การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรการประปานครหลวง
สังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร)
ทิพย์สุคนธ์ มุ่งเงินทอง*
รศ.พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อศึกษาแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 2) เพื่อศึกษาการจูงใจในการปฏิบัติงานของการประปา
นครหลวง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) 4) เพื่อเปรียบเทียบ
แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) จาแนกตาม
ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ 5) เพื่ อเปรียบเทียบการจู งใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
จาแนกตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ งานวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัย คือ บุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร)ประกอบด้ วย ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบริการกลาง และฝ่ ายจัดหาและพัสดุ จานวน 149 คน วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1) บุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และในรายด้ านทั้ง 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความต้ องการพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต ด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ าอยู่ในระดับมากที่สดุ และความต้ องการมีสงั คมอยู่ในระดับมาก
2) บุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ได้ รับการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของการประปานครหลวงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายด้ านทั้ง 6 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความ
มั่นคงในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด และด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับบัญชา
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อยู่ในระดับมาก
3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การจู งใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
ในระดับปานกลาง

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
มีแรงจู งใจในการปฏิบั ติงานในภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า บุ คลากรที่มี
รายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ าแตกต่างกัน และยังพบว่า บุคลากร
ที่มีหน่วยงานสังกัดที่แตกต่างกันมีแรงจู งใจด้ านความต้ องการมีสังคมที่แตกต่างกัน
5) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ได้ รับการจูงใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่ า บุ คลากรที่ มี อายุ แตกต่ างกั นได้ รั บการจู งใจด้ านการปกครองบั งคั บบั ญชาและด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่ งงานแตกต่างกัน
ได้ รั บการจู งใจด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางานและด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่ างกัน และ
สุดท้ ายยังพบว่า บุคลากร ที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันได้ รับการจู งใจในการปฏิบัติงานด้ านนโยบาย
และการบริหาร ด้ านความมั่นคงในการทางาน และด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่างกัน

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุ บั นบุ คลากรนั บเป็ นทรั พยากรที่มี ค่ าและมี ความส าคั ญมากที่สุ ด เนื่ องจากเป็ นผู้ ท่ี
ขับเคลื่อนองค์การให้ บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหาร เมื่อองค์การเติบโตและมีความซับซ้ อนขึ้น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูบริหารต้ องสามารถบริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งพยายามสรรหาเทคนิคและวิธีต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ในการกระตุ้น และ
สร้ างขวัญกาลังใจให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง และทุม่ เทให้ กบั องค์การได้ อย่างเต็มที่
แรงจู งใจจะเป็ นพลังอันสาคัญที่จะทาให้ บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากจะเข้ ามาทางานให้ แก่
องค์การจนประสบความสาเร็จ ส่วนด้ านการจูงใจในการทางานนั้น เป็ นการดาเนินการสร้ างบรรยากาศใน
การทางาน สร้ างความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการทางานให้ แก่บุคลากร มีความยืดหยุ่น มีการจู งใจ
เพื่ อให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ มีประสิทธิภาพเพิ่ มมากขึ้น เพราะบุคลากรในองค์การบางคนมี
ความสามารถสูง แต่ถ้าขาดแรงจู งใจที่ดีอาจส่งผลต่อการทางาน ดังนั้น ถ้ าผู้บริ หารเพิ่ มแรงจู งใจให้ แก่
พนักงานจะส่งผลต่อการผลิต ทาให้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยลดต้ นทุนในการผลิตด้ วย
