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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษา
สภาพปั ญ หาแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In - Depth Interview) โดย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา จานวน 12 คน
ผลการวิจยั รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า 1) ด้านความสาเร็จในการทางาน
ส่วนใหญ่ บุ ค คลากรในหน่ ว ยงานมีค วามสามัค คี สภาพปั ญ หาความส าเร็จ ในการท างาน
ส่วนใหญ่ การสื่อสารทีเ่ ข้าใจไม่ตรงกัน 2) ด้านการยอมรับนับถือ ส่วนใหญ่ บุคคลากรได้รบั
การยอมรับ ยกย่อ ง ชมเชย จากผู้บ งั คับบัญชา สภาพปั ญหาการยอมรับนับถือ ส่ว นใหญ่
เป็ นการสือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงาน 3) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ส่วนใหญ่ ลักษณะงานเป็ นงานที่
หลากหลาย ทัง้ งานด้านเอกสาร งานอนุญาต งานบริการประชาชน สภาพปั ญหาลักษณะงานที่
ปฏิบ ัติ ส่ ว นใหญ่ งานที่ต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บอย่ า งเคร่ ง ครัด เจ้า หน้ า ที่ต้อ งศึก ษา
กฎระเบียบอย่างชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั 4) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ส่ว นใหญ่ บุ ค คลากรสามารถก้า วหน้ า ในต าแหน่ ง ได้ต ามระบบทางราชการ สภาพปั ญ หา
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนใหญ่ ไม่สามารถที่จะขึ้นในตาแหน่ งที่สูงได้ หากไม่มี
ตาแหน่งว่าง 5) ด้านการเลื่อนเงินเดือน ส่วนใหญ่ การเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ สภาพปั ญหาการเลื่อนเงินเดือน คือ การบริหารตัวเงินภายใต้วงเงินทีม่ อี ย่างจากัด
6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่ว นใหญ่ บุคลากรภายในส่วนงานมีความรัก ความ
สามัคคี ปั ญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่วนใหญ่ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมีความคับแคบ
คำสำคัญ : แรงจูงใจ, รูปแบบแรงจูงใจ, แรงจูงใจในกำรปฏิ บตั ิ งำน

บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การบริหารจัดการเป็ นสิง่ ที่สาคัญสาหรับทุกองค์กร คนคือทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัย
ส าคัญ ที่สุ ด ที่จ ะสร้า งสรรค์ ง านให้เ จริญ ก้ า วหน้ า การที่อ งค์ ก รจะประสบความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่นัน้ ผูบ้ ริหารต้องแน่ ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับผูบ้ ริหารจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า พนักงานแต่ละคนมี
ศักยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบ ัติงาน สามารถตัดสินใจที่ดีได้และสามารถ
ดาเนินงานทุกอย่างให้เป็ นไปด้วยความราบรื่น (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ , 2545) ทรัพยากร
มนุ ษย์ถอื ได้ว่ามีความสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ องค์กรจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นนั ้ เพราะมีบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ จึงมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้เ ป็ นกลยุ ท ธ์ เพื่อ การได้ เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน โดยมีก ารพัฒ นาทัก ษะ เพิ่ม พู น ความรู้
ความสามารถในงาน รวมทัง้ มีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรูใ้ นงานได้อย่างต่อเนื่อง (ประไพพรรณ
ศรีปาน, 2555) การสร้างขวัญและกาลังใจเป็ นสิง่ จาเป็ นและสาคัญทีต่ อ้ งนาเข้ามาเป็ นหลักในการ
บริหารจัดการภายในองค์การ มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เงิน (Money) เป็ นสิง่ กระตุ้นทีส่ าคัญ
ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง เงินมีแนวโน้มจะมีความสาคัญต่อบุคคลมากขึน้ การมี
ส่วนร่วม (Participation) จะช่วยให้บุคคลมีความรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาและผลงาน การออกแบบงาน
การพัฒนางานและการปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนการจัดระบบในการทางาน
จะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลทางานให้องค์การตลอดไป (ประหยัด หงส์ทองคา, 2553. หน้ำ 45)
การศึกษาวิจยั เรื่องรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบ ตั ิง าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณ ภาพมากยิ่ง ขึ้น
