปสรรคในการ
ทํางานลดน้อยลดในด้านของสภาพการทํางาน” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักงานรัฐมนตรี )
“พอใจกับการทํางานทีนี เพือนร่ วมงานทีเป็ นมิตร ช่วยเหลือ พึงพาอาศัยกันได้และ
ด้านสถานทีทํางาน อาคารและห้องทํางานสะอาดและใหม่อยูเ่ สมอ มีอุปกรณ์สํานักงานทีเพียงพอ
กับบุ คลากรและมีความทันสมัย เอื ออํานวยต่อการปฏิ บ ตั ิ งาน ทําให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปอย่า ง
ราบรื น ซึ งก็มีอุปสรรคในการทํางานบ้างในบางครัง เช่น เครื องคอมพิวเตอร์ มีปัญหา ทํางานไม่ได้”
(นักบริ หารงานบุคคล สํานักบริ หารงานบุคคล)
“ไม่ค่อยพอใจในบางเรื องทีเกียวกับสภาพการทํางาน เกิดอุปสรรคในการทํางาน
เช่ น ได้เก้าอี ทีชํารุ ดมานังทํางาน ทําให้ปวดหลัง จึ งต้องพยายามออกไปเดิ นข้างนอกบ้าง เครื อง
คอมพิ วเตอร์ รุ่นเก่า เกิ ดปั ญหาบ่อยครั ง ต้องรอจนกว่า เจ้า หน้าที มาซ่ อม ทํา ให้ก ารทํา งานล่ า ช้า
ออกไป” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานักนโยบายและแผน)
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกต พบว่า
หน่ ว ยงานมี ก ารจัด สิ งอํา นวยความสะดวกสํ า หรั บ สํ า นัก งานอย่ า งเพี ย บพร้ อ ม เช่ น เครื อง
คอมพิวเตอร์ ประจําเจ้าหน้าทีของแต่ละคน เครื องถ่ายเอกสารจํานวน 3 เครื องต่อ 1 สํานักงาน มี
เครื องปริ นเตอร์ ประจําทุกกลุ่มงาน เครื องปรับอากาศทีมีจาํ นวนอย่างเพียงพอต่อการทําความเย็น
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ภายในสํานักงาน หรื อสถานทีตังของหน่วยงานมีทศั นี ยภาพทีดี ทําให้บุคลากรเกิดความผ่อนคลาย
เป็ นต้น สิ งอํานวยความสะดวกเหล่านีทําให้การทํางานของพนักงานเกิดความสะดวกสบายมากขึน
การปฏิ บ ัติ ง านมี ค วามราบรื น อุ ป กรณ์ สํา นัก งานที ทันสมัย มี ค วามพร้ อมและเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิ บตั ิงานของบุ คลากร แต่ในความรู ้ สึกของพนักงานราชการส่ วนใหญ่สิงอํานวยความสะดวก
เหล่านีเป็ นของธรรมดาในยุคปัจจุบนั ทีหน่วยงานจะต้องมีเตรี ยมไว้ให้อยูแ่ ล้ว เหมือนกับหน่วยงาน
หรื อสํานักงาน บริ ษทั อืนๆทัวไป แต่สิงทีมีเหล่านี เมือเกิดความเสี ยหายต้องทําการซ่ อมแซม กลับ
เป็ นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล เครื องถ่ายเอกสาร และเครื องปรับอากาศ
2.5 ความเป็ นอยู่ส่วนตัว
จากการทีผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมูล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน

โดยผูว้ จิ ยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง

วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 ท่านว่า “ท่านคิดว่าการ
เป็ นพนักงานราชการ ส่ งผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องท่านหรื อไม่” ยกตัวอย่างเช่น
“ความเป็ นอยู่ส่วนตัว การทํางานไม่ได้ส่งผลต่อชี วิตส่ วนตัวมากนัก เลิ กงานตรง
เวลา การคมนาคมสะดวก พนัก งานราชการมี สิ ท ธิ เ ลื อ กการเข้า เวลาปฏิ บ ัติ ง านได้ต ามความ
เหมาะสม ทําให้สามารถทีจะจัดการกับปั ญหาส่ วนตัวในการทํางานได้” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานัก
พัฒนาระบบบริ หาร)
“ในด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ดิฉนั มีบา้ นทีอยูไ่ กลจากสถานทีทํางาน ดิฉนั จึงเลือก
เวลาการทํางานในช่วง 9.30-17.30 น. เพือให้สะดวกในการปฏิบตั ิงาน ทําให้สามารถจัดการเกียวกับ
ปั ญหาส่ วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาการทํางาน สามารถทีจะปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มทีและมี
ประสิ ทธิภาพ”
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกต พบว่า
พนักงานราชการส่ วนใหญ่พึงพอใจในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การทีเจ้าหน้าทีสามารถเลือกช่วงเวลาที
จะเข้าทํางานได้ ทําให้สามารถทีจะจัดการกับปั ญหาส่ วนตัวในการทํางานได้ เช่ น บ้านอยู่ไกล
สถานทีทํางาน เส้นทางมาทํา งานรถติ ด หรื อต้องไปส่ งลูกที โรงเรี ย นก่ อนในตอนเช้า ปั ญหา
ส่ วนตัวเหล่านีทีส่ งผลกระทบต่อการทํางานก็จะไม่เป็ นอุปสรรคอีกต่อไป เจ้าหน้าทีทุกคนสามารถ
ทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่เกิดความรู ้ สึกทีเสี ยเปรี ยบว่า คนนี เข้างานทีหลัง มาสาย
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แต่เลิ กงานพร้ อมกัน สามารถจัดสรรเวลาส่ วนตัวได้ มีเวลาให้กบั ครอบครั ว มีโอกาสได้อยู่กบั
ครอบครัว และพบปะเพือนฝูงมากขึน เกิดความสมดุลระหว่างการทํางานและชี วิตส่ วนตัว มีเวลาใน
การพักผ่อนมากขึน มีเวลาเป็ นส่ วนตัวมากยิงขึน
2.6 การปกครองบังคับบัญชา
จากการทีผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 คนว่า “ท่านมีความพึง
พอใจในความสามารถของผูบ้ งั คับ บัญ ชาในการดําเนิ นงาน หรื อ ความยุติธ รรมในการบริ หาร
รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้คาํ แนะนําในการทํางานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
มากน้อยเพียงใด” คําตอบทีผูว้ ิจยั ได้รับเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันว่า พนักงานราชการส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในความสามารถและความยุติธรรมในการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ดังจะเห็นได้
จากคําตอบของพนักงานราชการทีสะท้อนให้เห็นถึงสิ งดังกล่าวข้างต้น ดังนี
“ผอ.กับหัวหน้า น่ารัก ให้ความเป็ นกันเอง พูดคุยได้ทุกเรื องทังเรื องส่ วนตัวและ
เรื องเกียวกับงาน เวลามีปัญหาในการทํางานก็คุยกันได้ตลอด มีอะไรก็เล่าสู่ กนั ฟั งตลอด ทําให้งาน
สําเร็ จไปได้ดว้ ยดี” (นักวิชาการพาณิ ชย์สาํ นักนโยบายและแผน)
“มี ค วามพึ ง พอใจในความสามารถของผู้บ ัง คับ บัญ ชาในการดํา เนิ น งาน
ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมในการบริ หาร รวมถึ งการมีความรู ้ ความสามารถในการแก้ปัญหา
สามารถให้คาํ แนะนําในการทํางานแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ อย่างเช่ น มีการมอบหมายงานให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างทัวถึง งานไม่กระจุกตัวอยู่ทีคนๆเดียว และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารทีมีต่อพนักงานราชการก็จะมีการพิจารณาตามผลของการปฏิ บตั ิงานตามความเป็ นจริ ง”
(นักทรัพยากรบุคคล สํานักบริ หารงานบุคคล)
“ผูบ้ งั คับบัญชามีความรู้ ความสามารถและทักษะทีเพียบพร้อมทีจะมาปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ หารองค์กร สามารถทีจะนําองค์กรหรื อขับเคลือนองค์กรไปสู่ เป้ าหมายทีวางไว้ได้ แม้จะ
มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาก็จะทําหน้าทีในการวางแผน ควบคุมบังคับ
บัญชาเพือแก้ไขปั ญหาอุปสรรคดังกล่าวให้สามารถคลีคลายหรื อสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้กรอบ
เวลาทีกําหนด นอกจากนียังสามารถให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในงานทีเกียวข้องได้เป็ นอย่าง
ดี ทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความอุ่นใจเพราะรู ้สึกมีทีพึงพิงในยามทีมีปัญหา” (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สํานักนโยบายและแผน)
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จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกต ทําให้ผวู ้ ิจยั
ได้สัมผัสถึงการทีพนักงานราชการมีความพึงพอใจในการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ งั คับบัญชา
อย่า งแท้จ ริ ง นอกจากนี ผูว้ ิจ ัย ยัง ได้สั ง เกตพฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผูบ้ งั คับ บัญ ชา พบว่า
ผูบ้ งั คับบัญชามักจะคอยสอดส่ องดูแลความเป็ นไปของการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยูอ่ ย่าง
สมําเสมอ เมือพบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีปัญหา หรื อต้องการคําปรึ กษา ก็จะเข้าไปช่วยเหลือและให้
คําแนะนําในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างทันท่วงที
2.7 ความมันคง
จากการทีผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
แบบเจาะลึ กเป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ข ้อมู ล สํา คัญ (key
information) จํานวน ท่าน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที 11
มีนาคม 2556 ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงานราชการแต่ละคน จากการทีผูว้ ิจยั
ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 คนว่า “ท่านคิดว่าอาชี พพนักงานราชการ มีความมันคงใน
การทํางานหรื อไม่” ดังคํากล่าวทีว่า
“ดิ ฉันคิดว่าเป็ นอาชี พทีขาดความมันคงในการทํางาน เนื องจากการเป็ นลู กจ้า ง
สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ปี เป็ นการจ้างงานตามภารกิจ มีกรอบระยะเวลาในการ
จ้าง มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเพือจ้างต่อ หรื อยกเลิ กการจ้างงาน ทําให้มีความรู ้ สึกว่าเป็ น
อาชี พทีขาดความมันคง ถ้ามีทีอืนทีดี กว่าก็พร้ อมทีจะไปทํางานทีอืน” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํานัก
