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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของขOาราชการและบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อวิเคราะหแรงจูงใจ
ที่ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ&มตัวอย&างจํานวน 315 คน ใชOแบบสอบถามเปUนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูล
สถิติที่ใชOในการวิเคราะหขOอมูลคือ ความถี่ ค&ารOอยละ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ผลการวิ จั ย พบว& า (1) ระดั บ แรงจู ง ใจของขO า ราชการและบุ คลากรสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู&ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปUนรายดOาน พบว&า ดOานที่
มีค&าเฉลี่ยสูงที่สุด คือดOานเทคนิคการควบคุมดูแล รองลงมา คือ ดOานความรับผิดชอบในงาน ดOานลักษณะของ
งาน ดOานนโยบายและการบริหารงาน ดOานความสัมพันธระหว&างบุคคล ดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ดOาน
การไดOรับการยอมรับ ดOานความสําเร็จในงาน และดOานความมั่นคงในงาน ดOานความกOาวหนOาในงานและดOานที่
มีค&าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดOานเงินเดือนและผลตอบแทน (2) ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการ
และบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู&ในระดับมาก (3) แรงจูงใจที่
ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค
กรุงเทพฯ มี 8 ดOาน ไดOแก& ดOานความสําเร็จในงาน ดOานการไดOรับการยอมรับ ดOานความรับผิดชอบในงาน ดOาน
นโยบายและการบริหารงาน ดOานเงินเดือนและผลตอบแทน ดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ดOานความมั่นคง
ในงาน และดOานเทคนิคการควบคุมดูแล โดยป\จจัยทั้ง 8 ดOานนี้ มีผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถร&วมกันอธิบายความแปรปรวนของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ไดOรOอยละ 68.06
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the level of motivation of
government officials and personnel of the Office of Consumer Protection Board of Bangkok
(2) to study the level of morale in work of government officials and personnel of the Office
of the Consumer Protection Board of Bangkok (3) to analyze the motivation that affects the
morale in work of government officials and personnel of the Office of the Consumer
Protection Board of Bangkok. The research sample consisted of 315 samples. The
questionnaire is used as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.
The results of the research revealed that: (1) The overall level of motivation of government
officials and personnel of the Office of the Consumer Protection Board of Bangkok was at a
high level. When considered in each aspect, it was found that the aspect with the highest
mean namely technical supervision, followed by job responsibility, work itself, policy and
administration, interpersonal relations, working condition, recognition, job security,
advancement, and salary and compensation, respectively. (2) The level of morale in work of
government officials and personnel of the Office of the Consumer Protection Board of
Bangkok in overall is at a high level. (3) The motivation that affects the morale in work of
government officials and personnel of the Office of the Consumer Protection Board of
Bangkok has 8 aspects which are the achievement, recognition, job responsibility, policy and
administration, salary and compensation, working condition, job security, and technical
supervision. These 8 factors have significant effect on the morale in work at the 0.05 level
and can explain the variance in the morale in work of government officials and personnel of
the Office of the Consumer Protection Board of Bangkok 68.06 percent.