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลให้หน่วยงานปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมาย
ทีว่ างไว้
วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตกำรวิ จยั
การวิจยั เชิงคุณภาพสาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ โดยเลือกใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือข้าราชการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มวี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และอายุการทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี
จานวน 12 คน จากกลุ่มประชากรทัง้ หมด 17 คน
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. ทาให้ทราบรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ทาให้ทราบสภาพปั ญหาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามเป็ นไปได้ทห่ี น่วยงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร ด้ว ยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบ ตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็ นข้อมูลในการวิจยั ดังนี้

1. ควำมหมำยแรงจูงใจ
จากการศึกษา คือ แรงผลักดัน กระตุ้น หรือโน้มน้าว เพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
เป็ นผลจากแรงจูงใจ ทัง้ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกทีก่ ระตุน้ ความรูส้ กึ ให้บุคลากร
ใช้ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนด หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.1 ทฤษฎี ลำดับขัน้ ควำมต้องกำรตำมของมำสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of
Need Theory) อ้างใน วัลลร จันทเรนทร์, 2552 กล่าวว่า ความต้องการมนุ ษย์ทุกชนชัน้ ตัง้ แต่
ต้องการพืน้ ฐานไปสูข่ นั ้ สูงสุดของมนุษย์ โดยทฤษฎีมาสโลว์ได้เรียบเรียงลาดับขัน้ ตอน 5 ลาดับ 1.
ความต้องการพื้นฐานด้านร่างกายมนุ ษย์ (Physiological Needs) 2. ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย (Safety Needs) 3. ความต้ อ งการด้ า นสัง คม (Social Needs or Love) 4. ความ
ต้ อ งการด้ า นเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสีย ง (Esteem Needs) 5. ความต้ อ งการสู ง สุ ด ในชี ว ิต (SelfActualization Needs) คือ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้บรรลุ เป้ าหมายของตัวเองหรือการได้คน้ พบศักยภาพ

ของตัวเอง ความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการลาดับขัน้ ของแต่ละคนนัน้ เป้ าหมาย
จะไม่เหมือนกันขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ
2.2 ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other. )
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two Factor Theory) อ้างใน (ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์, 2532, หน้ำ
13-16) ซึง่ สรุปว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการทีส่ มั พันธ์กบั ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละ
บุคคล ซึง่ ปั จจัยดังกล่าว คือมีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความ พึง
พอใจและไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ (Hygiene Factors)
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivation factors)
1.1 ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การทางานถูกต้อง ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด และงานออกมาเป็ นอย่างดี รวมทัง้ การป้ องกันไม่ให้มปี ั ญหาเกิดขึน้ ใน การ
ทางานด้วย (เกศณรินทร์ งามเลิศ, 2559, หน้ำ 6) กล่าวว่า ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล
หมายถึง ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างสาเร็จตามกาหนด สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ และรูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาพึงพอใจในผลงาน
1.2 การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง บุคคลภายในองค์กร หรือ
ภายนอกองค์กร ทีต่ ดิ ต่อประสานงานต่าง ๆ แสดงออกมาในลักษณะชื่นชม ยกย่อง ให้กาลังใจ
แสดงความยินดีในความสามารถต่าง ๆ (ปฐมวงค์ สีหาเสนา, 2557,หน้ำ 6) กล่าวว่า การ
ได้รบั การยอมรับนับถือ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาเชื่อถือในความรูค้ วามสามารถมอบหมายงานทีส่ าคัญให้ทา
อยูเ่ สมอ
1.3 ลัก ษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความท้ า ทายในการท างาน มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์หรือใช้ทกั ษะ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ตน้ จนจบโดยความ
