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The Essential Four Dimensions of Work Satisfaction:
A View from the Workers of Tambon Municipalities in Chiang Mai Province
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม เพื่อคนหามิติตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงใหม และ ทดสอบความแตกตางทางสถิติระหวางมิติตางๆ ที่คนพบตาม
ตัวแปรประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ขอมูลเชิงคุณภาพใหขอสรุป วา ความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลตําบลมีอยู
4 มิติ เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก 1) การมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ และทางสังคมที่ดี 2) การมี
ภาพพจนทีด่ แี ละมีความภาคภูมใิ จในตนเอง 3) การมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี และ 4) การไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ซึ่งพบวามีความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานของเทศบาลที่มีขนาดกลางหรือมีลักษณะ
เปนเมืองมากกวาในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กหรือมีลักษณะเปนชนบท
คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการทํางาน / มิติของการทํางาน
Abstract
This research employed sequential mixed methods to unravel the essential dimensions of
work satisfaction among the workers of Tambon Municipalities in Chiang Mai Province. Tests of
statistical signiﬁcance based on demographic and socio-economic factors were conducted for
different dimensions of work satisfaction. Qualitative data from the ﬁrst stage of the research indicate
that work satisfaction can be classiﬁed into four essential dimensions: 1) psycho-physical and social
wellbeing, 2) positive self-image and pride, 3) good administrative system, and 4) sufﬁcient amount
of remuneration, which was signiﬁcant to work satisfaction only among those who work for mid-size
and more urbanized municipalities, but not so much for those in small municipalities and more
rural areas.
Keywords : Work Satisfaction, Dimensions of Work
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บทนํา
หากมองในเชิงวิวัฒนาการและประวัติศาสตร
ของมวลมนุษยชาติ จะเห็นไดชัดเจนวา มนุษยทุกคนเมื่อ
เติบโตขึ้นถึงวัยที่แข็งแรงและพึ่งตนเองได จะตองทํางาน
เพื่ อ เลี้ ย งตนเอง การทํ า งานของมนุ ษ ย ในยุ ค ก อน
ประวัติศาสตร หรือในสังคมที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ
วา “Hunting and gathering society” จะเปนการหา
อาหารเพือ่ เลีย้ งตนเองและสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคล
ที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งมักจะเปนบุคคลที่ไมสามารถออกไป
หาเลี้ยงตนเองได ตอมาในยุคสังคมเกษตรกรรม หรือที่
เรียกวา “Agrarian society” ซึง่ สันนิษฐานวาเริม่ เกิดขึน้
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 8000 ปที่แลว ในแถบพื้นดินที่
อุดมสมบูรณทีเ่ รียกวา “Fertile Crescent” ซึง่ อยูในพืน้ ที่
ตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงบริเวณ Mesopotamia และ
แถบลุมแมนํ้า Tigris และ Euphrates ไปจนถึงบริเวณ
ชายฝงภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอริเนีย่ น (Johnson,