บริ หารงานพาณิ ชย์ภูมิภาค)
“ก็รู้สึกว่างานไม่มีความมันคง ถ้าทํางานครบตามระยะเวลาทีกําหนดตามสัญญา
จ้างแล้วก็ไม่รู้วา่ จะได้ต่อสัญญาหรื อไม่ และถ้าผลการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาออกมาไม่เป็ นทีน่า
พอใจ เค้าจะจ้างเราทํางานต่อไปหรื อไม่ แต่ก็ตอ้ งพยายามทํางานให้เต็มที มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
เพือผลการประเมินจะได้ออกมาดี จะได้ต่อสัญญาจ้างต่ อไป” (นักวิชาการพาณิ ชย์ สํา นักงาน
พาณิ ชย์จงั หวัดนนทบุรี)
จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกต พบว่า
พนักงานราชการส่ วนใหญ่มีความกังวลในอาชีพการทํางานของตนเอง มีความกังวลว่าหน่วยงานจะ
มีการจ้างงานต่อไปหรื อไม่เมือครบกําหนดสัญญาจ้างหรื อผลการประเมินออกมาไม่ดี ดังนันในด้าน
ความมันคงของพนักงานราชการจึงขึนอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทีจะต้องมีผลการ
ปฏิบตั ิงานทีดี เพือให้เกิดการต่อสัญญาจ้างต่อไป เท่ากับว่าความต้องการต่อสัญญาจ้างขึนอยูก่ บั การ
ปฏิบตั ิงาน ย่อมส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดียงขึ
ิ น
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ตอนที 3 ผลการศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ ตรงกับความต้ องการของ
พนักงานราชการ
จากการทีผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์แบบ
เจาะลึ ก เป็ นรายบุ ค คล (in-depth interview) ซึ งเป็ นบุ ค คลที สามารถให้ ข ้อ มู ล สํ า คัญ (key
information) จํานวน 17 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ มทําการสัมภาษณ์ตงแต่
ั วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
วันที 11 มีนาคม 2556 จนครบทังหมด 17 คน ด้วยเวลาทีแตกต่างกันตามความพร้อมของพนักงาน
ราชการแต่ละคน กับการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานราชการทัง 17 คน ส่ วนใหญ่มีความ
ต้องการที จะได้รับการบรรจุ เป็ นข้าราชการและเห็ น ด้วยเป็ นอย่า งยิงหากมี ก ารบรรจุ พ นัก งาน
ราชการเป็ นข้าราชการ ดังจะเห็นได้จากการทีผูว้ ิจยั ได้ถามคําถามกับพนักงานราชการทัง 17 คนว่า
“ท่านคิดว่าจะเป็ นพนักงานราชการต่อไปหรื อไม่ และมีเป้ าหมายในการทํางานอย่างไร” คําตอบที
ผูว้ ิจยั ได้รับ ประกอบกับ การสังเกตนําเสี ย งที มี ค วามมันใจในการตอบโดยไม่ มี ค วามลัง เลของ
พนักงานราชการทัง 17 คน ได้ความไปในทิศทางเดียวกันว่า มีเป้ าหมายทีจะทํางานเป็ นข้าราชการ
เพือความมันคงของชีวติ และมีความเป็ นอยูท่ ีดีในอนาคต จากคําตอบของพนักงานราชการทังหมดที
ผูว้ ิจยั ได้รับพร้ อมทังการสังเกตแววตาและนําเสี ยงของพนักงานราชการ ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้สัมผัสถึ ง
ความปรารถนาทีแน่วแน่ของพนักงานทีมีความต้องการทีจะได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการ
นอกจากนี ผูว้ จิ ยั ยังได้สอบถามเพิมเติมด้วยข้อคําถามทีว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
บ้าง หากพนักงานราชการได้รับการบรรจุไปเป็ นข้าราชการ” คําตอบทีผูว้ ิจยั ได้รับประกอบกับการ
สังเกตนําเสี ยงทีมีความมันใจในการตอบโดยไม่มีความลังเลของพนักงานราชการทัง 17 คน ได้
ความไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ถื อ เป็ นสิ งที ดี เ พราะทางราชการจะได้ บุ ค ลากรที มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการทํางานกับองค์กรอยู่แล้ว เป็ นการเปิ ดโอกาสทีดี ให้กบั
พนักงานราชการ เป็ นการจูงใจพนักงานให้อยู่ในระบบต่อไป เป็ นการส่ งเสริ มความก้าวหน้าของ
พนักงานราชการ ทําให้พนักงานราชการมีกาํ ลังใจในการทํางานต่อไป อีกทังภาครัฐจะได้บุคลากร
ทีมีความรู้ความสามารถ เชียวชาญในงานเป็ นอย่างดีมาทํางานในอนาคต จากคําตอบของพนักงาน
ราชการทังหมดทีผูว้ ิจยั ได้รับพร้อมทังการสังเกตแววตาและนําเสี ยงของพนักงานราชการ ทําให้
ผูว้ ิจยั ได้สัมผัสถึงความปรารถนาทีแน่ วแน่ของพนักงานทีมีความต้องการทีจะได้รับการบรรจุเป็ น
ข้าราชการ รวมทังทัศนะคติในแง่บวก ในแง่ทีเป็ นประโยชน์เกียวข้องกับการบรรจุพนักงานราชการ
เป็ นข้า ราชการ อี ก ทังผู้วิ จ ัย ได้ส อบถามต่ อ ไปอี ก ว่ า “ท่ า นมี ค วามต้อ งการอื นๆอี ก หรื อไม่
นอกเหนือจากความต้องการทีจะได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการต่อไป” พนักงานราชการส่ วนใหญ่
ได้ให้คาํ ตอบไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความต้องการทีจะได้รับสวัสดิการในด้านค่ารักษาพยาบาล
ทีดีขึนกว่าเดิม มีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการได้ ถึงแม้อาจจะไม่สามารถเบิกได้

60
ถึงครอบครัว แค่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลทีครอบคลุมสิ ทธิ เฉพาะตนเองได้ก็มีความพึงพอใจ
แล้ว ทําให้เห็ นได้ว่า ถึงแม้โอกาสในการทีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมีหนทางเดี ยวคือ ต้อง
ไปทําการสอบบรรจุ เข้า รั บราชการตามกฎระเบีย บของ ก.พ. นัน พนัก งานราชการก็ย งั มี ค วาม
ต้องการทีจะได้รับสวัสดิ การทีดีขึนกว่าเดิ ม เพือเป็ นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานราชการ
ต่อไป
ตอนที 4 ผลการสั มภาษณ์ ข้อ มูลเกียวกับปั จจั ยแรงจู งใจทีมีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของพนั กงาน
ราชการของกลุ่มผู้บริหาร
ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการสัมภาษณ์ขอ้ มูลของผูบ้ ริ หาร ระดับผูอ้ าํ นวยการสํานักทีเข้า
ร่ วมอยู่ในคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยการ
พรรณนาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ในภาพรวม เรื อง การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี
1. ปั จ จั ย ที ทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการเกิ ด ความสํ า เร็ จ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร ทัง ท่านได้ให้ความคิดเห็ นทีเกี ยวกับปั จจัยที ทําให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ โดยมีความคิดเห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
คือ ความมันคงในอาชีพ ค่าตอบแทนทีหน่วยงานจัดให้เป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ งเป็ นเครื องมือในการบริ หารระบบพนักงานราชการของทุก
หน่วยงานภาครัฐ และตามกฎระเบียบที ก.พ. เป็ นผูก้ าํ หนด โดยมีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบ
พนัก งานราชการให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพปั จ จุ บ ัน อยู่เ สมอ อี ก ทังค่ า ตอบแทนที ได้รั บ มี ค วาม
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุ บ นั ซึ งถื อว่าเป็ นแรงจูงใจอย่า งหนึ ง ส่ วนด้านสวัสดิ การ
ผูบ้ ริ ห ารท่ า นหนึ งได้ใ ห้ค วามเห็ น ว่า ควรพิ จ ารณาในเรื องค่ า รั ก ษาพยาบาลซึ งอาจครอบคลุ ม
เฉพาะตัวบุคคลให้มีสิทธิ ในการเบิ กค่ารักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกับข้าราชการทัวไป เพือสร้ าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานราชการในการทีจะอยูใ่ นอาชีพพนักงานราชการต่อไป ซึ งระบบการบริ หาร
จัดการองค์กรในปั จจุบนั ดําเนิ นการตามกรอบอํานาจ หน้าที อัตรากําลัง และให้ความยุติธรรมใน
สิ ทธิ ทีควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รั บฟั งความคิ ดเห็ น ผูร้ ่ วมงานมี การปฏิ บตั ิ ทีดี ต่อกัน มี การ
ส่ งเสริ มพัฒนาองค์ความรู้ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานและบทบาทหน้าที ให้การยอมรับในผลงาน
ซึงถ้าพนักงานราชการมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองก็ยอ่ มแสดงให้เห็นว่าพนักงานราชการ
ทํางานทีได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็ จ
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2. ปัจจัยด้ านการยอมรั บนับถือทีมีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า พนักงานราชการได้รับการยอมรับนับ
ถือจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ทังในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
กระทรวงฯ ซึ งล้ว นมี ส่ ว นช่ ว ยให้ พ นัก งานราชการเกิ ด แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ช่ ว ยเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานราชการมากขึน พนักงานราชการสามารถแสดงความสามารถ
ในการทํางานของตนเองได้ อ ย่างเต็ ม ศัก ยภาพที ตนเองมี ยอมรั บ นับ ถื อต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานราชการ เช่น รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึ กษาหารื อ การระดมความคิดเห็นในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทังการได้รับความร่ วมมือจากเพือนร่ วมงาน การได้รับการยอมรับจากเพือนร่ วมงาน
ทังในตําแหน่ งข้าราชการและในกลุ่มพนักงานราชการด้วยกันเอง ไม่มีการแบ่งแยก จะทําให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน และช่วยให้การทํางานร่ วมกันเป็ นไปด้วยความราบรื น รวมไปถึงการได้รับ