ปัจจุบันการประปานครหลวง (กปน.) ได้ เพิ่มศักยภาพของการทางานภายในองค์การให้ เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงในการบริ หารและการปฏิบัติงานภายในองค์การ โดย
ผู้ บริ หารจะต้ องสร้ างกระบวนการในการจู งใจ เพื่ อให้ บุ คลากรปฏิ บั ติ งานด้ วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) โดยมี
มิติในการพิจารณาอยู่ 2 ประเด็น คือ แรงจู งใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคลากรเอง
และการจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับองค์การและผู้บริหารที่จัดให้ มีเพื่อจู งใจบุคลากร
ให้ ปฏิบัติงานได้ ดีย่งิ ขึ้น อีกทั้งเป็ นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ อยู่กบั องค์การต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร)
2. เพื่อศึกษาการจูงใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
3. เพื่ อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างการจู งใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
4. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร) จาแนกตามปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
5. เพื่อเปรียบเทียบการจู งใจในการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง จาแนกตามปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์

3. ขอบเขตการวิจยั
3.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่คือ บุคลากร กปน. สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) จานวน 230
คน
3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้ วย
ด้ านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กปน. สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ประยุกต์ใช้
ตามทฤษฎี ERG ของ Clayton P.Alderfer (อ้ างถึงใน นิติพล ภูตะโชติ, 2557, น.196) ประกอบด้ วย
ความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิต (Existence) ความต้ องการมีสังคม (Relatedness) และความ
ต้ องการความก้ าวหน้ า (Growth)
ด้ านการจู งใจในการปฏิบัติงานของ กปน. ตามทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (อ้ างถึงใน
กุสุมา จรูญสุขพิมล, 2552, น.9) ประกอบด้ วย ด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ด้ านความมั่นคงในการ
ทางาน และด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทาการวิจัยรวบรวมข้ อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองจากบุคลากร กปน. สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งแจกแบบสอบถามในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 ทั้งหมดจานวน 160 ชุด เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได้ จานวน 156 ชุด จากนั้น
คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ได้ จานวน 149 ชุด และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาการ
วิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติ
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5. สรุปผลการวิจยั
5.1 ข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 53.7) และเพศชาย ส่วนใหญ่ เป็ น
บุคลากรอายุ 31-40 ปี (ร้ อยละ 35.6) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 57.7) ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี (ร้ อยละ 51) ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
(ร้ อยละ 49) ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับ 3-5 (ร้ อยละ 46.3) และส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรในฝ่ ายบริการ
กลาง (ร้ อยละ 46.3)
5.2 ระดับแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่ วยผูว้ ่ าการ
(บริหาร)
บุคลากรส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า บุคลากรมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้ านความต้ องการ
พื้นฐานในการดารงชีวิต และ ด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า และบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก คือ ด้ านความต้ องการมีสงั คม
5.3 ระดับการจูงใจในการปฏิบตั ิงานของการประปานครหลวง
บุ คลากรส่วนใหญ่ ได้ รั บการจู งใจในการปฏิบั ติงานจาก กปน. โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า บุคลากรได้ รับการจู งใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้ านความ
มั่นคงในการทางาน และบุ คลากรได้ รับการจู งใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้ านความสัมพั นธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ตามลาดับ
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของการประปานครหลวงมี
ความสัมพันธ์กบั แรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่ วยผูว้ ่ า
การ (บริหาร)