2000) ในยุคนั้นมนุษยไดเริ่มทําการเกษตรกรรมและ
เลีย้ งสัตว บทบาทการทํางานของมนุษยจึงจํากัดอยูเฉพาะ
การเกษตรกรรม โดยมีสถานที่ทํางานหลักคือครอบครัว
และมี ชุ ม ชนเปนศู น ยกลางของทุ ก คน ตอมาในยุ ค
อุตสาหกรรมที่ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการใชพลังงาน
จากสิ่งที่มีชีวิต อันไดแก คน และสัตวเลี้ยง มาเปน
พลังงานจากเทคโนโลยีที่มนุษยไดพัฒนาขึ้น เชน ไอนํ้า
ถานหิน และนํ้ามัน ในสังคมเชนนี้ศูนยกลางการผลิต
ของมนุ ษ ย ไดเปลี่ ย นจากครอบครั ว มาเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันวิธีคิดและการทํางานของ
มนุษยไดเปลีย่ นไปจากการใหความสําคัญกับมนุษยมาให
ความสํ า คั ญ กั บ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต
มนุษยไดเริ่มถูกมองวาเปนเสมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งใน
กระบวนการผลิต พรอมๆ กันนั้นคุณคาและความสําคัญ
ของมนุษยเริ่มไมเทาเทียมกัน นําไปสูการกอใหเกิดความ
เหลือมลํา้ ในสังคมอยางเห็นไดชัดเจน ซึง่ เปนปรากฏการณ
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในสังคมเกษตรกรรม ในสังคม
อุตสาหกรรมนัน้ คุณคาและความสําคัญของมนุษย ขึน้ อยู
กับบทบาทหนาทีแ่ ละความสามารถในการใชหรือควบคุม

เทคโนโลยีการผลิต ขณะเดียวกันในกระบวนการผลิตก็จะ
มีนายทุนหรือเจาของโรงงานเปนผูวาจางแรงงานใหเขามา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณคาและความสําคัญ
ของแรงงานจึงถูกกําหนดโดยนายจางหรือนายทุน ปรากฏการณ
ของการเกิดความเหลือมลํ้าครั้งใหญไดแพรกระจายไป
อยางกวางขวาง ครัง้ แรกเกิดขึน้ ในประเทศอังกฤษกอนที่
จะแพรไปสูทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและในสวนอืน่ ๆ
ของโลกในเวลาตอมา (Walker, 1993)
สั ง คมในยุ ด หลั ง การการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
เปนตนมา ไดใหความสําคัญกับรายไดและคาจางในรูป
ของเงินตรา เปาหมายของการทํางานไดเปลีย่ นไปจากการ
หาหรือผลิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาเปนการผลิตเพื่อหา
รายไดและคาตอบแทน โดยมีการรวมศูนยอํานาจและ
การตัดสินใจอยูทีเ่ จาของโรงงานหรือนายจาง ทําใหนายจาง
เกิดความชอบธรรมในการรวมคนงานเขาไวที่เดียวกัน
ในสภาวการณเชนนีเ้ ปนการยืนยันและตอกยํา้ ถึงความชอบธรรม
ของการรวมศูนยอํานาจในระบบการผลิตและการบริหาร
(ดูThomson, 1989) พัฒนาการของสังคมเชนนี้นําไปสู
ทฤษฎี เรือ่ ง ความแปลกแยกในสังคม (Social Alienation)
ที่ Karl Marx ไดพัฒนาขึน้ มาเพือ่ อธิบายความแปลกแยก
และความขัดแยงของสังคมในระดับมหภาค (ดู Wendling,
2009) สวนในระดับจุลภาคไดมีขอคิดเห็นวา ระบบการผลิต
เชนนี้สงผลใหมนุษยสูญเสียศักยภาพและความคิดริเริ่ม
และตกอยูในสภาพการณทีต่ องคอยฟงคําสัง่ จากนายจาง
หรือผูบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันปฏิสัมพันธระหวาง
ผูรวมงานไดลดนอยลงในเชิงปริมาณและดอยความหมาย
ลงในเชิงของคุณภาพ (Fritz & Omdahl, 2009)
ภายใตพัฒนาการที่กลาวมาขางตน จะสังเกต
เห็นไดวา งานวิจยั ทางดานการเพิม่ ผลผลิตมี อิทธิพลและ
ไดรั บ ความสนใจจากผู บริ ห ารและผู กํ า หนดนโยบาย
มากกวางานวิจยั ทีเ่ นนในเรือ่ งความสัมพันธและความรูสึก
ของพนักงาน ในประเด็นแรกนัน้ นักวิชาการทางดานการ
บริหาร (เชน Kreps, 1997) ไดใหความสนใจกับเรื่อง
ของแรงจูงใจ (Motivation) หรือ สิ่งจูงใจ (Incentives)
ซึ่งมักจะอยูในรูปแบบของการเพิ่มเงินเดือนหรือคาจาง