Keywords: Motivation, Morale in work
บทนํา
บุคลากรเปU นป\ จจัย หลั กและเปUนกํ าลั งสํา คัญในการดําเนิน งานและนํา ความสํ าเร็จมาสู& องคการ
โดยเฉพาะอย&างยิ่งบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งเปUนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการแปลงนโยบายจากรัฐไปสู&
การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ตอบสนองความตO องการของประชาชนผูO รั บ บริ การ อี กทั้ ง เพื่ อ สรO า งศั กยภาพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข&งขันกับนานาประเทศ บุคคลากรในภาครัฐจึงถูกคาดหวังใหOเปUนบุคคลที่มีคุณภาพ เปUน
มืออาชีพ มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง และเปUนบุคคลที่มีทักษะดOานมนุษยสัมพันธ แต&การมีทรัพยากรบุคคลที่
มีความรูOความสามารถดังกล&าวยังไม&เพียงพอเนื่องจากการนําองคการเพื่อกOาวสู&ความสําเร็จและบรรลุตาม
เปrาหมายอย&างมีประสิทธิภาพนั้นตOองอาศัยขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปUนสําคัญ ซึ่งแมOว&าขวัญ
กําลังใจจะมีลักษณะเปUนนามธรรมแต&ก็สามารถสังเกตไดOจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูOปฏิบัติงานที่มี
ต&อผูOบังคับบัญชา ผูOร&วมงาน และผูOใตOบังคับบัญชา โดยคนที่มีขวัญกําลังใจดีจะเปUนผูOที่มีความกระตือรือรOนใน
การปฏิบัติงาน มีความมุ&งมั่นเอาใจใส&รับผิดชอบต&อภารกิจหนOาที่ที่ตนไดOรับมอบหมายอย&างเต็มที่ รวมทั้งมี
ความตั้ งใจที่ จ ะร& ว มมื อปฏิ บั ติงานร& ว มกับ ผูO อื่น เพื่อใหO บ รรลุวั ต ถุ ป ระสงคขององคการ ขวั ญ กํ า ลั งใจในการ
ปฏิบัติงานจึงเปUนองคประกอบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะปฏิบัติใหOบุคคลปฏิบัติงานไปไดOดOวยดีเพียงใดหรือไม&
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ผูOวิจัยในฐานะผูOปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ไดOตระหนักและเล็งเห็นถึงสภาพการ
ทํางานของในสํานักงานฯ ว&าการมีบุคลากรในทุกฝtายที่มีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงนั้น
ย&อมส&งผลต&อการทํางานคุOมครองผูOบริโภคใหOประสบความสําเร็จและบรรลุเปrาหมายไดOดียิ่งขึ้น จึงศึกษาป\จจัยที่
ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค โดยผลงานวิจัย
ที่ไดOจะเปUนแนวทางนําไปสู&ขOอมูลที่มีประโยชนต&อบุคลากรและองคการในการวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารขององคการที่เอื้อต&อการเสริมสรOางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะทําใหO
การปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกดOวย
วัตถุประสงคJของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ แรงจู งใจของขO า ราชการและบุ คลากรสํ า นั กงานคณะกรรมการคุO มครอง
ผูOบริโภค กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของขO า ราชการและบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อวิเคราะหแรงจูงใจที่ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
แรงจู ง ใจส& ง ผลต& อ ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของขO า ราชการและบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดOานประชากร ประชากรที่ใชOในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขOาราชการและบุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 424 คน จําแนกเปUนขOาราชการ 155 คน พนักงานราชการ
130 คน และพนักงานจOางเหมาบริการ 139 คน (ขOอมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
2. ขอบเขตดOานเนื้อหา ในการวิจัยนี้กําหนดตัวแปรที่ศึกษาแบ&งออกเปUนตัวแปรอิสระซึ่งอOางอิงจาก
ทฤษฎีสองตัวแปรของ Herzberg (1986) และตัวแปรตามซึ่งอOางอิงจากแนวคิดและทฤษฎีของ Flippo (1984)
โดยตัวแปรอิสระ หมายถึง แรงจูงใจ จํานวน 11 ตัวแปร ประกอบดOวย (1) ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (2)