สามรถของตนเอง (ปฐมวงศ์ สีหาเสนา 2557, หน้ ำ 6) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
หมายถึง งานทีท่ ามีความท้ายทายให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน และตรงกับความสนใจและความ
ถนัด เหมาะกับความรูค้ วามสามารถ
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รบั ความไว้วางใจ ได้รบั
การมอบหมายให้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงานใหม่ๆ (กิตมิ า ดรฮี้ , 2556, หน้ำ 8) กล่าวไว้วา่
ความรับผิดชอบ หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีจติ สานึกในความรับผิดชอบต่อหน่ วยงานหรือหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ปฏิบตั งิ านอย่างตัง้ ใจ ใส่ใจ รวมถึงการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมสม่าเสมอ
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รบั เลื่อนขัน้ การเลื่อนตาแหน่ง
ให้สงู ขึน้ มีโอกาสได้ศกึ ษาต่อเพือ่ หาความรูเ้ พิม่ เติม ได้รบั การฝึกอบรมดูงาน (อุทุมพร รุง่ เรือง ,
2556, หน้ำ 6) กล่าวว่า ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ เกิดจาก
การประสบผลสาเร็จในการทางาน ตาแหน่ งที่สูงขึน้ การขึน้ เงินเดือน การได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถ ได้รบั การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ ริหาร

2. ปั จ จัย ค้ า จุ น (Hygiene Factor) หรือ ปั จ จัย สุ ข อนามัย ปั จ จัย จู ง ใจ เป็ นปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้ตนชอบและรักงานปฏิบตั เิ ป็ นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความ
พึงพอใจให้แก่ บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ได้แก่
2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการได้รบั ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในองค์กรนัน้ ๆ เป็ นทีพ่ อใจของบุคลากรในองค์กร (ปฐมวงค์ สีหาเสนา,2557,
หน้ำ 6) กล่าวว่า เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ค่าจ้างทีไ่ ด้รบั เพียงพอต่อการ
ดารงชีวติ และเงินเดือน ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบ
2.2 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่
เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการทางานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั งิ าน การสอนงาน หรือความสัมพันธ์ทด่ี ใี นด้านต่าง ๆ
2.3 นโยบายและการบริหาร หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชา มีแนวทางในการจัดการและ
การบริหารบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงการมอบหมายงานการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ในองค์กร
2.4 สภาพการทางาน หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์สานักงาน บรรยากาศในการทางาน
รวมถึง สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ (สุ พ จน์ ฐิติว รการณ์ กู ล , 2559, หน้ ำ 13) ได้ ก ล่ า วว่ า ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง องค์ประกอบทีเ่ กีย่ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในองค์กร
ซึ่งอยู่รอบ ๆ ตัวบุ คลากรในขณะปฏิบตั ิงาน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ครุภัณฑ์ สภาพ
บรรยากาศทัง้ ในห้องและนอกห้อง รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
2.5 ความเป็ นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรูส้ กึ ส่วนตัวของบุคลากร ทีไ่ ด้รบั จากการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เช่น การย้ายไปทางานต่างจังหวัด อาจทาให้มคี า่ ใช้จ่าย
เพิม่ ขึน้ อาจทาให้บุคลากรไม่มคี วามสุขกับการทางานได้
2.6 ความมันคงในการท
่
างาน หมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลที่มตี ่อความมันคงใน
่
การท างาน (เกศณริน ทร์ งามเลิศ , 2559, หน้ ำ 6) กล่ า วว่า ความมันคงในการท
่
างาน
หมายถึง รูส้ กึ ว่างานทีท่ ามีความมันคง
่ ความยังยื
่ นของอาชีพ
2.7 วิธกี ารปกครองบังคับบัญชา คือ ผูบ้ งั คับบัญชามีความสามารถในการทางานหรือ
ความยุตธิ รรมในการบริหาร (ปวีณา อยู่เล็ก, 2557, หน้ำ 7) กล่าวว่า ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชา มีการปกครอง บังคับบัญชา ด้วยความยุตธิ รรม มีความสุขมุ