การยอมรับจากประชาชนผูร้ ับบริ การ ทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
3. ความชั ดเจนของการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งของ
พนักงานราชการในแต่ ละกลุ่มงาน และสํ านักงาน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า ในปั จจุบนั การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการทีปฏิบตั ิหน้าทีในแต่ละกลุ่มงาน และสํานักงาน
มีความชัดเจน รวมทังมีการมอบหมายงานตามทีกําหนดในสัญญาจ้างไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทําให้
พนักงานราชการรู้บทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของตนเอง และงานอืนๆทีได้รับมอบหมายเป็ น
อย่างดี นอกจากนี การมอบหมายงานที ชัดเจน ยังส่ งผลให้เห็ นถึ ง ความตังใจในการทํางานของ
พนักงานราชการ นําไปสู่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณ เพือเลือนขึนเงินเดือน
ทําให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
4. ความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงานในตําแหน่ งพนักงานราชการ
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า ความก้าวหน้าในด้านค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ เมือเทียบกับข้าราชการในแต่ละปี จะมีการปรับเงินเดือนทีเพิมสู งกว่าขันเงินเดือน
ของข้าราชการในระดับเดี ยวกัน ส่ วนด้านระยะเวลาในการจ้างควรปรั บให้มีความเหมาะสมและ
มันคงมากขึน ซึ งจะช่วยให้พนักงานราชการเกิดความรู ้สึกผูกพันในองค์กร และรักองค์กร ทําให้อยู่
ปฏิ บตั ิ งานนานขึน ช่ วยลดอัตราการลาออกจากงานไปยัง หน่ วยงานอื น อี ก ทังควรให้พ นักงาน
ราชการทีมีอายุการทํางานตังแต่ ปี ขึนไป หรื อระยะเวลาทีเหมาะสม มีสิทธิ ได้รับการบรรจุเป็ น
ข้า ราชการได้ หรื อหากหน่ ว ยงานใดจะมี ก ารบรรจุ แต่ง ตังข้า ราชการ ควรให้สิ ท ธิ แก่ พ นัก งาน
ราชการก่อน เนื องจากมีประสบการณ์ ในการทํางานในหน่ วยงานภาครัฐมาแล้ว เพือเป็ นการสร้ าง
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ขวัญและกําลังใจ ทําให้พนักงานราชการรู ้สึกว่าอาชีพพนักงานราชการมีความก้าวหน้าในสายอาชี พ
เกิดความมันคงในการทํางาน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
5. ความรั บ ผิด ชอบของพนั ก งานราชการภายในหน่ วยงานทีมี ต่ องานทีได้ รั บ
มอบหมาย
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานราชการมีความ
รับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี เนื องจากมีระบบงานทีชัดเจน และถือปฏิ บตั ิอย่าง
เสมอภาคกัน รวมทังมีเกณฑ์ตวั ชีวัดเป็ นตัวกําหนดการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี พนักงานราชการส่ วน
ใหญ่สามารถปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายได้สัมฤทธิ ผลตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา แต่ทงนี
ั ความ
รับผิดชอบของพนักงานราชการยังมีความแตกต่างกันตามกลุ่มงาน และสํานักงานทีสังกัดอยู่
6. ความเหมาะสมและเพียงพอของค่ าตอบแทนและสวัสดิการทีมีให้ แก่ พนักงาน
ราชการในหน่ วยงาน
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ส่ วนใหญ่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อค่าครองชี พ โดยพนักงานราชการจะได้รับค่าตอบแทน
สู งกว่าพนักงานราชการและลูกจ้างประจํา แต่ในด้านสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ พนักงาน
ราชการจะได้รับน้อยกว่าข้าราชการและลูกจ้างประจํา โดยในส่ วนของค่ารักษาพยาบาล พนักงาน
ราชการสามารถเบิกได้จากการใช้ประกันสังคม แต่หากจะมีการเพิมสวัสดิ การค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่พนักงานราชการไม่แต่เฉพาะตัวของพนักงานราชการเอง รวมไปถึงครอบครัวด้วย ก็จะเป็ น
การดีมากยิงขึน
7. ความสั มพันธ์ ระหว่ างพนั กงานราชการกับเพือนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชา
ภายในหน่ วยงาน
จากการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร ทัง ท่า น พบว่า ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งพนัก งาน
ราชการกับเพือนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีการทํางานเป็ นทีม และให้
ความร่ วมมือกันในการทํางานเป็ นอย่างดี ไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน มีความเป็ นกันเองในการทํางาน
เนื องจากมี ก ารประชุ ม สื อสาร และประสานงานกัน อยู่เป็ นประจํา เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรใน
หน่ วยงานแสดงความคิดเห็ น ทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในการทํางานลงได้ และสามารถพัฒนา
องค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน นอกจากนี บุ คลากรทุ กคนต่างมีความสํานึ กในหน้าที ความ
รับผิดชอบของตน และได้รับการเอาใจใส่ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ
8. ด้ านนโยบายและการบริหารงาน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า แนวนโยบายและการบริ หารงานทีจะ
ช่วยบํารุ งรักษาพนักงานราชการให้เกิดความพึงพอใจในงานและอยูป่ ฏิบตั ิงานกับองค์กรต่อไป โดย
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ผูบ้ ริ หารเห็นด้วยอย่างยิงทีจะให้ภาครัฐมีนโยบายทีจะบรรจุพนักงานราชการเป็ นข้าราชการ ทังนี
เป็ นการสร้ างแรงจูงใจและความมันคงในอาชี พการทํางาน แต่ทงนี
ั ควรทีจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน เพือความเหมาะสมและได้ขา้ ราชการทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
9. ความเหมาะสมของสภาพการทํางานต่ อการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า โดยส่ วนใหญ่บรรยากาศหรื อสภาพ
การปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเป็ นอย่าง
ดี สภาพห้อง โต๊ะ แสงไฟในการทํางานมี ความเหมาะสม มีระบบวงจรปิ ดทีทันสมัย มีเวรยามคอย
ดูแลความปลอดภัย
10. ปั จจัยด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัวของพนักงานราชการในหน่ วยงานทีมีผลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว เนื องจากความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล พืนฐานของแต่ละครอบครัวทีมีความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกัน แต่
ด้วยการที พนัก งานราชการไม่ส ามารถที จะเบิ ก ค่า รั ก ษาพยาบาลตนเองและครอบครั ว ได้ หาก
หน่ วยงานสามารถให้ความช่วยเหลื อในเรื องนี ได้ จะเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของพนักงานราชการได้ เช่น การให้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตนเอง เป็ นต้น
11. การบริหารด้ านปกครองบังคับบัญชาทีมีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ทัง ท่าน พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความเสมอภาค ไม่ลาํ เอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของราชการ
อย่างเคร่ ง ครั ด และไม่เลื อ กปฏิ บ ตั ิ ให้เ กี ย รติ ลู ก น้องเท่า เที ย มกัน หมด มี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ที ดี ก ับ
บุคลากรทุกคน นอกจากนี ยังเป็ นผูร้ ับฟั งและเป็ นทีปรึ กษาให้คาํ แนะนํา รวมถึ งการชี แจงทีชัดเจน
ได้ทุกเรื อง ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื อมันในการทํางาน คอยเอาใจใส่ ให้ความช่ วยเหลื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอเมื อเกิ ดปั ญหา ให้กาํ ลังใจแก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานตามสมควรแก่ โอกาส มีการ
ชมเชย และนําเสนอในทีประชุม ซึ งจะช่วยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
12. ปั จจัยด้ านความมันคงในการทํางานของพนักงานราชการทีมีผลต่ อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห าร ทัง ท่ า น พบว่ า ความมันคงในการทํา งานของ
พนักงานราชการค่อนข้างน้อย ดังนันควรมี กระบวนการจัดการที จะทําให้พนักงานราชการเกิ ด
ความรู้ สึกมันคงในการทํางาน ได้แก่ การที ผูบ้ งั คับบัญชารับรู ้ และยอมรั บในประสิ ทธิ ภาพการ
ทํา งานของพนัก งานราชการอย่า งตรงไปตรงมา มี ค วามยุ ติ ธ รรมในการปฏิ บ ัติ ง าน และการ
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ประเมินผลงานเพือเลือนขันเงินเดือนให้แก่พนักงานราชการ มีการกําหนดสัญญาจ้างทีมีระยะเวลา
แน่ นอน จะทําให้พนักงานราชการเกิ ดความมันใจได้ว่า การทํางานดี มีความรั บผิดชอบต่องาน
จะทําให้ไม่ถูกเลิกจ้าง ปรับปรุ งด้านสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์อืนๆเพือให้พนักงานราชการเกิด
ความรู้สึกว่าอาชีพพนักงานราชการมีความมันคงในการทํางาน ซึ งผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าหน่วยงาน
มี ค วามจํา เป็ นต้องมี พ นัก งานราชการต่ อ ไป เมื อยัง ไม่ ส ามารถเพิ มอัตรา/จํานวนข้า ราชการได้
(ภาครั ฐ ยัง คงมี น โยบายจํา กัด จํา นวนข้า ราชการ) ทังนี เพื อให้ มี บุ ค ลากรเพี ย งพอในสายงาน
สนับสนุนการปฏิบตั ิของข้าราชการ นอกจากนีเพือเป็ นฐานรากในการช่วยให้ผทู ้ ีจบการศึกษาใหม่ที
มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ค วามประพฤติ ที ดี ส ามารถเข้า มาปฏิ บ ตั ิ ง านในตําแหน่ ง พนัก งาน
ราชการ ซึ งจะช่วยทําให้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานของข้าราชการก่อนทีจะได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการ
ในโอกาสต่อไป
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั เรื อง “การศึ ก ษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์” เป็ นการศึกษาวิจยั ทีมีวตั ถุประสงค์
เพือ
1. เพือศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ กับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
3. เพือศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เป็ นการศึ ก ษาแบบปรากฏการณ์ เ ดี ย ว เพื อศึ ก ษา
สถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือศึกษาปั จจัยทีมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ และศึกษาการเปลียนแปลงสถานภาพ
พนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานราชการโดยมีการศึกษาในรู ปแบบการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็ น
รายบุคคล (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informant) ทีเกียวกับงานวิจยั นีโดยตรง
ในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ และเป็ นการศึกษาผ่านเอกสารทีเกียวข้องกับพนักงานราชการ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กียวข้องระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์
ถึง
เดื อนเมษายน
ซึ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ในการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก (In-depth
Interview) คือ พนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 17
คน และ ผูบ้ ริ หาร ระดับผูอ้ าํ นวยการสํานักทีเข้าร่ วมอยู่ในคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 2 คน โดยในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ละครังผูศ้ ึกษาจะทําการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลอย่างสมําเสมอ เพือให้ได้ขอ้ มูลที
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ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) และในกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในทุกขันตอนตังแต่เริ มเข้าไปศึ กษาในภาคสนาม
จนกระทังถึงขันตอนการเขียนรายงานการวิจยั ซึ งข้อมูลทีถูกวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
หลัก ได้แก่ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ กับข้อมูลจากเอกสาร ซึ งได้นาํ ข้อมูลทีได้มา
ประมวล รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ นํามาจัดระบบระเบียบเชื อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มา
ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเสริ มให้มีเนื อหาสมบูรณ์สลับกับการสังเคราะห์ขอ้ มูลในแต่
ละประเด็น แต่ละบท และสังเคราะห์ขอ้ มูลเข้าด้วยกันเพือให้ได้คาํ ตอบของการวิจยั
สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
1. สถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ มีประสิ ทธิภาพ
พนักงานราชการ คือ บุคคลทีได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาทํางานในหน่ วยงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ มีสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี หรื อตามโครงการทีมีกาํ หนดเวลา
เริ มต้นสิ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทังนี ตามความเหมาะสมและจําเป็ น โดยมีหน้าที
ต้องปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบัง คับ คําสัง หรื อมติครม.
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิ โดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่ วนราชการ
สําหรับตําแหน่งพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ยึดแนว
ทางการบริ หารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ซึ งเป็ นเครื องมือสําคัญในการบริ หารระบบพนักงานราชการโดยได้กาํ หนดสถานภาพของพนักงาน
ราชการไว้
พนัก งานราชการถื อเป็ นส่ วนหนึ งในการผลัก ดัน นโยบายการบริ ห ารงานของ
สํานักปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย อีกทังจะเห็นได้จากแนวโน้มการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลทีมีความต้องการทีจะลดจํานวนของข้าราชการลง
และดําเนินการจ้างพนักงานราชการแทนตําแหน่งทีว่างนัน
โดยการจัดจ้างพนักงานราชการจะมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ปี ละ 2 ครั ง
โดยพิจารณาจาก
1. ปริ มาณของงาน
2. คุณภาพของงาน
3. ความทันต่อเวลา

67
การมอบหมายการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานราชการ จะเป็ นไปตามตําแหน่ งและ
กลุ่ ม งานหรื อ สํ า นัก ที พนัก งานราชการสั ง กัด อยู่ใ นสํา นัก งานปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ งการ
ปฏิบตั ิงานต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ได้ตามตัวชีวัดด้วย
สําหรับผลการศึกษาข้างต้นอภิ ปรายได้ว่า การที มี แนวทางการบริ หารพนักงาน
ราชการ นโยบายทีชัดเจนเกี ยวกับพนักงานราชการ และการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานที มีความ
ชัดเจน เป็ นปัจจัยสําคัญทีจูงใจให้พนักงานราชการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ปั จ จั ย จู ง ใจที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ในการศึ ก ษาครั งนี เป็ นการแบ่ ง ประเด็ น ศึ ก ษาต่ า งๆตามทฤษฎี แ รงจู ง ใจ
(Motivation Hygiene Theory) ของ Herzberg ดังนี
. ปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็ นปั จจัยทีนําไปสู่ การกระตุน้ ในการทํางาน
และทํา ให้เกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน มี ล ัก ษณะสัมพันธ์ ก ับเรื องของงานโดยตรง คื อ
ต้องการทีจะได้รับความสําเร็ จตามความนึกคิดของตนเอง มีองค์ประกอบทีทําให้เกิดความพึงพอใจ
และจะส่ งผลทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จํานวน ด้าน ประกอบด้วย ความสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
และความรับผิดชอบ
1.1 ความสํ าเร็ จในการปฏิบัติงาน ด้านความสําเร็ จการปฏิบตั ิงาน เป็ น
ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย พนักงานราชการสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนในงาน
ได้ สามารถรั บ มื อ และป้ องกัน ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นได้ นอกจากนี ยัง มี ค วามภู มิ ใ จที สามารถลงมื อ
ปฏิ บ ัติง านหรื อแก้ไ ขปั ญ หาได้ด้ว ยตนเอง และสามารถที จะแบ่ ง ปั นความรู ้ ห รื อ องค์ค วามรู ้ ที
เกี ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานหรื อการแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนให้กบั ผูร้ ่ วมงานคนอืน เพือนําไปสู่
ความสําเร็ จในงานได้
ในด้านความสําเร็ จของการปฏิ บตั ิ งานพนักงานจะตังเป้ าหมายไว้เสมอ
และมีความรู้สึกว่า ถ้าทําได้สาํ เร็ จ จะมีความสุ ขทีสามารถทําได้บรรลุตามเป้ าหมาย เป็ นการส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทางหนึง ทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีความต้องการจะทําให้สาํ เร็ จให้ได้
1.2 การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการได้รับการยอมรับให้เป็ นส่ วนหนึงของหน่วยงาน โดยมีความรู ้สึกที
ดีทีได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี และรู ้สึกถึงความเป็ นส่ วนหนึ งของความสําเร็ จของหน่วยงานและ
มี ส่ วนร่ ว มในการขับเคลื อนการดําเนิ น งานขององค์ก ร โดยได้รับ มอบหมายให้ป ฏิ บ ัติงานที มี
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ความสําคัญ เช่น การทีพนักงานราชการได้รับมอบหมายเป็ นตัวแทนของหน่วยงานเพือเข้าร่ วมการ
ประชุ มหรื อสัมมนาแทนข้าราชการได้ และเปิ ดโอกาสให้แลกเปลี ยน แสดงความคิดเห็ นได้อย่าง
เต็มทีในงานทีทํา และเมือผลงานทีทําได้รับคําชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาทําให้พนักงานราชการรู้สึก
ถึงการได้รับการยอมรับนับถือ ผูบ้ งั คับบัญชาและข้าราชการให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถ
และทักษะของพนักงานราชการ
การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ และความไว้ว างใจจากหัว หน้า งานเป็ น
ตัวกระตุน้ และเป็ นตัวเสริ มแรงให้พนักงานราชการทํางานให้สําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทําให้
พนักงานราชการเกิดความพึงพอใจในงาน
1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ ในด้านลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ การที
พนักงานราชการส่ วนใหญ่ทาํ หน้าที ในการสนับสนุ นการทํางานของข้าราชการ จึ งได้ทาํ งานที
หลากหลายและเกียวข้องกับการประสานงานกับหน่วยงานอืนในเรื องต่างๆ พนักงานราชการได้ใช้