การไดOรับการยอมรับนับถือ (3) ความรับผิดชอบในงาน (4) โอกาสความกOาวหนOา (5) ลักษณะงาน (6) นโยบาย
และการบริหารงาน (7) เงินเดือนและผลตอบแทน (8) ความสัมพันธระหว&างบุคคล (9) สภาพแวดลOอมในการ
ทํางาน (10) ความมั่นคงในงาน และ (11) เทคนิคการควบคุมดูแล ส&วนตัวแปรตาม หมายถึง ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ซึ่งวัดไดOจาก 4 ดOาน
ไดOแก& (1) ดOานความร&วมมือร&วมใจในการปฏิบัติงาน (2) ดOานความกระตือรือรOนในการปฏิบัติงาน (3) ดOาน
ความทุ&มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และ (4) ดOานการมีพันธะผูกพันต&อหนOาที่
3. ขอบเขตดOานเวลา ระยะเวลาที่ใชOในการวิจัยนี้อยู&ในช&วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชOการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Method) เพื่อศึกษาป\จจัยดOานแรงจูงใจที่ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชOในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคซึ่งทราบ
ขนาดประชากรอย&างแน&นอน และคํานวณโดยใชOสูตรของ Taro Yamane (1973) ไดOขนาดกลุ&มตัวอย&าง
จํานวน 315 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชOในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปUนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูลมีค&า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เท&ากับ 0.96 โดยที่แบบสอบถามแบ&งออกเปUน 3 ส&วน ไดOแก&
ส& ว นที่ 1 เปU น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ขO อ มู ล ส& ว นบุ ค คลของผูO ต อบแบบสอบถาม ประกอบดO ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาสูงสุด ตําแหน&งงาน อายุในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเเดือน ส&วนที่ 2 เปUนคําถามเพื่อวัดระดับ
ความคิดเห็นของผูOตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ จํานวน 11 ดOาน และส&วนที่ 3 เปUนคําถามเพื่อวัดระดับ
ความคิ ด เห็น ของผูO ต อบแบบสอบถามเกี่ย วกับ ขวั ญกํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติงานของขO าราชการและบุ คลากร
สํานักงานคุOมครองผูOบริโภค จํานวน 4 ดOาน โดยในส&วนที่ 2 และ 3 เปUนคําถามแบบมาตราส&วน (Likert scale)
5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขOอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูOวิจัยไดOเก็บรวบรวมขOอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้ (1) ขอ
หนังสือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงผูOอํานวยการสํานักบุคคล สํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค เพื่อขออนุญาตเขOาไปทําวิจัยและเก็บรวบรวมขOอมูลวิจัย (2) เมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคอนุญาตใหOสามารถเขOาไปเก็บขOอมูลไดO ผูOวิจัยดําเนินการเก็บขOอมูลดOวยตนเอง
โดยแจกแบบสอบถามตามสัดส&วนของกลุ&มตัวอย&าง ซึ่งใชOระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 3 วัน (3) เมื่อ
ไดOรับแบบสอบถามคืนผูOวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม และ (4) นําผลที่ไดO
จากการเก็บขOอมูลไปวิเคราะหผลโดยใชOโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะหขOอมูล
สถิติที่ใชOในการวิเคราะห ไดOแก& ความถี่ (Frequency) รOอยละ (Percentage) ค&าเฉลี่ย (Mean)
และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหส&วนที่ 1-3 ซึ่งในส&วนที่ 2-3 มีเกณฑใน
การพิจารณาระดับค&าคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดOแก& ค&าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู&ในระดับ