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เพื่อกระตุ นใหเกิดการเพิ่มผลผลิตของผู ประกอบการ
ซึ่งสวนใหญหรือแทบทั้งหมดจะมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
พรอมๆ กันนี้ Cerasoli, Nicklin, & Ford (2014)
ไดทําการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอภิมาน
(Meta Analysis) ผูวิจัยทั้งสามทาน ไดใหขอแนะนําวา
ผลงานวิ จั ย ที่ มุ งเพิ่ ม ผลผลิ ต ของแรงงานควรมอง
ครอบคลุมไปถึงความพึงพอใจในงานหรือความอยูดีมีสุข
และผลประโยชนที่พึงไดของผูใชแรงงานเปนพื้นฐานใน
การเพิ่มผลผลิตมากกวาที่จะมุงจูงใจดวยคาตอบแทนให
พนักงานทํางานมากขึ้นหรือหนักขึ้น ขณะเดียวกันมีผล
งานวิจยั อีกเปนจํานวนมากทีช่ ใี้ หเห็นวาการใชเงินเปนแรง
จูงใจหรือสิง่ จูงใจ ไมไดหมายความวาจะกอใหเกิดการเพิม่
ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของงานเสมอไป (Tang,
1992) ความพึงพอใจในงานเปนสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือสิง่ อืน่ ใด
เชนผลงานของ Tietjen และ Myers (1998) และ
Katzenbach (2003) ที่มองวา สิ่งที่เราจะมองขามไปไม
ไดเลยคือ ความภาคภูมิใจ (pride) ที่เกิดจากการสราง
มูลคาของงาน (work value) ที่ไมไดจํากัดอยู เฉพาะ
รูปแบบของตัวเงินเทานั้น (Judge & Bretz, 1992)
ผลงานวิจัยที่กลาวมาขางตนลวนแลวแตเปน
ผลงานของตางประเทศ ประเด็นทีน่ าสนใจคือ เราสามารถ
นําเอาขอคนพบเหลานี้มาใชในการอธิบายความพึงพอใจ
ในการทํ า งานของพนั ก งานของรั ฐ ในประเทศไทย
ไดหรือไม ผลงานวิจัยสวนใหญในประเทศไทยที่ผานมา
มักใหความสําคัญกับเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และขวัญกําลังใจของขาราชการ เชนเดียวกันกับวิวฒ
ั นาการ
ยุคแรกๆ ของการวิจัยในตางประเทศ มีงานวิจัยเปนสวน
นอยอยางเชน งานของ ศิรินันท กิตติสุขสถิตและคณะ
(2555) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสุขหรือคุณภาพชีวิตของ
การทํางานของขาราชการพลเรือนทั่วๆ ไป โดยไมได
ครอบคลุมถึงองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ เปนกลุมทีน่ า
สนใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากในทางปฏิบัติ ระบบการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นถูกควบคุมอยางใกลชิดและสั่งการ
โดยระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง
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แมตามทฤษฎีระบบการบริหารราชการสวนทองถิน่ จะตอง
มีความเปนอิสระ ตามแนวทางแหงการกระจายอํานาจ
ทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ซึง่ ไดลดนอย
ลงตามลําดับในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ.
2560 สงผลใหขาราชการหรือพนักงานในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ เปนขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐเชนกัน มีศักดิ์ศรีไมเทียบเทากับขาราชการของสวน
ภูมิภาคหรือขาราชการของสวนกลาง พรอมกันนี้ ผูเขียน
มองว า การลดความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การ
ตามแนวทางของการกระจายอํานาจ สงผลใหขาราชการ
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูภายใต
การควบคุมกํากับของสวนกลางและสวนภูมิภาคมากขึ้น
ปรากฏการณเชนนี้นาจะทําใหขาราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น มี มุ ม มองที่ เ กี่ ย วกั บ
มิติตางๆ ของความพึงพอใจในการทํางานที่นาสนใจและ
ยังมิเคยไดมีการศึกษาวิจัยในหัวขออยางลึกซึ้งมากอน
คําถามในการวิจัย
ในบทความนี้ ตองการทราบวา พนักงานของ