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การจูงใจด้ านความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้ าน
ความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิตในระดับต่า ส่วนการจูงใจด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน และด้ านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจด้ านความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิต
ส่วนการจูงใจด้ านนโยบายและการบริหารและด้ านการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจด้ านความต้ องการมีสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และการจูงใจด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ด้ านความมั่นคงในการทางาน และด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการมี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจด้ านความต้ องการมีสังคมในระดับต่า
นอกจากนั้น การจูงใจด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน และด้ านความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์กับ

374

แรงจู งใจด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ าในระดับต่า และการจู งใจด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า
อย่ างไรก็ตาม ในภาพรวมของการจู งใจในการปฏิบั ติ งานของ กปน. และแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริ หาร) นั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับปานกลาง
5.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร)
ทีม่ ีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ในภาพรวมบุคลากรที่มีปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
บุคลากรที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันได้ รับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันใน
ด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า โดยบุคลากรที่มีรายได้ ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้ าน
ความต้ องการความก้ าวหน้ ามากกว่าบุคลากรที่มีรายได้ ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท และบุคลากร
ที่มีรายได้ ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ ยด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ ามากกว่ า
บุคลากรที่มีรายได้ ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท
บุคลากรที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกันมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้ าน
ความต้ องการมีสังคม โดยบุ คลากรในฝ่ ายกฎหมายมี ค่าเฉลี่ ยด้ านความต้ องการมี สังคมน้ อยกว่ า
บุคลากรในฝ่ ายบริการกลางและบุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพัสดุ
5.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 บุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร)
ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันได้รบั การจู งใจในการปฏิบตั ิงานของการประปานคร
หลวงแตกต่างกัน
ในภาพรวมบุ คลากรที่มี ปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่ างกั นได้ รั บการจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของ กปน. ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
บุ คลากรที่มีอายุ แตกต่ างกันได้ รั บการจู งใจในการปฏิบั ติงานแตกต่ างกันในด้ านการ
ปกครองบังคับบัญชา โดยบุคลากรที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีค่าเฉลี่ยด้ านการปกครองบังคับบัญชา
มากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี และ บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยด้ านการปกครอง
บังคับบัญชามากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี
บุ คลากรที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั นได้ รั บ การจู งใจในการปฏิบั ติ งานแตกต่ า งกั น ในด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน โดยบุคลากรที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีค่าเฉลี่ยด้ านความสัมพั นธ์
ระหว่างผู้ร่วมงานมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี และ บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี
บุคลากรที่มีฝ่ายงานที่สงั กัดแตกต่างกันได้ รับการจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้ าน
ความมั่นคงในการทางาน โดยบุคลากรในฝ่ ายกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยด้ านความมั่นคงในการทางานมากกว่า
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บุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพัสดุ และบุคลากรในฝ่ ายบริการกลางมีค่าเฉลี่ยด้ านความมั่นคงในการทางาน
มากกว่าบุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพัสดุ
บุคลากรที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกันได้ รับการจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันใน
ด้ านค่าตอบแทนและโดยบุคลากรในฝ่ ายกฎหมาย มีค่าเฉลี่ ยด้ านความมั่นคงในการทางานมากกว่ า
บุคลากรในฝ่ ายจั ดหาและพั สดุ และบุ คลากรในฝ่ ายบริ การกลางมีค่าเฉลี่ ยด้ านความมั่นคงในการ
ทางานมากกว่าบุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพัสดุ

6. การอภิปรายผล
6.1 ด้านความต้องการพื้ นฐานในการดารงชีวิต
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจด้ านความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิตอยู่
ในระดับมากที่สุด เพราะความต้ องการเหล่านี้เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มนุ ษย์ต้องการเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ด้ านต่าง ๆ ให้ สาเร็จ หากความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิตเหล่านี้ได้ รับการตอบสนอง บุคลากรจะต้ องการ
ทางานอยู่ในองค์การนี้ต่อไป แต่หากความต้ องการเหล่านี้ไม่ได้ รับการตอบสนอง บุคลากรอาจเลือกทางานที่อ่ นื
ที่สามารถตอบสนองความต้ องการพื้นฐานเหล่านี้ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของ
มาสโลว์ ที่เชื่อว่ า มนุ ษย์มีความต้ องการในสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ และไม่มีจุดสิ้นสุด แต่ส่ิงที่มนุ ษย์ต้องการนั้ น
ขึ้นอยู่กบั ว่า เขามีส่งิ นั้นอยู่แล้ วหรือยัง เมื่อความต้ องการใดได้ รับการตอบสนองแล้ วความต้ องการอื่นจะเข้ ามา
แทนที่ ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็ นสิ่งจู งใจของพฤติกรรมอีกต่อไป และความต้ องการที่
ไม่ได้ รับการตอบสนองเท่านั้ นที่เป็ นแรงจู งใจของพฤติกรรม ความต้ องการเหล่ านี้จึงเป็ นกระบวนการที่ไม่ มี
จุดสิ้นสุด และจะเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
6.2 ด้านความต้องการความก้าวหน้า
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ าอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ เพราะทุกคนล้ วนต้ องการประสบความสาเร็จและความก้ าวหน้ าในชีวิต อีกทั้งมีความหวังว่าความรู้ท่ไี ด้ สะสม
และเรี ยนมาจะช่ วยให้ ตนเองมีความรู้นามาพั ฒนาตนเอง พั ฒนางาน พั ฒนาองค์การให้ ก้าวหน้ าอยู่เสมอ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของสิริกานต์ จันสา (2555) ศึกษาเรื่องแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้ าราชการ
สังกัดสานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ที่พบว่า ข้ าราชการมีแรงจูงใจด้ านความต้ องการความสาเร็จอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างมาก เพราะ ข้ าราชการในหน่วยงานต่างได้ รับมอบหมายงานในหน้ าที่ เมื่อได้ รับมอบหมาย ย่อมมีเป้ าหมาย
และมีตัวชี้วัดในการทางาน เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ต้องมุ่งมั่น
ทางานในหน้ าที่หรืองานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้งั ไว้
6.3 ด้านความต้องการมีสงั คม
จากการศึกษาพบว่ า บุคลากรมีแรงจู งใจด้ านความต้ องการมีสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เพราะ กปน. เป็ นองค์การที่มุ่งมั่นช่ วยเหลือประชาชน เพื่ อให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน บุคลากรที่เข้ ามาทางานใน
กปน. จึงมีความเต็มใจและยินดีในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และทางานเป็ นทีมเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ รวมถึงร่วมกันสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานและประชาชนที่เข้ า
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มารั บบริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของสิริกานต์ จั นสา (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้ าราชการ สังกัดสานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ที่พบว่า ข้ าราชการควรให้ ความสาคัญกับ
การทางานภายใต้ บรรยากาศของความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขันและพยายามรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีให้ เกิดใน
องค์การ
6.4 ด้านความมัน่ คงในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรได้ รับการจู งใจด้ านความมั่นคงในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
เพราะ กปน. เป็ นองค์การที่เก่าแก่ มีช่ ือเสียงและมีความมั่นคง มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องตลอด
หลายปี ที่ผ่านมา สามารถสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุ กกลุ่มว่า กปน. ได้ บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทาให้ บุคลากรภูมิใจที่ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของศศิพงษ์ อาลัยสุข (2552) ศึกษาเรื่องแรงจู งใจในการทางานของพนักงานปฏิบัติการสังกัด