ความสามารถที่จะจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิหน้ าที่ให้บรรลุถึงงานที่ดแี ละมี
คุณภาพ
2.3 ทฤษฏีแรงจูงใจอัลเดอร์เฟอร์ (E.R.G. Theory)
ทฤษฎี (E.R.G. Theory) ของอั ล เดอร์ เ ฟอร์ อั ล เดอร์ เ ฟอร์ อ้ า งใน ฎารณี ย์
แผนสมบูร ณ์ , (2548, หน้ ำ 34) ซึ่ง ประยุก ต์ท ฤษฎีข องมาสโลว์ซ่ึง ว่า ด้ว ยพื้น ฐาน 5 ระดับ
ของขัน้ ความต้องการของบุคคล โดยอัลเดอร์เฟอร์ได้ปรับเปลี่ยนระดับขัน้ ความต้องการของ
บุคคลจาก 5 ระดับ เหลือเพียง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ความต้องการทีจ่ ะดารงชีวติ

2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness ; R) 3) ความต้องการด้านความเจริญเติบโต
3. งำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
โสภณ พงค์สุพพัต (2549) ทาการศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสาเร็จ
ในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่ วยงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความมันคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ตามลาดับ
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วจิ ยั มีแนวคิดในการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบ ัติง าน 6 ด้ า น คือ ด้ า นความส าเร็จ ในการท างาน ด้ า นการได้ ร ับ ยอมรับ นั บ ถือ
ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการเลื่อนเงินเดือน และ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ผู้วจิ ยั ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12
คน เป็ นข้าราชการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ ี
วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึง่ มีหวั ข้องานวิจยั
รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านที่ใช้สมั ภาษณ์ จานวน 6 ด้าน 1) ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน 2) ด้านการได้รบั ยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ 4) ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 5) ด้านการเลื่อนเงินเดือน 6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน จากนัน้
ทาการรวบรวมข้อมูล ถอดเทปสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธแี จกแจงค่าความถี่ เมื่อได้
ค่าความถี่ของแต่ละหัวข้อแล้ว จากนัน้ นาข้อมูลมาสรุป รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและ
สภาพปั ญหา แล้วนาเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรูปแบบของตารางค่าความถีแ่ ละ
การพรรณาตามลักษณะของข้อมูล
ผลกำรวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ รูปแบบแรงจูงใจ และสภาพปั ญหาในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า บุคคลากรในหน่ วยงานมีความสามัคคี คิดเป็ นร้อยละ 58
รองลงมา ความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย คิดเป็ นร้อยละ 50 สภาพปั ญหา
ความสาเร็จในการทางาน พบว่า การสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน คิดเป็ นร้อยละ 33 รองลงมา
การขาดความชานาญ ด้านเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 25 2) ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า

การได้รบั การยอมรับ ยกย่อง ชมเชย จากผูบ้ งั คับบัญชา คิดเป็ นร้อยละ 83 รองลงมา การได้รบั
การยอมรับจากผูร้ ่วมงานหรือใต้บงั คับบัญชา คิดเป็ นร้อยละ 42 สภาพปั ญหาการยอมรับนับถือ
พบว่า การสือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 8 และการไม่แสดงออก หรือการนิ่งเฉย คิด
เป็ นร้อยละ 8 3) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ พบว่า ลักษณะงานเป็ นงานทีห่ ลากหลายทัง้ งานด้าน
เอกสาร งานอนุ ญาต งานบริการประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 67 รองลงมา การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คิดเป็ นร้อยละ 33 สภาพปั ญหาลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ พบว่า งานทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎระเบียบอย่างชัดเจน และทันต่อ
สถานการณ์ในปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 33 รองลงมา การปฏิบตั งิ านเป็ นงานประจา จึงมักถูกมอง
ว่า ไม่สาคัญสาหรับองค์กร คิดเป็ นร้อยละ 25 4) ด้านความก้าวหน้า ในหน้าทีก่ ารงาน พบว่า
คือ สามารถก้าวหน้าในตาแหน่งได้ตามระบบทางราชการ คิดเป็ นร้อยละ 92 รองลงมา หน่วยงานให้
โอกาส ให้การสนับสนุนในความก้าวหน้า ในการเลื่อนระดับให้สงู ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 8 สภาพ