เทศบาลตําบลซึง่ เปนสวนหนึง่ ของระบบการปกครองทองถิน่
มีมุมมองอยางไรที่สะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจในการ
ทํางานของตน มุมมองตางๆ เหลานี้จะสามารถจําแนก
ออกมาไดกี่มิติ และพนักงานของเทศบาลตําบลใหความ
สําคัญกับเรื่องของคาตอบแทนจากการทํางานมากกวา
มิติอื่นๆ หรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค 2 ประการคือ 1) คนหา
มิติด านตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงใหม
และ 2) ทดสอบความแตกตางทางสถิติระหวางมิติตางๆ
ที่ค นพบในวัตถุประสงคขอ 1 ตามตัวแปรประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม อันประกอบดวย 1) ขนาดเทศบาล
2) การทํางานในตําบลบานเกิดหรือเปนคนในพื้นที่ 3)
ระยะเวลาที่ทํางานอยูในเทศบาลปจจุบัน 4) เพศ 5) อายุ
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6) สถานภาพสมรส 7) รายได 8) ระดับการศึกษา 9) อายุ
ราชการ และ10) ระดับตําแหนงหนาที่
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัย งานวิจัยนี้ไดถูกออกแบบ
ใหเปนงานวิ จั ย แบบผสม (Mixed Methods) ตาม
แนวทางที่ Creswell (2015) เรียกวา “Sequential
Mixed Methods” คือ ในการผสมระหวางงานวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกของ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยไดเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีการเฝาสังเกตการทํางานและพูดคุย
หรือสนทนากับพนักงานของเทศบาลตําบลบางคนในพืน้ ที่
อําเภอเมือง เปาหมายของการวิจัยในขั้นตอนนี้อยูที่การ
สรางความคุนเคยกับวัฒนธรรมองคการและพัฒนากรอบ
แนวคิดดวยวิธีอุปนัย (Inductive) สําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพื่อ
ทดสอบยื น ยั น ผลที่ ไ ด จากการวิ จั ย ในขั้ น ตอนแรก
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
การสุมตัวอยาง การวิจัยในขั้นตอนที่สองจะใช
วิธกี ารสํารวจกลุมตัวอยาง (Sampling Survey) โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Sampling Technique) โดยในขั้นตอนแรกเปนการสุมเลือก
อําเภอดวยวิธเี ลือกอยางเจาะจง ได 21 อําเภอจากจํานวน
อําเภอในจังหวัดเชียงใหมทีมอี ยูทัง้ สิน้ 25 อําเภอ สวนใน
ขัน้ ตอนทีส่ องจะเปนการสุมเทศบาลตําบลในแตละอําเภอ
ทีถ่ กู เลือกมาแบบเจาะจงเชนกัน ทําใหไดจํานวนเทศบาล
ตําบลทั้งสิ้นรวมกันเปนจํานวน 90 เทศบาล จากจํานวน
เทศบาลตําบลทัง้ หมดทีม่ อี ยูทัง้ หมด 116 แหง ในขัน้ ตอน
ที่สามเปนการเลือกพนักงานประจําของเทศบาลแตละ
แหงโดยไดกําหนดโควตาเปนจํานวนเทศบาลละ 10 คน
ในจํานวน 10 คนนี้ ไดกําหนดโควตาผูบริหารประเภทสาย
อํานวยการ จํานวน 4 คน และพนักงานเทศบาลประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 6 คน สวนการคัด
เลือกนั้นเปนไปดวยความสมัครใจของผูใหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ในงานวิจยั นีจ้ ะมีการวิเคราะห

ขอมูล 2 วิธี โดยวิธีและขั้นตอนแรก จะเปนการวิเคราะห
เชิงเนื้อหาสาระเพื่อสรางมิติตางๆ ที่พนักงานเทศบาลได
ใหความหมาย (Meaning) หรือมองเห็น (Conceptualize)
ขอคนพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพไดถูกนําไปใชเปนปจจัย
นําเขาสําหรับการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลในขัน้ ตอนการสํารวจกลุมตัวอยาง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้ คือแบบสอบถามที่ได
พัฒนามาจากความหมายและมิตติ างๆ ทีพ่ นักงานเทศบาล