ความรู้ความสามารถในหลายๆด้านอย่างเต็มที เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถทีพนักงานราชการ
ได้สะสมมา เช่น ตําแหน่งนักวิชาการพาณิ ชย์ ได้มีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน่งตังแต่แรกเข้า
มาสมัครว่าต้องจบปริ ญญาตรี ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ บริ หาร เพือนําความรู้ทีได้ศึกษามานํามาปรับ
ใช้ได้ตรงกับหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ทําให้พนักงานราชการทํางานเกิดความถนัดในงานทีทํา เกิด
ความพึง พอใจในการทํางานต่อไป อี ก ทังปริ ม าณงานที รั บผิดชอบเป็ นไปตามลัก ษณะงานและ
คุณสมบัติของพนักงานราชการในแต่ละตําแหน่ งงานและกลุ่มงาน โดยมีการกําหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ดัง นัน พนัก งานราชการที ได้ป ฏิ บ ัติ ง านที หลากหลาย ได้ใ ช้ ค วามรู ้
ความสามารถได้อย่างเต็มที ย่อมมีความมันใจ ภาคภูมิใจในการทํางาน สนุกทีจะทํางานนันต่อไป
ซึ งส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมของหน่วยงาน และทําให้พนักงานราชการเกิด
ความพึงพอใจในงาน
1.4 ความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
ของพนักงานราชการยังขาดความก้าวหน้า เนืองจาก ระบบพนักงานราชการมีการประเมินผลเพือ
เลื อนขันเงิ น เดื อ น แต่ข าดการเลื อนขัน เลื อนตํา แหน่ ง ให้ สู ง ขึ น ซึ งแตกต่ า งกับ ข้า ราชการที มี
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีการงานอย่างชัดเจน โดยความต้องการของพนักงานราชการส่ วน
ใหญ่ คือ ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคตทีนอกเหนื อจากการก้าวหน้าใน
ด้านของเงินเดือนเพียงอย่างเดี ยว และมีความต้องการทีจะได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการ เพือทีจะ
ได้รับสิ ทธิ หรื อสวัสดิการต่างๆ ทีครอบคลุมมากยิงขึน อีกทังเป็ นความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว
ต่อไป
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ทังนี หากภาครั ฐและผูบ้ ริ หารมีนโยบายที ชัดเจนในการปรั บปรุ ง หรื อ
พัฒนาในด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงานให้แก่พนักงานราชการ พนักงานราชการก็ยอ่ มมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานต่อไป
1.5 ความรั บ ผิด ชอบ ด้านความรั บ ผิดชอบ การได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆทีท้าทายความสามารถอยู่เสมอ โดยงานทีมอบหมายเป็ นงานทีเหมาะสมกับ
ความรู้ ค วามสามารถของพนัก งานราชการ เช่ น การได้รั บ มอบหมายงานได้ต รงกับ ความรู ้
ความสามารถทีเรี ยนมา ให้อาํ นาจความรับผิดชอบในงานเท่าเทียมกับข้าราชการ ไม่มีการตรวจหรื อ
ควบคุ มอย่างใกล้ชิด ผูบ้ งั คับบัญชาทําหน้าที ในฐานะเป็ นผูท้ ีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยอีกครัง
พนักงานพึงพอใจจากการทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และ
มีอาํ นาจรับผิดชอบเต็มที ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด ทําให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานย่อมจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากองค์ประกอบทัง 5 ด้านของปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) ตามทฤษฎีของ
Herzberg
(ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
) บอกไว้ว่า แรงจูง ใจเป็ นการกระตุ ้นจาก
องค์ประกอบภายในของงานเอง จึงทําให้เกิดความพอใจในงานทีทําอยู่ จะช่วยกระตุน้ ให้คนเราได้มี
ความรู้สึกอยากจะทํางานขึนมาเอง มีทงหมด
ั
5 ด้าน แต่จากการศึกษาพนักงานราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ จิ ยั พบว่า มีเพียง 4 ด้านเท่านันทีเป็ นปั จจัยปั จจัยจูงใจ คือ ความสําเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ และความรับผิดชอบ
ในส่ ว นของความก้า วหน้า ในหน้า ที การงาน ในบริ บ ทของพนัก งานราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ไม่สามารถเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
หรื อสร้างความพึงพอใจในงานได้ เพราะระบบพนักงานราชการไม่มีการเลือนขันจากตําแหน่งของ
ตัวเองให้สูงขึน มีแต่การเลือนขันเงิ นเดือน ซึ งในความรู ้ สึกของพนักงานราชการ ความก้าวหน้า
จะต้องมาพร้อมตําแหน่งทีสู งขึน และความมีเกียรติ อันเป็ นความภาคภูมิใจของครอบครัวได้
2.ปั จจัยบํารุ งรั กษา (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที ทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคล ซึ งมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมี ลกั ษณะที ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ
บุ ค คลในองค์ก ารจะเกิ ดความไม่ช อบงานเกิ ดขึน มีองค์ประกอบจํานวน 7 ด้า น ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ความสัมพันธ์ในการทํางาน นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการ
ทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การปกครองบังคับบัญชา และความมันคง
2.1 ค่ าตอบแทนและสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ของพนักงาน
ราชการแบ่งเป็ นดังนี
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ค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทนของพนั ก งานราชการ การเข้า ทํา งานที
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ จะได้ค่าตอบแทนสู งกว่าเงินเดือนของข้าราชการ เช่น ตําแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถ้าเงินเดื อนข้าราชการได้ 13,300 บาท พนักงานราชการได้
ค่าตอบแทน 14,000 บาท ต่อมามีนโยบายตามรัฐบาล ให้คนทีจบปริ ญญาตรี ได้เงินเดือนขันตํา
15,000 บาท ดังนัน ในปั จจุบนั ข้าราชการ และพนักงานราชการจึงได้เงินเดือนและค่าครองชี พ
เพิมเติมจนครบ 15,000 บาท ซึ งในความรู ้สึกของพนักงานราชการในระยะแรกก่อนมีนโยบาย
ของรั ฐออกมาจะมี ค วามรู้ สึ ก ว่า พึ ง พอใจในการเข้า ทํา งานเป็ นพนัก งานราชการ เพราะ ได้
ค่าตอบแทนที สู ง กว่า แต่ ในปั จจุบ นั ไม่เป็ นเช่ นนันแล้ว นโยบายของรั ฐมี ก ารปรั บ ทังเงิ นเดื อน
ข้าราชการ และค่าตอบแทนของพนัก งานราชการให้ก ับคนที เข้า ทํางานด้วยวุฒิปริ ญญาตรี เป็ น
15,000 บาทเท่ากันโดยเพิมเติ มมาในรู ปแบบค่าครองชี พ ทําให้สําหรับคนทีเพิงจบการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ใ หม่ แ ละเข้า ทํา งานเป็ นพนัก งานราชการมี ค่ า ตอบแทน ไม่ แ ตกต่ า งจากเงิ น เดื อ น
ข้า ราชการ แต่ สํา หรั บ พนัก งานราชการที อยู่ม านานแล้ว จะมี ค่ า ตอบแทนที สู ง กว่า เงิ น เดื อ น
ข้าราชการโดยประมาณ 500 - 1,000 บาท ซึ งคิดว่าเป็ นรายได้ทีเพียงพอแล้วกับค่าครองชี พใน
ปั จจุ บ นั ทํา ให้พ นัก งานราชการที อยู่มานานไม่มี ค วามต้องการที จะเปลี ยนงานใหม่หากพูดถึ ง
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม พนักงานราชการก็มีการเลือนขันเงินเดือน ทีสู งกว่าข้าราชการ โดยมา
จากการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานพนักงานราชการ ดังนัน ในด้านค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการจึงส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานราชการ เพราะการปฏิบตั ิงานทีดียอ่ ม
ส่ งผลต่อการประเมินเลือนขันเงินเดือนด้วย
สวัสดิการ สวัสดิการของพนักงานราชการ มีความแตกต่างกับข้าราชการ
อย่า งชัดเจน และเป็ นสาเหตุ สํา คัญทํา ให้พ นัก งานราชการมี ค วามต้อ งการเปลี ยนสถานะเป็ น
ข้าราชการ แม้ว่า พนัก งานราชการจะได้ค่ าตอบแทนที สู ง กว่าเงิ นเดื อนข้าราชการ โดยเฉพาะ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการทีสามารถเบิกได้ แต่พนักงานราชการเป็ นรู ปแบบของ
ประกันสังคม มีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ทีได้รับไม่เท่าเทียมกัน โดยพนักงานราชการมีความ
ต้องการทีจะได้รับสิ ทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองได้บา้ ง ซึ งอาจจะไม่ครอบคลุมการเบิกค่า
รักษาพยาบาลทังครอบครัว ดังนัน ในด้านสวัสดิ การ เป็ นปั จจัยที ไม่ส่งผลประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านได้ม ากนัก แต่ ใ นความรู ้ สึ ก พนัก งานราชการการมี ป ระกันสัง คมก็ ย งั ดี เสี ย กว่า ไม่ มี
สวัสดิการอะไรเลยในด้านค่ารักษาพยาบาลตนเอง
2.2 ความสั มพันธ์ ในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ในการทํางาน สามารถ
กล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงาน และความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นเกณฑ์ที
ดีมีความรู้ สึกอันดีกบั องค์กร เพราะเป็ นหน่วยงานทีสามารถพูดคุ ย หรื อปรึ กษาหารื อกันได้ตงแต่
ั
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ระดับเจ้าหน้าที จนถึ งผูบ้ ริ หาร เจ้านายและเพือนร่ วมงานก็เป็ นมิตรและให้คาํ ปรึ กษาทีดี มาโดย
ตลอด มีการให้ความร่ วมมือด้านข้อมูล และช่วยเหลือ ไม่แบ่งแยกการทํางาน ทํางานข้ามแผนก
ได้ มี ความสนิ ทสนม ความจริ งใจและความเป็ นกันเองของเพือนร่ วมงาน เพือนร่ วมงานมี ความ
รั บ ผิดชอบในหน้าที การงานดี มี การช่ วยเหลื อซึ งกันและกันในการทํางาน เพือนร่ วมงานต่า งก็