ปั ญหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า ไม่สามารถที่จะขึ้นในตาแหน่ งที่สูงได้ หากไม่มี
ตาแหน่ งว่าง คิดเป็ นร้อยละ 17 รองลงมา ระบบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ ง ไม่ได้ยดึ หลักความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง คิดเป็ นร้อยละ 8 5) ด้านการเลื่อนเงินเดือน พบว่า การเลื่อน
เงินเดือนมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รบั ผิดชอบ คิดเป็ นร้อยละ 83 รองลงมา การเลื่อน
เงินเดือนมีความเหมาะสมกับตาแหน่ ง คิดเป็ นร้อยละ 25 สภาพปั ญหาการเลื่อนเงินเดือน
พบว่า บริหารตัวเงินภายใต้วงเงินทีม่ อี ย่างจากัด คิดเป็ นร้อยละ 17 6) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พบว่า บุคลากรภายในส่วนงานมีความรัก ความสามัคคี คิดเป็ นร้อยละ 17 รองลงมา
ที่ตงั ้ สานักงานอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทางมาทางาน หรือการเดินทางมาติดต่ อ
ราชการ คิดเป็ นร้อยละ 17 สภาพปั ญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
มีความคับแคบ คิดเป็ นร้อยละ 58 รองลงมา ไม่มที จ่ี ดั เก็บเอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
และขาดความสามัคคี คิดเป็ นร้อยละ 25
อภิ ปรำยผล
การวิจยั เรื่อง ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกาหนดรูปแบบแรงจูงใจทัง้ หมด
จานวน 6 ประเด็น สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า ส่ว นใหญ่ บุคคลากรในหน่ ว ยงานมีความ
สามัคคี การมีส่วนร่วมในการทางาน ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีก่ ารงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทางานสาเร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถึงการได้รบั การ

สนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่วมงาน หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก
อ้างใน รพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ (2532,หน้ า 13-16) ได้กล่าวว่า การทางานเสร็จสิ้นครบถ้วน
ถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่กาหนด และงานออกมาเป็ นอย่างดี รวมทัง้ การป้ องกันไม่ให้มี
ปั ญหาเกิดขึน้ ในการทางานด้วย นอกจากนี้ทฤษฎีของปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557, หน้า 6) ได้
กล่าวว่า การทีบ่ ุคลากรสามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ และ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงานยอมรับในผลการปฏิบตั งิ าน สภาพปั ญหาความสาเร็จในการทางาน
ส่วนใหญ่ดา้ นการสื่อสารทีเ่ ข้าใจไม่ตรงกัน ทาให้มคี วามคลาดเคลื่อนในการทางาน การขาด
ความชานาญ ด้านเทคโนโลยี เพราะบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็ นคนอายุ 50 ปี ข้นึ ไป
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ ทาให้ขาดความรู้ ความชานาญ การขาดความสามัคคีในองค์กร
งานที่เร่งด่วน ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น การตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน หรือการลงตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งได้กาหนดระยเวลาการรายงานผลไว้อย่าง
ชัดเจน
2. ด้านการยอมรับนับถือในหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลากรได้รบั การยอมรับ ยก
ย่อง ชมเชย จากผูบ้ งั คับบัญชา การได้รบั การยอมรับจากผูร้ ่วมงานหรือ จากใต้บงั คับบัญชา
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามอบหมายงานส าคัญ ให้ด าเนิ น การ และการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน
ตามลาดับ โดยงานวิจยั ของปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557, หน้ า 6) ได้กล่าวว่า การได้รบั การ
ยอมรับ นับ ถือ หมายถึง การแสดงความคิด เห็น เป็ น ที่ ย อมรับ ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่อ น
ร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาเชือ่ ถือในความรูค้ วามสามารถมอบหมายงานทีส่ าคัญให้ทาอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้งานวิจยั ของ ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ ์ (2556, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ด้านการยอมรับนับถือ
หมายถึง ผลงานได้รบั การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา การมีส่วนร่วมต่อความสาเร็จของงานใน