ไดมองเห็น ขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมไดจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 879 ชุด ขอมูล
ทัง้ 879 ชุดนี้ ในเบือ้ งตนไดถูกนําไปวิเคราะหดวยสถิตเิ ชิง
พรรณนา อันไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย กอนที่จะถูก
นําไปวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมานดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) เพือ่ ทดสอบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติตามตัวแปรอิสระซึ่งไดแกตัวแปรทางดานประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ทดสอบไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวจะถูกนําไปสรางเปนตัวแบบของการวิเคราะหเชิง
พหุ (Multivariate Analysis) ดวยวิธีการวิเคราะหการ
จําแนกเชิงพหุ (Multiple Classiﬁcation Analysis) ทัง้ นี้
เพื่อขจัดความซํ้าซอนหรือสหสัมพันธรวมกันของตัวแปร
อิสระตางๆ
สรุปผลการวิจัย
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปน
ขั้นตอนแรกของงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวาพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมองความพึงพอใจในการ
ทํางานในแงของปรัชญาชีวิต มิไดมองในมิติทางการเมือง
หรือเชิงอํานาจแตอยางใด ดังทีพ่ นักงานทานหนึง่ กลาววา
คนบางคนมีชีวิตอยู เพื่อทํางาน แตบางคนทํางานเพื่อ
มีชวี ติ อยู คนสองประเภทนีย้ อมมีความแตกตางกัน ในการ
มองคุณคาของการทํางาน คนประเภทแรกจะมีโอกาส
เลือกทั้งประเภทของงานและวิถีการดํารงชีวิตที่ตนเอง
ตองการ การทํางานเปนวิธีการอันหนึ่งที่จะสรางคุณคา
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ของตนเอง เงินหรือคาตอบแทนยอมไมมีความหมาย
มากนักสําหรับคนประเภทแรก สวนคนประเภทที่สอง
มักจะไมมีทางเลือก การทํางานจึงเปนหนทางเดียวที่จะ
ใหตนมีชีวิตอยู ได คนประเภทนี้จึงใหความหมายและ
ความสําคัญของเงินเดือนหรือคาตอบแทน (พนักงาน
เทศบาลตําบลทานหนึง่ , สัมภาษณ 8 พฤศจิกายน 2559)
ขอคิดเห็นนี้สะทอนใหเห็นวา ไมวาจะเปนคน
ประเภททีห่ นึง่ หรือประเภททีส่ องก็ตามตางมีความมุงมัน่
ในการทํางานไมแตกตางกันมากนัก เพียงแตวาเปาหมาย
ในการทํางานแตกตางกัน ประเภทหนึ่งทํางานเพื่อความ
ภาคภูมิใจและการไดรับการยอมรับในสังคม สวนอีก
ประเภทหนึง่ ทํางานเพือ่ ใหตนเองและสมาชิกในครอบครัว
มีชวี ติ ความเปนอยูทีด่ ี แตอยางไรก็ตามจากการพูดคุยกับ
พนักงานเทศบาลตําบลอีกทานหนึ่งพบวา บางครั้งชีวิต
ของคนทํางานก็ไมไดประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน
มากนัก แตที่รายกาจไปกวานั้นคือความทุมเทใหกับงาน
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข กลับนําพาไปสู
ปญหาการไมมีเวลาใหแกครอบครัว พนักงานทานนีก้ ลาว
วา “ตนเองตองทํ า งานหนั ก เพื่ อ ใหไดรายไดมาเลี้ ย ง
ครอบครัว แตงานที่ทําก็ไมไดใหรายไดที่เพิ่มมากขึ้น แม
จะมี ก ารทํ า งานหนั ก มากน อยเพี ย งใดก็ ต ามมิ ไ ด
หมายความวาจะไดเงินเดือนเพิ่มมากไปกวาที่ระบบและ
การขึ้นเงินเดือนที่ทางราชการไดกําหนดไว” (พนักงาน
เทศบาลตําบลทานหนึง่ , สัมภาษณ 9 พฤศจิกายน 2559)
ขอคิดเห็นนี้ชี้ใหเห็นวาการทํางานมากหรือนอย
ไมจําเปนตองมีความสัมพันธกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน
สงผลใหผูวิจัยคนหาตอไปวา มีมิติอื่นใดอีกใหควรแกการ
สนใจ นอกจากทางมิติของเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูวิจัยมีความเชื่อวาความสุขเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน
ผลจากการพูดคุยกับพนักงานเทศบาลตําบลอีกทานหนึ่ง