ธนาคารออมสิน ภาค 4 ที่พบว่ า การจู งใจด้ านความมั่นคงในการทางานของพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์กร เพราะงานธนาคารเป็ นงานที่มีความมั่นคงสูงมาก และ
ธนาคารออมสินเป็ นสถาบันการเงินที่มีช่ ือเสียงมายาวนานและเป็ นธนาคารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
6.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมงาน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรได้ รับการจูงใจด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก
เพราะ กปน. มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสายงานอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทาให้ เกิด
การทางานเป็ นทีม บรรยากาศการทางานมีความสนิทสนมกันมากขึ้น นามาซึ่งความช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน
อย่างดีท้งั ในเรื่องการทางานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของวราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษา
เรื่องแรงจู งใจในการทางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ที่พบว่ า
พนักงานมีการจูงใจด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก เพราะพนักงานมีการปรึกษาหารือ
กันเมื่อประสบปัญหาเรื่องงาน และช่วยเหลือกันในการทางานให้ สาเร็จ มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน จนนามาสู่ความสนิทสนม ความจริงใจ และเป็ นกันเอง
6.6 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรได้ รับการจูงใจด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางานอยู่ในระดับมาก
เป็ นอันดับสุดท้ าย เพราะ กปน. มีระบบความปลอดภั ยที่ชัดเจนและมั่นคง สถานที่มีความสะอาด เป็ น
ระเบียบ อากาศถ่ายเทและมีแสงสว่ างอย่างเพี ยงพอ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบเป็ นเหมือนความ
ประทับใจแรกเมื่อประชาชนเข้ ามารับการบริการ ผู้บริหารจึงให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็ นอย่างมาก แต่ท้งั นี้
ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงให้ ดีข้ นึ คือ สถานที่จอดรถ และสถานที่พักผ่อนระหว่างการทางาน ยังมีไม่เพียงพอ
ต่อจานวนบุคลากรที่เข้ ามาทางานหรือประชาชนที่เข้ ามารับบริการที่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะทางาน เก้ าอี้ เครื่องพิมพ์
และเครื่ องถ่ายเอกสารยังคงไม่เอื้ออานวยความสะดวกให้ กับการทางานของบุคลากรได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของธนาวุฒิ นาคสังข์ (2556) ศึ กษาเรื่ องปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่ อแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ที่พบว่ า ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางานของหน่ วยงานอยู่ ใน
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ระดับมาก โดยห้ องทางานและโต๊ะทางาน รวมถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
สะดวกที่จะนามาใช้ นอกจากนั้น สถานที่จอดรถรวมถึงสถานที่พักผ่อนยังมีเพี ยงพอและเหมาะสมให้ กับ
บุคลากรอีกด้ วย
6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจู งใจในการปฏิบตั ิงานของการประปานครหลวงและแรงจู งใจใน
การปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่ วยผูว้ ่ าการ (บริหาร) ด้านความ
ต้องการพื้ นฐานในการด ารงชี วิ ต
ด้านความต้องการมี ส ังคม และด้านความต้องการ
ความก้าวหน้า
จากการศึกษาพบว่ า การจู งใจด้ านความมั่นคงในการทางานเพี ยงด้ านเดียวที่มีความสัมพั นธ์กับ
แรงจูงใจด้ านความต้ องการพื้นฐานในการดารงชีวิต ส่วนด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน และด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน เพราะบุคลากรให้ ความสาคัญกับชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์การมาเป็ นอันดับแรก
หากองค์การมีความมั่นคงและเข้ มแข็งแล้ ว ย่อมจะส่งผลให้ บุคลากรมีความเชื่อมั่นและต้ องการเข้ ามาร่ วมเป็ น
ส่วนหนึ่งในการประปานครหลวง
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจทั้ง 6 ด้ านกับแรงจูงใจด้ านความต้ องการมีสังคมนั้น พบว่า ใน
ภาพรวมมีความสัมพั นธ์กันในระดับปานกลาง เพราะในด้ านนโยบายและการบริหาร ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ด้ านความมั่นคงในการทางานและ
ด้ านค่าตอบแทนสวัสดิการล้ วนแล้ วแต่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคลากรในด้ านความต้ องการมีสงั คมทั้งสิ้น กล่าวคือ
ด้ านนโยบายและการบริหารต้ องมีการสื่อสารกันภายในองค์การเพื่อให้ บุคลากรได้ รับทราบนโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ด้ านการปกครองบั งคับบั ญชาจะเกี่ยวข้ องกับการปกครองระหว่ างหั วหน้ าและ
ลูกน้ องจึงจาเป็ นต้ องมีการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เช่นเดียวกับด้ านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานที่