มากที่สุด ค&าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ค&าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยู&ในระดับปานกลาง ค&าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู&ในระดับนOอย ค&าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง มีความคิดเห็นอยู&ในระดับนOอยที่สุด และการทดสอบสมมติฐานใชOการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุ&มตัวอย&าง ส&วนใหญ&เปUนเพศหญิง คิดเปUนรOอยละ 51.43 มีช&วงอายุอยู&ในระหว&าง 20-30 ป€
คิดเปUนรOอยละ 44.76 มีการศึกษาอยู&ในระดับปริญญาตรี คิดเปUนรOอยละ 64.76 ตําแหน&งงานเปUนขOาราชการ
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คิดเปUนรOอยละ 35.56 อายุในการปฏิบัติงานนOอยกว&า 10 ป€ คิดเปUนรOอยละ 46.67 และมีอัตราเงินดือนอยู&
ระหว&าง 15,000 – 20,000 บาท คิดเปUนรOอยละ 36.83
2. แรงจูงใจของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ( ̅ = 3.68) เมื่อพิจารณาแรงจูงใจของขOาราชการและบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคเปUนรายดOาน พบว&า ดOานที่มีค&าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดOานเทคนิคการควบคุมดูแล
( ̅ = 4.02) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก รองลงมาคือ ดOานความรับผิดชอบในงาน ( ̅ = 3.98) มีความ
คิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานลักษณะของงาน ( ̅ = 3.94) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานนโยบายและ
การบริหารงาน ( ̅ = 3.89) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานความสัมพันธระหว&างบุคคล ( ̅ = 3.74) มี
ความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ( ̅ = 3.62) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก
ดOานการไดOรับการยอมรับ ( ̅ = 3.61) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานความสําเร็จในงาน ( ̅ = 3.60) มี
ความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOานความมั่นคงในงาน ( ̅ = 3.57) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ดOาน
ความกOาวหนOาในงาน ( ̅ = 3.27) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับปานกลาง ส&วนดOานที่มีค&าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดOาน
เงินเดือนและผลตอบแทน ( ̅ = 3.26) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับปานกลาง
3. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครอง
ผูOบริโภค ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก ( ̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขOาราชการและบุคลากรเปUนรายดOาน พบว&า ดOานที่ค&าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดOานการมีพันธะผูกพันต&อหนOาที่ ( ̅ =
4.33) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมากที่สุด รองลงมาไดOแก& ดOานความทุ&มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงาน ( ̅ =
4.32) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมากที่สุด ดOานความกระตือรือรOนในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.10) มีความคิดเห็น
อยู&ในระดับมาก ( ̅ = 4.10) ส&วนดOานที่มึค&าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดOานความร&วมมือร&วมใจในการปฏิบัติงาน ( ̅ =
3.84) มีความคิดเห็นอยู&ในระดับมาก
4. การทดสอบสมมติฐาน พบว&า แรงจูงใจจํานวน 8 ดOาน ไดOแก& ดOานความสําเร็จในงาน ดOาน
การไดOรับการยอมรับ ดOานความรับผิดชอบในงาน ดOานนโยบายและการบริหารงาน ดOานเงินเดือนและ
ผลตอบแทน ดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ดOานความมั่นคงในงาน และดOานเทคนิคการควบคุมดูแล ส&งผล
ต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค อย&างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถร&วมกันอธิบายความแปรปรวนของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ไดOรOอยละ 68.06
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับแรงจูงใจของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค ในภาพ