ทําใหพบวา สัมพันธภาพกับหรือเพื่อนรวมงาน นํามาซึ่ง
ความสุขใจและพอใจทีจ่ ะมีบทบาทในสังคม ดังทีพ่ นักงาน
ทานนี้กลาววา “มนุษยเราเปนสัตวสังคมจะขาดเพื่อนไม
ได การมีเพือ่ นและการไดรับการยอมรับจากเพือ่ นรวมงาน
จึงเปนความสุขทางใจซึ่งอาจจะมีผลนําไปสูความสุขกาย
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ดังคํากลาวที่ว าใจเปนนาย กายเปนบาว” (พนักงาน
เทศบาลตําบลทานหนึง่ , สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2559)
หลังจากไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคา
ตอบแทนและขอคิดเห็น เกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย ใจ
และสั ง คมแลว ผู วิ จั ย ไดคนหาตอไปวาจะมี มิ ติ ข อง
การทํางานอืน่ ใดอีกบางทีท่ างพนักงานเทศบาลใหความสําคัญ
จากการพูดคุยกันทําใหทราบวา ระบบการบริหารและ
ความสั ม พั น ธ ในเชิ ง การตอบสนองความคาดหวั ง
ของผูบังคับบัญชาจะเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทางพนักงาน
ใหความสําคัญ ดังทีพ่ นักงานทานหนึง่ กลาววา “พนักงาน
จะมีความเชือ่ มัน่ ในตําแหนงและในงานทีท่ าํ มากขึน้ หาก
รูชัดเจนวาตนเองตองทําอะไรหรือรับผิดชอบในเรือ่ งใดบาง
การไมรู บทบาทที่ ชั ด เจนและไมรู ความคาดหวั ง ของ
ผูบังคับบัญชายอมนํามาซึ่งความเครียดอันเนื่องมาจาก
ความยากลําบากในการทํางาน” (พนักงานเทศบาลตําบล
ทานหนึ่ง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2559)
นอกจาก 3 ประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยได
คนพบวา การไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนที่
พนักงานเทศบาลอาศัยอยู หรือที่พนักงานทํางานเปน
ความภาคภูมใิ จทีด่ งึ ดูดใหพนักงานทํางานเพือ่ รับใชสังคม
สถานการณเชนนี้สอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา องคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น เป นองค กรที่ มี ค วามใกล ชิ ด
กับประชาชนมากที่สุด การทํางานของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น จึงนอกจากจะมีความสัมพันธแลว
ยั ง มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด บุ ค ลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา ตนเองเปนคนที่
ตองรับใชประชาชนในทองถิ่น เพราะบุคคลในทองถิ่น
อาจหมายรวมถึงบิดา มารดา บุตร หลาน ญาติพนี่ อง หรือ
เพือ่ นของตน นับเปนความภาคภูมใิ จเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดตอบ
สนองความต องการหรื อ แก ไขป ญหาของชุ ม ชน
ในประเด็นนีช้ ใี้ หเห็นถึงความแตกตางระหวางขาราชการ
สวนทองถิน่ กับขาราชการสวนภูมภิ าคและขาราชการสวน
กลาง ซึง่ สวนใหญหรือแทบทัง้ หมดเปนบุคคลทีถ่ กู แตงตัง้
หรือโยกยายมาจากตางจังหวัด บุคลากรของเทศบาล
ทานหนึ่งกลาววา“ความรู สึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
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มีความหมายอยางยิง่ ตอการทํางาน อยางนอยพวกเราก็ได
รับใชและไดรับเกียรติจากสมาชิกในชุมชนไปพรอมๆ กัน
ทํ า ใหพวกเรามี กํ า ลั ง ใจที่ จ ะทํ า งานเพื่ อ รั บ ใชชุ ม ชน”
(พนั ก งานเทศบาลตํ า บลท านหนึ่ ง , สั ม ภาษณ 12
พฤศจิกายน 2559)
ผลจากการวิจัยโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพทําใหได
กรอบแนวคิ ด ดวยวิ ธี ก ารอุ ป นั ย วา ขาราชการหรื อ
พนักงานของเทศบาลตําบลมองวา ความพึงพอใจในการ
ทํางานจะขึน้ อยูกับ 4 มิติ คือ 1) คาตอบแทน 2) ภาคพจน
และความภูมใิ จในตนเอง 3) ระบบบริหารจัดการ และ 4)