ต้ องมีการสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีเพื่อสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ส่วนด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางานนั้น
จะสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพความเป็ นอยู่ในองค์การ หากองค์การมีสภาพแวดล้ อมที่ดีกย็ ่อมจะส่งผลให้ องค์การมี
สังคมที่ดี นอกจากนั้นยังส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อองค์การและบุคลากรรู้สกึ ภาคภูมิใจที่ได้ เข้ ามาเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์การแห่งนี้ และด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความต้ องการด้ านสังคมเช่นกัน
เพราะเงินเป็ นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิตและเป็ นสิ่งที่รักษาสถานภาพทางสังคมให้ แก่บุคลากร
ความสัมพันธ์ระหว่างการจู งใจทั้ง 6 ด้ านกับแรงจู งใจด้ านความต้ องการความก้ าวหน้ า พบว่าใน
ภาพรวมมีความสัมพั นธ์กันในระดับต่า เพราะผู้บริหาร กปน.มีการวางแผนความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพให้ กับ
บุคลากรซึ่งปัจจุบันผู้บริหารได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็ นอย่างมากเพื่อให้ บุคลากรมีการเจริญเติบโตในสาย
งานของตนเอง รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการอบรมเลื่อนระดับเพื่อก้ าวสู่การเป็ นผู้บริหาร
ในอนาคต อีกทั้งการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานต่าง
ก็มีส่วนช่วยให้ บุคลากรมีความก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานด้ วยเช่นกัน นอกจากนั้น ความ
พร้ อมของอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ยังเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยอานวยความ
สะดวกให้ บุคลากรปฏิบัติงานได้ อย่างราบรื่น รวมถึงความมั่นคงขององค์การก็มีส่วนช่วยสร้ างความเชื่อมั่นให้
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บุคลากรต้ องการเข้ ามาทางานในองค์การแห่ งนี้ อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร) ที่มี
ตาแหน่งงานเป็ นผู้ปฏิบัติงานมีสงู ถึง 44 คน และผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้มีรายได้ ไม่สงู มากนักประกอบกับไม่ได้ รับ
สวัสดิการด้ านต่าง ๆ และไม่ได้ รับเงินโบนัสประจาปี จึงทาให้ ผลการศึกษาในด้ านนี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของอนุชา แซ่อ้ งึ (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจ
ในการทางานของพนักงานฝ่ ายช่าง บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่พบว่ าบรรยากาศองค์การทุกด้ านมี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทางานของพนักงานในระดับค่อนข้ างสูง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านโครงสร้ างองค์การ ด้ าน
ความรั บผิดชอบ ด้ านความอบอุ่นและการสนับสนุ นต่าง ๆ ด้ านรางวัลและผลตอบแทน ด้ านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และด้ านความสามัคคี
6.8 ผลการเปรียบเทียบบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริหาร) ที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จากการศึ กษาพบว่ า บุ คลากรที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่ างกันมีแรงจู งใจด้ านความต้ องการ
ความก้ าวหน้ าแตกต่างกัน เพราะ ผู้ท่ีมีรายได้ ไม่สูงมากจะมีความกระตือรื อร้ นและมีความพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองให้ เป็ นคนที่มีศักยภาพสูงและมีความรู้ความสามารถเพื่อความก้ าวหน้ าในชีวิต แต่ผ้ ูท่มี ีรายได้
สูงและเพียงพอ ได้ ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้ ว จึงทาให้ ความต้ องการความก้ าวหน้ าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
นัก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของศศิพงษ์ อาลัยสุข (2552) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ปฏิบัติการสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 4 ที่พบว่า พนักงานที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับแรงจู งใจ
ในการทางานด้ านความก้ าวหน้ าในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001
6.9 ผลการเปรียบเทียบบุคลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่ วยผูว้ ่าการ (บริหาร) ที่มีอายุ
แตกต่างกันได้รบั การจูงใจในการปฏิบตั ิงานของการประปานครหลวงแตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันได้ รับการจู งใจด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงานแตกต่างกัน เพราะผู้ท่มี ีอายุไม่เกิน 30 ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานใหม่ท่พี ่ึงบรรจุ
มีโอกาสได้ พบปะเพื่อนใหม่ ๆ มากขึ้นและมีความสนใจคล้ าย ๆ กัน เช่น การท่องเที่ยว หรือการออกกาลัง