รวมทั้ง 11 ดOาน อยู&ในระดับมาก ซึ่งสอดคลOองกับงานวิจัยของถิระวัฒน เมืองโคตร และ สุพัตรา จุณณะปƒยะ
(2557) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเงิ น รายไดO สั ง กั ด หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสอดคลOองกับงานวิจัยของวรรณา อาวรณ (2557) ซึ่งทําการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการทํางานกั บความผู กพันต& อองคการของขOาราชการรั ฐสภาระดับปฏิ บัติงาน สํานั กงาน
เลขาธิการสภาผูOแทนราษฎร พบว&า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมของขOาราชการและบุคลากรในหน&วยงานทั้ง
สองอยู&ในระดับมากเช&นกัน เมื่อพิจารณาเปUนรายดOาน การวิจัยครั้งนี้ พบว&า ขOาราชการและบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคใหOความสําคัญกับแรงจูงใจในระดับมาก คือ ดOานเทคนิคการควบคุมดูแล ดOาน
ความรับผิดชอบในงาน ดOานลักษณะของงาน ดOานนโยบายและการบริหารงาน ดOานความสัมพันธระหว&าง
บุคคล ดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ดOานการไดOรับการยอมรับ ดOานความสําเร็จในงาน และดOานความ
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มั่นคงในงาน ตามลําดับ ส&วนแรงจูงใจที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ดOานความกOาวหนOาในงานและ
ดOานเงินเดือนและผลตอบแทนนั้น อาจเนื่องมาจากระบบราชการมีขั้นตอนกOาวหนOาในตําแหน&งงานและอัตรา
เงินเดือนที่ชัดเจน สามารถรูOไดOล&วงหนOา และเมื่อจําแนกผลการวิเคราะหออกเปUนป\จจัยจูงใจ (Motivation
Factors) และป\จจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) ตามนแนวคิดทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (1986) พบว&า
ส&วนใหญ&ใหOความสําคัญกับป\จจัยค้ําจุนที่เปUนตัวส&งเสริมใหOบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดOอย&างประสิทธิภาพ
มากกว&าป\จจัยจูงใจที่เปUนป\จจัยภายในของบุคลากร
2. ระดับขวัญกําลังใจของขOาราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภคใน
ภาพรวมอยู&ในระดับมาก โดยขวัญกําลังใจที่อยู&ในระดับมากที่สุด ไดOแก& ดOานการมีพันธะผูกพันต&อหนOาที่และ
ดOานความทุ&มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงาน ส&วนขวัญกําลังใจที่อยู&ในระดับมาก ไดOแก& ดOานความร&วมมือร&วมใจใน
การปฏิบัติงานและดOานความกระตือรือรOนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลOองกับ Milton (1981 : 151) ที่กล&าวถึง
ลักษณะการมีขวัญกําลังใจที่ดีนั้นสามารถแสดงออกไดOโดยการที่ผูOร&วมงานมีความรักใคร&สามัคคีกลมเกลียวกันดี
สมาชิกมีความขัดแยOงกันนOอยและกลุ&มสามารถแกOป\ญหากันไดO การที่สมาชิกไดOรับความดึงดูดใจและความ
เชื่อถือเพิ่มขึ้นในระหว&างหมู&สมาชิกของกลุ&ม และการที่กลุ&มมีการพัฒนาและเจริญเติบโตประสบผลสําเร็จอยู&
เสมอ และสอดคลOองกับ Yoder and Staudohar (1982 : 107) ที่กล&าวว&า คนทํางานที่มีขวัญกําลังใจดีจะเปUน
ผูOที่มีความกระตือรือรOนในการทํางาน เขาจะทํางานอย&างมีความสุขและตั้งใจทํางานอย&างดี ผลการวิจัยในครั้งนี้
จึงแสดงไดOว&าขO าราชการและบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริ โภคมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดี สามารถเปUนป\จจัยหลักและเปUนกําลังสําคัญในการดําเนินงานและการนําองคการเพื่อกOาวสู&
ความสําเร็จและบรรลุตามเปrาหมายขององคการอย&างมีประสิทธิภาพ
3. แรงจูงใจที่ส& งผลต&อขวัญกํา ลังใจของขOาราชการและบุคลากรสํานั กงานคณะกรรมการ
คุOมครองผูOบริโภค สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากค&าสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยอันดับหนึ่ง คือ ป\จจัยดOาน
เทคนิคการควบคุมดูแล รองลงมา ไดOแก& ป\จจัยดOานนโยบายและการบริหารงาน ป\จจัยดOานความรับผิดชอบใน