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ได้รับความช่วยเหลือในเรื องต่างๆจากผูบ้ งั คับบัญชา ทุกคนใน
องค์กรช่วยเหลืองานกันดี และมีการร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเป็ นทีม ทําให้ผวู้ ิจยั ได้สัมผัสถึงการที
พนักงานราชการมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ทีเกิ ดขึ นระหว่างเพือนร่ วมงานในที ทํางานได้
อย่างแท้จริ ง ยกตัวอย่างเช่น หลังเวลาเลิกงานมักมีการจับกลุ่มตังแต่ 2 คนขึนไปในการพูดคุย
ปั ญหาแลกเปลียนข้อคิดเห็นในการทํางาน หรื อบางครังอาจจะเป็ นการพูดคุยปั ญหาส่ วนตัวปรึ กษา
กับผูบ้ งั คับบัญชา
นอกจากนี จากการที ผู ้วิ จ ัย ที สั ง เกตพฤติ ก รรมต่ า งๆในที ทํา งานของ
พนักงานราชการและบรรยากาศในการทํางาน พบว่า บรรยากาศในการทํางานเป็ นไปอย่างสงบ
เรี ยบร้อย ทุกคนต่างตังใจทําหน้าทีของตนเองอย่างสุ ดความสามารถ มีการช่วยเหลือกันและกัน แบ่ง
เบาภาระหน้าทีความรั บผิดชอบซึ งกันและกัน สามารถรับรู ้ ได้จากกิ จกรรมต่างๆที จัดทําภายใน
หน่วยงาน เช่น งานเลียงสังสรรค์ งานเข้าร่ วมกีฬา งานพิธีกรต่างๆเป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า ความสัมพันธ์ในการทํางานสามารถส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางาน เพราะ เมือเกิ ดความสัมพันธ์ในการทํางานทีดี กบั เพือนร่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
การประสานงานด้านต่างๆสามารถทําได้อย่างราบรื น รวดเร็ วยิงขึน และสามารถสร้างความสามัคคี
ให้เกิดภายในทีทํางาน
2.3 นโยบายและการบริ ห ารงาน นโยบายและการบริ หารงาน
ด้านนโยบายและการบริ หารงานของหน่ วยงาน แบ่ งออกเป็ น นโยบายของหน่ วยงาน และการ
บริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน ซึ งในด้า นนโยบายของหน่ ว ยงานนันมี ก ารเปิ ดโอกาสให้พ นัก งาน
ราชการเข้าร่ วมในการแถลงนโยบายและการประชุ มต่างๆที เกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน ทําให้มี
ความชัดเจน รับทราบทิศทางและวัตถุประสงค์ของการบริ หารงานหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามก็เป็ น
เพียงแค่ผทู้ ีเข้ามาร่ วมรับฟังตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายเท่านันในความรู ้สึกของพนักงานก็เป็ นการ
รับฟังเท่านัน จําได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ซึงนโยบายก็มาจากนโยบายหลักของประเทศและแปลงมาสู่ การ
ปฏิ บ ตั ิงานของหน่ วยงาน ไม่ไ ด้มาจากบุ คลากรในหน่ วยงานอย่า งแท้จริ ง และในส่ ว นของการ
บริ หารงานของหน่วยงานทีเป็ นลําดับขันตอนตามระบบราชการยังเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ งในการ
บริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน เช่ น ในตํา แหน่ ง นัก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน มี ห น้า ที รวบรวม
ความเห็นของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิ ชย์ เพือทําหนังสื อตอบความคิดเห็นของหน่วยงานไป
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ยังหน่ วยงานภายนอก โดยการส่ งหนังสื อแจ้งเวียนให้กรมตอบความคิ ดเห็ นภายในระยะเวลาที
เร่ งด่วนนัน เมือได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ วบรวมความคิดเห็นของแต่ละหน่ วยงาน โดยต้องจัดทํา
หนังสื อขึนมาฉบับหนึ ง เพือเสนอให้ปลัดกระทรวงฯลงนาม ต้องผ่านขันตอนการเซ็ นรับรองจาก
หัวหน้างาน ผูอ้ าํ นวยการ ไปยังปลัดกระทรวงฯ ก่อนทีหนังสื อฉบับนันจะส่ งออกไปยังกรม ทําให้
เกิดความล่าช้าในการประสานงาน
ในด้า นนโยบายและการบริ ห ารงาน สามารถกล่ า วได้ว่ า การแถลง
นโยบายและการมีส่วนร่ วมต่อการกําหนดนโยบายของพนักงานราชการเป็ นเพียงแค่การเข้าฟั งการ
แถลงนโยบายจากองค์กรเพียงเท่านัน เพือให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทิศทาง วิสัยทัศน์ของ
องค์กรเท่านัน แต่สําหรับการบริ หารทีเป็ นระบบของราชการ ยังเป็ นองค์ประกอบทีสร้างความไม่
พึงพอใจในงานของพนักงานราชการเองทีขาดความรวดเร็ ว
2.4 สภาพการทํางาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์มีการจัดสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับสํา นักงานอย่างเพี ยบพร้ อม เช่ น
คอมพิวเตอร์ ประจําเจ้าหน้าทีของแต่ละคน เครื องถ่ายเอกสารจํานวน 3 เครื องต่อ 1 สํานักงาน
เครื องปริ นเตอร์ ประจําทุกกลุ่มงาน เครื องปรับอากาศทีมีจาํ นวนอย่างเพียงพอต่อการทําความเย็น
ภายในสํานักงาน หรื อสถานทีตังของหน่วยงานมีทศั นี ยภาพทีดี ทําให้บุคลากรเกิดความผ่อนคลาย
เป็ นต้น สิ งอํานวยความสะดวกเหล่านีทําให้การทํางานของพนักงานเกิดความสะดวกสบายมากขึน
การปฏิ บ ัติ ง านมี ค วามราบรื น อุ ป กรณ์ สํา นัก งานที ทันสมัย มี ค วามพร้ อมและเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากร ทําให้เมือเกิ ดปั ญหาเจ้าหน้าที สามารถใช้อุปกรณ์ เหล่านันในการแก้ไข
ปั ญหาลุ ล่วงไปได้ด้วยดี ทําให้อุปสรรคในการทํางานลดน้อยลง แต่ในความรู ้ สึกของพนักงาน
ราชการส่ วนใหญ่สิงอํานวยความสะดวกเหล่านี เป็ นของธรรมดาในยุคปั จจุบนั ทีหน่วยงานจะต้องมี
เตรี ยมไว้ให้อยูแ่ ล้ว เหมือนกับหน่วยงาน หรื อสํานักงาน บริ ษทั อืนๆทัวไป แต่สิงทีมีเหล่านี เมือ
เกิ ดความเสี ยหายต้องทําการซ่ อมแซม กลับเป็ นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
เครื องถ่ายเอกสาร และเครื องปรับอากาศ
ในด้า นสภาพในการทํา งานนี แม้ว่า สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที
สํานักงานปลัดกระทรวงพณิ ชย์จะมีความเพียบพร้อม และส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานสามารถทําไปได้
อย่างลุ ล่วง ไม่ติดขัด ไม่เกิ ดกรณี การแย่งกันใช้อุปกรณ์ สํานักงาน หากอุปกรณ์ และสิ งอํานวย
ความสะดวกเหล่ า นันไม่ เ พี ย งพอ แต่ สํ า หรั บ พนัก งานราชการแล้ว สภาพแวดล้อ มเหล่ า นี ก็
เหมือนกับทีอืนๆทัวไปในยุคปัจจุบนั และการซ่อมแซมทีล่าช้าก็ยงั เป็ นปั ญหาอยู่
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2.5 ความเป็ นอยู่ส่วนตัว เวลาการปฏิบตั ิงานของพนัก งานราชการก็
เหมือนกับข้าราชการทีสามารถเลือกเวลาการทํางานได้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาที 1 คือ 7.30
ถึง 15.30 ช่วงเวลาที 2 คือ 8.30 ถึง 16.30 ช่วงเวลาที 3 คือ 9.30 ถึง 17.30
การทีเจ้าหน้าทีสามารถเลือกช่วงเวลาทีจะเข้าทํางานได้ ทําให้สามารถที
จะจัดการกับปั ญหาส่ วนตัวในการทํางานได้ เช่น บ้านอยู่ไกลสถานทีทํางาน เส้นทางมาทํางาน
รถติด หรื อต้องไปส่ งลูกทีโรงเรี ยนก่อนในตอนเช้า ปั ญหาส่ วนตัวเหล่านี ทีส่ งผลกระทบต่อการ
ทํางานก็จะไม่เป็ นอุ ปสรรคอี กต่อไป เจ้าหน้าทีทุกคนสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
โดยไม่เกิดความรู้สึกทีเสี ยเปรี ยบว่า คนนีเข้างานทีหลัง มาสาย แต่เลิกงานพร้อมกัน
การมีทางเลือกของเวลาในการปฏิบตั ิงานเช่นนี ทําให้เจ้าหน้าทีสามารถที
จะจัดการปั ญหาส่ วนตัวได้โดยทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาทํางานทุกคนยังต้องมีเวลาปฏิบตั ิภายใต้
เงือนไข 8 ชัวโมงเช่นเดียวกัน
2.6 การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาทีมีความสามารถในการดําเนิ นงาน มีความยุติธรรมในการบริ หารงาน มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้เป็ นอย่างดี แม้จะมี
อุ ป สรรคในการทํางานเข้ามาขัดขวาง ผูบ้ งั คับบัญ ชาสามารถทํา แก้ไ ขปั ญหาอุ ปสรรคต่า งๆให้
คลีคลาย สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จากการสังเกตการณ์ของผูว้ ิจยั พบว่า พนักงานในหน่วยงานซึ ง
เป็ นผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาก็ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้ว่า ผูบ้ ัง คับ บัญ ชามี ค วามรู ้ ความสามารถและทัก ษะที
เพียบพร้อมทีจะมาปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารองค์กร สามารถทีจะนําองค์กรหรื อขับเคลือนองค์กร
ไปสู่ เป้ าหมายทีวางไว้ได้
องค์ประกอบการปกครองบังคับบัญชานี ถื อได้ว่าเป็ นสิ งสําคัญทีทําให้
หน่วยงานสามรถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถแก้ไขปั ญหา อุปสรรคต่างๆให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ภายใต้การนําของผูบ้ ริ หารทีมีมีความสามารถ ซึ งการมีผนู ้ าํ เช่นนี ถือได้ว่าเป็ น
สิ งที ขาดไม่ได้สํา หรั บองค์กร และเป็ นแบบอย่า งให้ก ับผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา และเกิ ดความรู ้ สึ ก ที
ต้องการจะช่วยผูบ้ งั คับบัญชาแก้ปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันให้ได้
2.7 ความมันคง ความมันคงของพนักงานราชการเป็ นการต่อสัญญาทุก
ปี ซึ งเป็ นการจ้างงานตามภารกิจ มีกรอบระยะเวลาในการจ้าง และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เพือจ้างต่อ หรื อยกเลิกการจ้างงาน ซึ งมีความแตกต่างจากข้าราชการ เมือได้เป็ นข้าราชการแล้วก็
สามารถอยูจ่ นถึงเกษียณอายุ 60 ปี ทําให้พนักงานราชการหลายคนมีความรู ้สึกว่าข้าราชการมีความ