กาย จึงใช้ เวลาหลังเลิกงานเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน หรือนัดหมายกันท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ จึงทาให้ ผ้ ู
มีอายุช่วงนี้มีความสนิทสนมกันมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอนุ ชา แซ่อ้ งึ (2552)
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจู งใจในการทางานของพนักงานฝ่ ายช่าง บริษัท
การบิ นไทย จ ากั ด (มหาชน) ที่ พบว่ า พนั กงานที่ มี อายุ แตกต่ างกั นมี การจู งใจในการท างานด้ าน
ความสัมพันธ์กบั นายจ้ างและเพื่อนร่วมกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
6.10 ผลการเปรี ยบเที ยบบุ คลากรการประปานครหลวง สังกัดผูช้ ่ วยผูว้ ่ าการ (บริ หาร) ที่มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกันได้รบั การจูงใจในการปฏิบตั ิงานของการประปานครหลวงแตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันได้ รับการจูงใจด้ านค่าตอบแทน
และสวั สดิ การแตกต่ างกั น เพราะ ผู้ ปฏิบั ติ งานจะไม่ ได้ รั บเงิ นโบนั สประจ าปี และสวั สดิ การด้ านค่ า
รักษาพยาบาลรวมถึงค่าการศึกษาของบุตรอย่างทั่วถึงเท่ากับพนักงานประจา ทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ รับ
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การจู งใจทางด้ านนี้ น้ อยกว่ าตาแหน่ งงานอื่น ๆ ซึ่ งไม่ สอดคล้ องกับงานวิ จั ยของรั ญทม คงทรั ตน์
(2552) ศึ กษาเรื่ องปั จจั ยที่มีความสัมพั นธ์กับแรงจู งใจในการทางานของพนั กงานราชการกลุ่ มงาน
บริ หารทั่วไป กรมประมง ที่พบว่ า พนักงานราชการที่มีรายได้ แตกต่างกันมีแรงจู งใจในการทางานไม่
แตกต่างกัน เพราะการที่พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ทาให้ พนักงานราชการ
มีความกระตือรือร้ นในการทางานอยู่ในระดับน้ อย

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จากการศึกษาพบว่า บุคลากรได้ รับการจูงใจด้ านความมั่นคงในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
ดังนั้น ผู้บริหารของ กปน. และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องรักษาระดับดังกล่าวไว้ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ให้ ชัดเจน ทันสมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึง
มีการสื่อสารภายในองค์การเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ให้ บุคลากรทุกคนรับรู้และเข้ าใจไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน เพื่ อที่จะน าไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ ง
นอกจากจะสร้ างความมั่นคงให้ กบั กปน. แล้ ว ยังสามารถสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกกลุ่ม
ด้ วย
2) จากการศึกษาพบว่ า ค่ าเฉลี่ ยการจู งใจด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยเฉพาะในเรื่ อง
สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทางาน เช่น ที่จอดรถ และสถานที่พักผ่อนระหว่างการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ผู้บริ หาร กปน. และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องควรกาหนดนโยบายปรั บปรุงขยายลานจอดรถทั้งรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถจักรยานให้ ท่วั ถึงและเพียงพอ อีกทั้งปรับปรุงสถานที่พักผ่อนระหว่างการทางานให้
สะดวกสบาย มีร่มเงา ตกแต่งให้ ร่มรื่นและผ่อนคลาย เพื่อให้ บุคลากรมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพร้ อมที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไป
3) จากการศึกษาพบว่ า ค่ าเฉลี่ยการจู งใจด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยเฉพาะในเรื่ อง
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะทางาน เก้ าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร
ฯลฯ มีความสะดวกสบายและเพียงพอกับการใช้ งานในปัจจุบันอยู่ในลาดับสุดท้ าย ดังนั้นผู้บริหาร กปน. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรกาหนดรายละเอียดของอุปกรณ์โดยคานึงถึงความสะดวกสบายและความต้ องการของ
บุคลากรเป็ นหลัก เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4) จากการศึกษาพบว่า การจูงใจขององค์การมีความสัมพันธ์กับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร กปน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีนโยบายเพิ่มและกระตุ้น
แรงจู งใจให้ กับบุคลากรมากยิ่งขึ้น เพื่ อส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องกับความต้ องการในด้ านต่าง ๆ ของบุคลากร เพื่ อไม่ให้ บุคลากรมีความกังวลในด้ านอื่น ๆ จน
กระทบกับการปฏิบัติงาน
5) จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพั สดุ ได้ รับการจู งใจด้ านความมั่นคงในการ
ทางานกับด้ านค่ าตอบแทนและสวั สดิการน้ อยกว่ าบุ คลากรในฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายบริ การกลาง เพราะ