งาน ป\จจัยดOานความมั่นคงในงาน ป\จจัยดOานความสําเร็จในงาน ป\จจัยดOานสภาพแวดลOอมในการทํางาน ป\จจัย
ดOานการไดOรับการยอมรับ และป\จจัยดOานเงินเดือนและผลตอบแทน ตามลําดับ ซึ่งป\จจัยส&วนใหญ&สอดคลOองกับ
งานวิจัยของจุฬาลักษณ เจริญสุข, ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ และ วรรณี เนียมหอม (2561) ที่ทําการศึกษา เรื่อง
ป\จจัยที่มีผลต&อขวัญและกําลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
พบว&า ป\จจัยที่มีผลต&อขวัญกําลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน ไดOแก& ป\จจัยดOานความกOาวหนOาในอาชีพ ป\จจัย
ดOานความมั่นคงในงาน ป\จจัยดOานความสําเร็จในงาน ป\จจัยดOานการบังคับบัญชา ป\จจัยดOานความสัมพันธกับ
เพื่อนร&วมงาน ป\จจัยดOานการไดOรับการมอบหมายงาน ป\จจัยดOานความกOาวหนOาส&วนตัว และป\จจัยดOานนโยบาย
และการบริหารองคกร และสอดคลOองกับงานวิจัยของชาญสิทธิ์ วารี กําธร ชีพชัยอิสสระ และสุชาดา อินทร
กําแหง ณ ราชสีมา (2555) ซึ่งทําการศึกษาเรื่องป\จจัยที่ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องคการบริ ห ารส& ว นตํ า บล ในเขตอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค จั ง หวั ด นครสวรรค พบว& า ป\ จ จั ย ดO า นโอกาส
ความกOา วหนOา ดOา นความสั มพั นธกั บผูO บังคั บบัญ ชา ดOา นสภาพแวดลOอมการปฏิบัติ งาน ดO านความสัมพัน ธ
ระหว&างเพื่อนร&วมงาน และดOานสวัสดิการจากหน&วยงาน ส&งผลต&อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องคการบริหารส&วนตําบล ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตJใช
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว& า ป\ จ จั ย ที่ ส& ง ผลต& อขวั ญ กํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของขO า ราชการและ
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการคุOมครองผูOบริโภค 3 อันดับสุดทOาย ไดOแก& ป\จจัยดOานความกOาวหนOาในงาน
ป\จจัยดOานความมั่นคงในงาน และป\จจัยดOานเงินเดือนและผลตอบแทนนั้น สํานักงานคณะกรรมการคุOมครอง
ผูOบริโภคซึ่งเปUนหน&วยงานตOนสังกัดจึงควรพัฒนาใน 3 ดOานนี้ โดยการเพิ่มแรงจูงใจดOานความกOาวหนOาในงาน
สํานักงานฯ ควรจัดฝ…กอบรมเพื่อเสริมทักษะแก&ขOาราชการอยู&เสมอ และเปƒดโอกาสใหOขOาราชการสามารถสอบ
เปลี่ยนสายงานรวมทั้งสนับสนุนใหOไปศึกษาต&อเพิ่มเติม ในส&วนที่เกี่ยวขOองกับงานที่ปฏิบัติเพื่อปรับวุฒิใหOสูงขึ้น
ส& ว นการเพิ่ ม แรงจู ง ใจดO า นความมั่ น คงในงาน ผูO บ ริ ห ารควรใหO อํ า นาจการตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผูOใตOบังคับบัญชาอย&างเต็มที่ โดยชอบดOวยกฎหมายและไดOรับความคุOมครองจากสํานักงานฯ ไม&ตOองกังวลต&อการ
โยกยO า ย สั บ เปลี่ ย นหนOา ที่ หรื อใหO ล าออกจากงานโดยไม& เ ปU นธรรม และสรOา งความรูO สึ กว& าเขาสามารถอยู&
ปฏิ บั ติ ง านในหน& ว ยงานจนเกษี ย ณอายุ ร าชการไดO จึ ง จะช& ว ยใหO ขO า ราชการปฏิ บั ติ ง านไดO อ ย& า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถเกิดความรูOสึกมั่นคงในงาน และการเพิ่มแรงจูงใจดOานเงินเดือนและผลตอบแทน ผูOบริหารควร
พิ จ ารณากํ า หนดเงิ น เดื อ น ค& า ตอบแทนพิ เ ศษ และผลตอบแทนดO า นสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง สรO า ง
หลักเกณฑการขึ้นเงินเดือนและผลตอบแทนของสํานักงานฯ ใหOชัดเจนและยุติธรรม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยการมีส&วนร&วมของขOาราชการและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ
คุOมครองผูOบริโภคในการสรOางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับหน&วยงานอื่นที่อยู&ภายในศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเปรียบเทียบและนําไปสู&การพัฒนารูปแบบการสรOางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขOาราชการและบุคลากรโดยรวมต&อไป
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