หน่ วยงานเพื่อนร่วมงานยอมรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน ผลงานได้รบั การ
สนับสนุ นจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ตดั สินใจในการปฏิบตั งิ านอย่างอิสระ
สภาพปั ญหาการยอมรับนับถือของข้าราชการในหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่ ด้านการสื่อสารกับ
เพือ่ นร่วมงาน การไม่แสดงออก หรือการนิ่งเฉย
3. ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ พบว่า ส่วนใหญ่ลกั ษณะงานเป็ นงานทีห่ ลากหลาย มี
ความท้าทาย ซึ่ง เจ้า หน้ า ที่ต้อ งตัด สิน ในใจการแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ท าความเข้า ใจกับ
ประชาชนในการด าเนิ น การตามกฎหมายต่ า ง ๆ งานที่ต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บอย่ า ง
เคร่งครัด มีความขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงมีการกาหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก อ้างใน รพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ (2532, หน้า
13-16) ได้กล่าวว่า ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่ทาเป็ นสิง่ ท้าทาย ต้องใช้ความคิดริเริม่

สร้างสรรค์ หรือต้องใช้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ตน้ จนจบโดยความสามารถของตนเอง
นอกจากนี้แนวคิดของ ปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557, หน้า 6) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
หมายถึง งานทีท่ ามีความท้าทายให้อสิ ระในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงงานวิจยั ของ เกศณรินทร์ งาม
เลิศ (2559, หน้า 6) ได้กล่าวถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง งานที่ได้รบั มอบหมาย
เป็ นงานที่น่าสนใจ และมีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน สาหรับ สภาพ
ปั ญหาเกีย่ วกับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ส่วนใหญ่ งานทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าทีต่ ้องศึกษากฎระเบียบอย่างชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั อันดับถัดมา
คือการปฏิบตั งิ านเป็ นงานประจา จึงมักถูกมองว่าไม่สาคัญสาหรับองค์กร จานวน ลักษณะ
งานเป็ นงานที่หลากหลาย ทาให้เจ้าหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิงานหลายด้านทาให้ไม่มคี วามชานาญ
เฉพาะด้านเท่าทีค่ วร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การขอข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ใช้
ประกอบการทางาน หากหน่วยงานส่งข้อมูลล่าช้า ทาให้งานล่าช้าไปด้วย งานทีม่ คี วามขัน้ ตอน
ในการปฏิบตั งิ านที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทาให้ไม่สามารถกาหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จได้ชดั เจน
การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าทีต่ ้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทา
ความเข้าใจกับประชาชนในการดาเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ เพือ่ ลดความขัดแย้งต่อไป และ
บุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญตรงกับลักษณะงานมีน้อย ตามลาดับ
4. ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลากรสามารถก้าวหน้าใน
ตาแหน่งได้ตามระบบทางราชการ หน่วยงานให้โอกาส ให้การสนับสนุนในความก้าวหน้าในการ
เลื่อนระดับให้สูงขึ้น และการสนับสนุ นให้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ
โดยงานวิจ ยั ของ อุ ทุ ม พร รุ่ง เรือ ง (2556, หน้ า 6) ได้ก ล่ า วว่า ความก้า วหน้ า ในอาชีพ
หมายถึง การเปลี่ย นแปลงที่ดีข้ึน เกิด จากการประสบผลส าเร็จ ในการท างาน ท าให้เ กิด
ความก้าวหน้าในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ การขึน้ เงินเดือน การได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ ได้รบั
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ ริหาร รวมถึงงานวิจยั ของ
กิติม า อรฮี้ (2556, หน้ า 8) กล่ า วไว้ว่า ความก้า วหน้ า หมายถึง การที่บุ ค คลได้ร บั การ
สนับสนุ นให้มโี อกาสก้าวหน้าทัง้ ในตาแหน่ งหน้าที่การงาน และการเลื่อนขัน้ เงินเดือนรวมทัง้
การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิ เช่น การศึกษาต่อ
การเข้ารับการฝึกอบรม สภาพปั ญหาความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถทีจ่ ะ
ขึน้ ในตาแหน่ งทีส่ งู ได้ หากไม่มตี าแหน่ งว่าง ระบบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ ง ไม่ได้ยดึ หลัก