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บุคลากรในฝ่ ายจัดหาและพั สดุน้ันมีจานวนผู้ปฏิบัติงานสูงถึง 20 คน ซึ่งได้ รับโอกาสน้ อยในการจู งใจ
ทางด้ านนี้ ส่งผลให้ มีค่าเฉลี่ ยด้ านความมั่ นคงในการทางานกับด้ านค่าตอบแทนและสวั สดิการน้ อยกว่ า
บุคลากรในฝ่ ายอื่นในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น ในด้ านความมั่นคงในการทางาน ผู้บริหาร กปน. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ควรกาหนดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ ร้ ูจัก กปน. มากขึ้น รวมถึงวางขอบเขต
การท างานของผู้ ปฏิบั ติ งานอย่ างชั ดเจน เพื่ อเพิ่ มความรู้ สึ กมั่ นคงในต าแหน่ งงาน อีกทั้งมี การจั ดหา
เครื่ องแบบปฏิบัติงานให้ ผ้ ูปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ซึ่งควรพิ จารณาจากผู้ปฏิบัติงานที่ทางานมานานก่อน เพื่อ
สร้ างความภาคภูมิใจและมีความรู้สกึ เป็ นตัวแทนขององค์การ ส่งผลให้ ผ้ ูปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันใน
องค์การมากยิ่งขึ้น และสุดท้ าย กปน. ควรพิ จารณาจัดทาโครงการประกวดผู้ปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงาน
ดีเด่น เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจและเพิ่มคุณค่าให้ กับตัวผู้ ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ในด้ านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ กปน. ควรพิจารณาและเจรจากับบริษัทจ้ างเหมาเอกชนที่ผ้ ูปฏิบัติงานสังกัดอยู่เพื่อหาแนวทางเพิ่ม
ค่ าตอบแทนให้ แก่ ผ้ ู ปฏิบั ติ งานในโอกาสพิ เศษต่ าง ๆ รวมถึ งจั ดให้ มี การช่ วยเหลื อด้ านสวั สดิ การแก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้ สวัสดิการของสถานพยาบาล กปน. ได้ และ กปน. ควรพิจารณากาหนดขอบเขต
งานของผู้ปฏิบัติงานให้ ชัดเจนและเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้ รับ
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1) ควรจัดหลักสูตรอบรมให้ ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือจัดให้
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่ น ศึกษาดูงานขององค์การที่มีความเป็ นเลิศในด้ านการบริ หารองค์การ
และด้ านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) หรือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่ อช่ วยให้ บุคลากรได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้ าง
ความเข้ าใจร่ วมกันระหว่ างบุ คลากรภายในและภายนอกที่มีการบริ หารงานใกล้ เคี ยงกัน เพื่ อให้ เกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์และพัฒนาแนวคิดสาหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้งเปิ ดมุมมองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ
และกระตุ้ นให้ เกิ ดแรงจู งใจในการปฏิบั ติ งานและการด าเนิ นชี วิ ต รวมถึ งสามารถน าความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ท่ไี ด้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้
2) ควรมีการจัดกิจกรรมสัมพั นธ์ระหว่ างบุคลากร เช่ น กีฬาสี งานวันสงกรานต์ หรื องาน
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรเกิดการทางานเป็ นทีมและสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน
3) เมื่ออุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติเกิดการชารุดเสียหาย หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องควรรีบเข้ ามาดาเนินการแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สดุ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4) หากพิจารณาการจูงใจด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็ นรายข้ อ พบว่ า ค่าเฉลี่ยของการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นไปด้ วยความยุติธรรมในอยู่ในลาดับสุดท้ าย ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควร
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างมีความยุติธรรมและประเมินที่ผลการปฏิบัติงานเป็ นหลัก เพื่อบุคลากรจะ
ได้ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในปี ต่อ ๆ ไป
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7.3 ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ
(บริหาร) เท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
การจูงใจในการปฏิบัติงานในสังกัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้ อมูล จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น และใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณและใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ หรือใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม
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