มันคงในการทํางานมากกว่า และเป็ นสาเหตุ สํา คัญส่ วนหนึ งที ทํา ให้พนักงานราชการอยากจะ
เปลียนไปสู่ การเป็ นข้าราชการ หรื ออยากให้มีการบรรจุพนักงานราชการเป็ นข้าราชการ
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ดัง นั น ในด้ า นความมันคงของพนั ก งานราชการจึ ง ขึ นอยู่ ก ั บ การ
ปฏิ บ ัติงานของพนัก งานราชการจะต้องมี ผลงานที ดี เพื อให้เ กิ ดการต่ อสั ญญาว่า จ้า งพนัก งาน
ราชการ อี ก ทางหนึ งเท่ า กับ ว่าการต้องการต่ อสั ญญาที ขึ นอยู่ก ับ การปฏิ บ ัติง าน ย่อมส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดีขึนอีกด้วย
จากองค์ประกอบทัง 7 ด้านของปั จจัยบํารุ งรักษา (Hygiene factors) ตามทฤษฎี
ของ Herzberg (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2542) บอกไว้วา่ เป็ นปั จจัยทีทําให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุ คคล ซึ งมี อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมี ลกั ษณะทีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ
บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานเกิ ดขึน มีทงหมด
ั
7 ด้าน แต่จากการศึกษาพนักงาน
ราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ จิ ยั พบว่า ปั จจัยบํารุ งรักษาทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมี 5 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ใน
การทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การปกครองบังคับบัญชา และความมันคง และมีปัจจัยบํารุ งรักษา
เพียง 3 ด้านเท่านันทีไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทีดีขึน คือ สวัสดิการ
นโยบายและการบริ หารงาน สภาพการทํางาน
สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานราชการเป็ นแบบได้รับสิ ทธิ ประกันสังคม
จากการศึกษาพบว่า พนักงานราชการมีความพอใจในแบบทีรู ้ สึกว่า ดีกว่าไม่มีอะไรเลย แต่สิงที
อยากได้จริ งๆนันคือ สวัสดิการการรักษาพยาบาลแบบข้าราชการทีสามารถใช้สิทธิเบิกตรงได้
นโยบายและการบริ หารงานโดยส่ วนใหญ่เป็ นการกําหนดนโยบายจากส่ วนบน
ลงล่ า ง โดยพนัก งานราชการมี ห น้า ที ที ต้องเข้า ร่ ว มรั บ ฟั ง แต่ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด
นโยบายนันไม่มีปรากฏให้เห็นในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ พนักงานทุกคนก็แค่เข้ารับฟั ง
เท่านัน
สภาพการทํางานแม้ว่าจะมี สิงอํานวยความสะดวกให้เพียบพร้ อมในการทํางาน
แต่เมือสิ งของเสี ยหาย ชํารุ ด ต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมนาน ในบางครังไม่ทนั การต่อการ
ใช้งาน
จากปั จจัยทัง 3 ด้านนี เป็ นสิ งทีไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ
พนักงานราชการ แต่ก็ยงั ถือว่าเป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องมีในลักษณะทีว่า ดีกว่าไม่มีสวัสดิการอะไรเลย
ไม่รู้อะไรเกียวกับทิศทางวัตถุประสงค์การทํางาน และการซ่ อมแซมทีช้าดีกว่าไม่ทาํ นํามาสู่ ความ
ไม่พึงพอใจในงานของตนและไม่สามารถเป็ นแรงจูงใจนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานทีดีขึน
การอภิ ป รายผลตามปั จ จัย จู ง ใจที มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ พบว่า ปั จจัยทีสามารถเป็ นแรงจูงใจและส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้ดีขึน ได้แก่ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับ

75
นับถื อ ลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ ความรั บผิดชอบ ค่า ตอบแทน ความสัมพันธ์ ในการทํางาน
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การปกครองบังคับบัญชา และความมันคง
ความสํ าเร็ จในการปฏิบัติงาน การที พนักงานราชการสามารถทีจะแก้ไขปั ญหา
ต่างๆได้ การรู้จกั ป้ องกันปั ญหาทีเกิดขึน ครันผลงานสําเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพอใจในผลงานสําเร็ จ
ของงานนันอย่างยิง เป็ นแรงจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ บิน รักเหล่า ( 2545) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจในการทํางาน หลังการนํา
ISO 9002 มาใช้ในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดลําพูน พบว่า ปั จจัยจูงใจทีเป็ นตัวกระตุน้ ในการ
ทํางานพนักงานส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในระดับมาก คือ ด้านความสําเร็ จของงาน
การได้ รับการยอมรั บนับถือ การได้รับการยอมรับนับถือของพนักงานราชการที
ได้รับ ทังจากผูบ้ งั คับ บัญ ชา จากเพื อนผูม้ าขอคํา ปรึ ก ษา หรื อจากบุ ค คลในหน่ ว ยงาน ซึ งมี ท ัง
รู ปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกอืนใดทีทําให้เห็น
ถึงการยอมรับในความสามารถ เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ นไป สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกิ ตติ อริ ยานนท์ (2541) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตํารวจกอง
ทะเบียนพล พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับสู งคือ ด้านการยอมรับนับถือ
ลัก ษณะของงานที ปฏิ บั ติ การที พนัก งานราชการส่ ว นใหญ่ ท ํา หน้า ที ในการ
สนับสนุนข้าราชการ จึงได้ทาํ งานทีหลากหลายและเกียวข้องกับการประสานงานกับหน่วยงานอืน
ในเรื องต่า งๆ ทํา ให้เกิ ดความหลากหลายในการปฏิ บตั ิ ง าน ต้องอาศัยความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์
ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทํา เป็ นปัจจัยทีกระตุน้ ความสามรถและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ บิน รักเหล่า ( 2545) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจในการ
ทํางาน หลังการนํา ISO 9002 มาใช้ในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดลําพูน พบว่า พนักงานส่ วน
ใหญ่ใ ห้ความสําคัญและมี ความพึ งพอใจในระดับปานกลาง ปั จจัยจู งใจทีเป็ นตัวกระตุน้ ในการ
ทํางานคือ ด้านลักษณะและขอบเขตของงาน
ความรับผิดชอบ โดยงานทีมอบหมายเป็ นงานทีเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
ของพนักงานราชการ ให้อาํ นาจความรับผิดชอบในงานเท่าเทียมกับข้าราชการ ไม่มีการตรวจหรื อ
ควบคุ มอย่างใกล้ชิด ผูบ้ งั คับบัญชาทําหน้าทีในฐานะเป็ นผูท้ ีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยอีกครัง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ขฤทัย สุ ขใจ (2553) ศึกษาเรื อง “การศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความรับผิดชอบ ทําให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยูใ่ นระดับมาก
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ค่ า ตอบแทน ของพนัก งานราชการโดยภาพรวมได้รั บ ค่ า ตอบแทนที สู ง กว่ า
เงิ นเดื อนของข้า ราชการ โดยเฉพาะการเลื อนขันค่าตอบแทนได้ม ากกว่า ข้า ราชการ ทํา ให้เกิ ด
แรงจูงใจที จะปฏิ บตั ิ งานทีดี ขึ นเพื อจะได้มีผลการประเมิ นที ดี และได้รับ ค่าตอบแทนทีมากขึ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญญาภรณ์ ศรี สุข (2542)ศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ระดับ ปฏิ บ ัติ ง าน ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญต่อปั จจัยจูงใจที เป็ นตัวกระตุน้ ในการทํางานทุกปั จจัย มี ค่าเฉลี ยของค่าตอบแทนใน
ระดับสําคัญมาก
ความสั ม พั น ธ์ ในการทํ า งาน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพื อนร่ วมงาน และ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นเกณฑ์ทีดีมีความรู ้สึกอันดีกบั องค์กร เพราะเป็ นหน่วยงานที
สามารถพูดคุย หรื อปรึ กษาหารื อกันได้ตงแต่
ั ระดับเจ้าหน้าที จนถึ งผูบ้ ริ หาร เจ้านายและเพือน
ร่ ว มงานก็เ ป็ นมิ ต รและให้ค าํ ปรึ ก ษาที ดี ม าโดยตลอด มี ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้า นข้อมู ล และ
ช่วยเหลือ ไม่แบ่งแยกการทํางาน ทํางานข้ามแผนกได้ มีความสนิ ทสนม ความจริ งใจและความ
เป็ นกันเองของเพือนร่ วมงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติ อริ ยานนท์ (2541) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิ งานของข้าราชการตํารวจกองทะเบี ยนพล พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานระดับสู ง
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลางคือ ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว ความรู ้ สึกทีดี หรื อไม่ดี อันเป็ นผลทีได้รับจากงานในหน้าที
ของพนัก งานราชการ ในที นี คื อ การมี ท างเลื อ กของเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านเช่ น นี ทํา ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานไม่ส่งผลกระทบกับความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
การปกครองบังคับบัญชา ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดําเนินงาน หรื อ
ความยุติธรรมในการบริ หาร รวมถึงการมีความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้คาํ แนะนําในการ
ทํางานแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ ทําให้พนักงานเกิ ดความรู ้ สึกทีต้องการจะช่ วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชา
แก้ปัญหาอุ ป สรรคไปด้วยกันให้ไ ด้อนั นํา ไปสู่ ค วามสํา เร็ จของงาน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
อลิ ศรา สื บสังข์ (2542) ศึ กษา ปั จจัยที มีความสัมพันธ์ กบั ขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานกรุ งเทพมหานคร พบว่า พนักงานกรุ งเทพมหานครมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับมากคือ การบังคับบัญชา ความยุติธรรมในหน่วยงาน
ความมันคง ความมันคงของพนักงานราชการเนืองจากเป็ นการต่อสัญญาทุก 4 ปี
ซึ งเป็ นการจ้างงานตามภารกิจ มีกรอบระยะเวลาในการจ้าง และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพือ
จ้างต่อ หรื อยกเลิกการจ้างงาน ดังนัน ความมันคงของพนักงานราชการจึงขึนอยูก่ บั การปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานราชการจะต้องมี ผลงานที ดี เพื อให้เกิ ดการต่ อสั ญญาว่า จ้างต่ อไป สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของถวิล โอทอง (2545) ศึก ษาเรื อง “การศึ กษาปั จจัยที มี ผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานราชการ: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจัยทีส่ งผลต่อขวัญกําลังใจในระดับมากและนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานคือ ด้านความมันคงในหน้าทีการงาน
3. การเปลียนแปลงสถานภาพพนั ก งานราชการให้ ต รงกับ ความต้ องการของพนั กงานราชการ
สํ านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จากการศึกษาพบว่า พนักงานราชการยังมีความไม่พึงพอใจในงานของตนเองในบาง
ด้าน โดยเฉพาะในปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) ตามทฤษฎีของ Herzberg (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2542) บอกไว้วา่ แรงจูงใจเป็ นการกระตุน้ จากองค์ประกอบภายในของงาน จึงทําให้เกิด
ความพอใจในงานทีทําอยู่ จะช่วยกระตุน้ ให้คนเราได้มีความรู ้สึกอยากจะทํางานขึนมาเอง มีทงหมด
ั
5 ด้าน แต่จากการศึกษาพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ จิ ยั พบว่า มีเพียง 4
ด้านเท่านันทีเป็ นปัจจัยปัจจัยจูงใจ คือ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ และความรับผิดชอบ แต่ในด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงานนอกจาก
จะไม่เป็ นปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของงานแล้ว ยังส่ งผลต่อความไม่พึงพอใจในงานของ
ตนเองทีทํา กล่าวคือ ไม่พึงพอใจในความเป็ นพนักงานราชการ ทําให้พนักงานราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ตอ้ งการเป็ นข้าราชการ ซึ งขัดแย้งกับทฤษฎีอย่างสิ นเชิง
ความก้าวหน้า ในหน้าที การงานของพนักงานราชการ ในสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์นันไม่มีการเลือนตําแหน่ งงานของพนักงานราชการให้สูงขึน เป็ นปั จจัยทีสร้ างความไม่
พอใจในงานของตนเองสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญญาภรณ์ ศรี สุข (2542) ศึกษาปั จจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ พบว่า ความพอใจต่อ
ปั จจัย จู งใจที เป็ นตัว กระตุ ้น ในการทํา งาน เกื อบทุ ก ปั จจัย มี ค่า เฉลี ยในระดับ พอใจมาก ยกเว้น
ความก้า วหน้าในการหน้า ที การงาน ซึ งส่ วนใหญ่ มี ค วามพอใจที มี ค่า เฉลี ยในระดับพอใจน้อ ย
ดังนันเพือเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว และพนักงานราชการก็มีเป้ าหมายทีจะทํางานเป็ นข้าราชการ
เพือความมันคงของชี วิตและมีความเป็ นอยู่ทีดีในอนาคต รวมทังมีทศั นะคติในทางบวกและเห็ น
ด้วยกับการบรรจุ พนักงานราชการเป็ นข้าราชการ โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่า ถื อเป็ นสิ งที ดี เพราะทาง
ราชการจะได้บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางานกับองค์กรอยูแ่ ล้ว
เป็ นการเปิ ดโอกาสทีดีให้กบั พนักงานราชการ เป็ นการจูงใจพนักงานให้อยูใ่ นระบบต่อไป เป็ นการ
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าของพนักงานราชการ ทําให้พนักงานราชการมีกาํ ลังใจในการทํางานต่อไป
อีกทังภาครัฐจะได้บุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ เชียวชาญในงานเป็ นอย่างดีมาทํางานอนาคต
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ทังนีเหตุผลทีพนักงานราชการส่ วนใหญ่มีทศั นคติและแนวคิดดังกล่าวก็เนื องมาจากความต้องการที
จะได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการเพือความก้าวหน้าของตนเองตามสายอาชีพต่อไป
นอกจากนันปั จจัยบํารุ งรักษา (Hygiene factors) ตามทฤษฎีของ Herzberg (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ,
) ที เป็ นปั จจัย ที ทําให้เกิ ดแรงจูง ใจในการทํา งานของบุค คล ซึ งมี อยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีลกั ษณะทีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความ
ไม่ชอบงานเกิดขึน ในบริ บทของพนักงานราชการ สํานักปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ในด้านสวัสดิการ
ด้า นนโยบายและการบริ ห ารงาน และสภาพการทํา งานยัง ไม่ ส ามารถเป็ นตัว กระตุ ้น ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน เพราะ ความต้องการของพนักงานราชการ มีค วามต้องการทีจะมีส่วน
ร่ ว มในการกําหนดนโยบาย แต่ใ นความเป็ นจริ งพนัก งานเป็ นแค่ มีหน้า ทีเข้า ไปรับ ฟั งนโยบาย
วิสัยทัศน์ จากผูบ้ ริ หารระดับสู งเท่านัน และในด้านสภาพการทํางาน แม้ว่าจะมีสิงอํานวยความ
สะดวกเพียบพร้ อม แต่เมือมีการชํารุ ด การบํารุ ง ซ่ อมแซม เป็ นไปอย่างล่าช้า ทําให้การทํางาน
ขาดความต่อเนือง และเป็ นอุปสรรคในการทํางาน และในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลทีไม่
ทัดเทียมกับข้าราชการทัง 3 ปั จจัยจึงเป็ นสิ งทีสร้างไม่พึงพอใจในงานของพนักงานราชการ สํานัก
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ อย่า งชัดเจน เพราะไม่ สอดคล้องกับความต้องการ จึงเสนอรู ปแบบให้
เหมาะสม ดังนี
1.ในด้านการกําหนดนโยบายและการบริ หารงาน ให้มีการจัดประชุ มระดมความคิด
ของพนั ก งานราชการในการมี ส่ ว นร่ วมในการกํา หนดทิ ศ ทาง และเป้ าหมายของสํ า นั ก
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ และในการประชุ มต้องมีผบู ้ ริ หารในระดับสู งร่ วมด้วยทุกครัง เพือให้สิงที
กลันกรอง และเสนอแนะขึนมาได้รับการพิจารณาและนําไปใช้
2.สภาพการทํางาน ทังอุปกรณ์ เครื องมือ สิ งอํานวยความสะดวกในทีทํางาน มีการ
ตรวจตราบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ และมีของสํารองทีอยูใ่ นสภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา
3.สวัสดิการการรักษาพยาบาล มีการปรับให้ทดั เทียมกับข้าราชการ หรื ออย่างน้อยให้
สามารถใช้เบิกตรงได้เฉพาะตนเอง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจ ัย ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ช่ ว ยให้ อ งค์ก รได้ท ราบถึ ง ปั จ จัย แรงจู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ประกอบไปด้วย ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการยอมรับ
นับ ถื อ ลักษณะของงานที ปฏิ บ ตั ิ ความรั บ ผิดชอบ และในด้า นปั จจัย บํา รุ ง รั ก ษา ประกอบด้ว ย
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ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ในการทํางาน ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว การปกครองบังคับบัญชา และความ
มันคง อี กทังได้ทราบถึ งปั จจัยที ไม่ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจที นําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ได้แก่
ความก้าวหน้าในหน้าที การงาน สวัสดิ การ นโยบายและการบริ หารงาน และสภาพการทํางาน
ซึ งเป็ นปัจจัยทีผูบ้ ริ หารควรคํานึงถึงเป็ นลําดับต้น เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายพัฒนา
บุ ค ลากร การบริ หารงาน และการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นบุ ค ลากรที ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เพือให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํางานมากยิงขึน อันจะส่ งผลให้ทาํ งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มทีมากยิงขึน
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําการวิจัยครังต่ อไป
1.) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอืนๆทีเกียวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน เช่น การศึกษา
ทัศนคติต่อการทํางาน สุ ขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นต้น
2.) ควรทําการศึกษาให้ครอบคลุมในภาพรวมของกระทรวง เพือเปรี ยบเทียบถึงปั จจัยที
ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ในในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานราชการ ซึ งจะทํา ให้ เ กิ ด ความชัด จนในผล
การศึกษามากยิงขึน
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