ความรู้ค วามสามารถอย่ า งแท้จ ริง และปั ญ หาบางเรื่อ งต้อ งแก้ไ ขในระดับ นโยบายหรือ
วัฒนธรรมองค์กร ตามลาดับ

5. ด้านการเลื่อนเงินเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ การเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบ เพราะมีการกาหนดตัวชีว้ ดั ไว้อย่างชัดเจน ตามตาแหน่งงานของแต่ละ
คน และการเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก อ้างใน
รพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ (2532, หน้า 13-16) ได้กล่าวว่า เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการ
ได้รบั ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนในองค์กรนัน้ ๆ เป็ นที่พอใจของ
บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้งานวิจยั ของเกรียงศักดิ ์ เขียวยิง่ (2550,หน้า 242) ได้กล่าวว่า
เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือนค่าจ้างที่ ได้รบั เพียงพอต่อการดารงชีวติ และ
เงินเดือน ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงานที่รบั ผิดชอบ สภาพปั ญหาการเลื่อนเงินเดือน คือ
บริหารตัวเงินภายใต้วงเงินทีม่ อี ย่างจากัด จึงไม่สามารถทีจ่ ะเลื่อนเงินเดือนในจานวนเปอร์เซ็นต์
ทีส่ งู ๆ ให้กบั ข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในระดับดีเด่นได้อย่างทัวถึ
่ ง
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรภายในส่วนงานมีความรัก
ความสามัคคี ทีต่ งั ้ สานักงานอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทางมาทางาน หรือการเดินทาง
มาติดต่อราชการ และอยู่ใกล้กบั ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสานักงานมีแสงสว่าง
และอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน โดยทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก อ้างใน รพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์
(2532, หน้ า 13-16) ได้กล่ าวว่า สภาพการทางาน หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์ สานัก งาน
บรรยากาศในการทางาน รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยั ของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา
(2557, หน้า 7) กล่าวว่า สภาพการทางาน หมายถึง การทีส่ ถานทีท่ างานมีแสงสว่าง อุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน และอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุสานักงานมีสภาพดี ทันสมัย และมี
จานวนเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน สภาพปั ญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่
สถานที่ป ฏิบ ัติง านมีค วามคับ แคบ สถานที่ใ นการจัด เก็บ เอกสารมีไ ม่ เ พีย งพอ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์มไี ม่เพียงพอ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทนั สมัย โดยงานวิจยั ของ สุพจน์ ฐิตวิ รกาณณ์กลู
(2559,หน้ า 13) ได้กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง องค์ประกอบที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในองค์กร ซึ่งอยู่รอบ ๆ ตัวบุคคลากรในขณะปฏิบตั งิ าน
เช่ น วัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ หากมีจ านวนไม่ เ พีย งพอก็ เ ป็ นปั ญ หาเกี่ย วกับ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้
ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. ผลการวิจยั ด้านการยอมรับนับถือในหน่ วยงาน อันดับแรกคือ ข้าราชการมีความรูส้ กึ
ว่าการได้รบั การยอมรับ ยกย่อง ชมเชย จากผูบ้ งั คับบัญชา ดังนัน้ หน่ วยงานควรสนับสนุนให้มี

การแสดงอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การมอบประกาศนียบัตร ให้กบั บุคคลที่ปฏิบตั งิ านดีเด่น เพื่อ
เป็ นการยกย่องให้บุคคลทัวไปได้
่
รบั ทราบ และเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ข้าราชการ
คนอื่น ๆ อีกด้วย
2. ศึกษาปั ญหารูปแบบแรงจูงใจในแต่ละด้าน และนาไปปรับปรุงแก้ไขต่ อไป เช่น
แรงจูงใจในการทางานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ การที่สถานที่ทางานมีแสงสว่าง
อุณหภูมเิ หมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน และอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุสานักงานมีสภาพดี ทันสมัย
และมีจานวนเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา
(2557,หน้า 7) เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้
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