สุขภาวะทางกาย ใจ และสังคม ซึ่งทั้ง 4 มิตินี้ไดจากการ
จัดรวมกลุมคําตอบยอย หรือขอประเด็น หรือคําพูดตางๆ
ที่ไดจากการสนทนาหรืออภิปรายกลุมรวมกับพนักงาน
ของเทศบาลตําบล หลังจากไดกรอบแนวคิดเพื่อการจัด
กลุมมิติของความพึงพอใจในการทํางานแลว ผูวิจัยไดนํา
คําพูดหรือขอคิดเห็นของผูใหขอมูลมาจัดทําเปนประเด็น
ขอยอยๆ (Items) ในลักษณะขอคําถามเพื่อใชในการ
สัมภาษณผูที่ตกเปนตัวอยางทั้ง 879 คนผูวิจัยไดไดสราง
ขอประเด็นคําถามยอย รวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 50 ขอ
ซึ่งกระจายลงไปใน 4 มิติ ตามที่กลาวขางตน โดยที่ใน
แตละมิติมีขอประเด็นขอคําถามยอยที่ถูกนําไปใชในการ
สัมภาษณไมเทากัน ซึง่ จะไมสงผลกระทบตอการวิเคราะห
ขอมูลแตอยางใด ทัง้ นีเ้ พราะในแตละมิตจิ ะสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันไดดวยการปรับคะแนนที่ไดจากจํานวน
ขอทีไ่ มเทากันใหเปนคามาตรฐานเดียวกันดวยวิธคี าํ นวณ
คารอยละของคะแนนที่ไดในแตละมิติ
เพื่ อ ทดสอบหรื อ ประเมิ น ความตรงในการวั ด
(Validity) กอนทีจ่ ะออกเก็บขอมูลในภาคสนาม ผูวิจยั ได
ใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินความตรงในการวัด
ดวยวิธีประเมินความตรงเชิงประจักษ (Face Validity)
ทําใหมีความมัน่ ใจไดวา ขอประเด็นยอยทัง้ 50 ขอทีส่ ราง
ขึ้นจะมีความตรงในการวัดของแตละมิติ

หลังจากไดจัดกลุมขอคําถามในประเด็นยอยทั้ง
50 ขอจําแนกลงไปใน 4 มิติแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
เบื้องตน (Pretest) กอนที่จะทําการสํารวจจริง การ
ทดสอบครั้งนี้ไดใชกลุ มตัวอยางของเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลทีไ่ มไดตกเปนตัวอยางในการสํารวจจริง
เปนจํานวน 30 คน ขอมูลจากการทดสอบเบื้องตนทําให
สามารถตัดขอคําถามยอยที่ไมมีอํานาจในการจําแนก
แยกแยะ หรือมีความซํ้าซอนในการวัด หรือมีความไม
ชัดเจนในขอคําถาม ออกไปได 3 ขอ สงผลใหเหลือขอ
คําถามสําหรับการสํารวจ เพียง 47 ขอ กอนทีจ่ ะกลาวถึง
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ จะขอนําเสนอลักษณะของตัวอยาง
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผูอานเขาใจและทราบลักษณะทางประชาการ
เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมตัวอยางดังนี้ สวนใหญของ
ผูใหขอมูล (81.8%) เปนผูที่ทํางานอยูในเทศบาลตําบล
ที่มีขนาดเล็ก เปนผู ที่มีถิ่นกําเนิดในเขตเทศบาลที่ตน
ทํางานอยู (64.8%) ทํางานอยูในเทศบาลปจจุบันไมเกิน
11 ป (66.7%) เปนเพศหญิง (65.8%) มีอายุระหวาง
36-50 ป (71.1%) เคยสมรสแลวซึ่งรวมถึงผูที่เปนหมาย
หรือหยาราง (70.0%) มีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอ
เดือน (78.2%) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
(50.1%) และรับราชการมาเปนระยะเวลาไมเกิน 15 ป
(75.4%) ในตําแหนงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ (62.0%)
ขอคําถามในประเด็นยอยๆ ทัง้ 47 ขอ เมือ่ นํามา
วิเคราะหรวมกัน จะไดผลสอดคลองกับขอคนพบเชิง
คุณภาพ ดังไดแสดงไวในตารางที่ 1 โดยนําเสนอเรียงตาม
คะแนนรวมของแตละมิ ติ ที่ พ นั ก งานเทศบาลตํ า บล
ใหความสําคัญ ดังนี้ 1) การมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ
และทางสังคมที่ดี (84.3%) 2) การมีภาพพจนที่ดีและ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง (72.7%) 3) การมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี (71.3%) และ 4) การไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนที่เหมาะสม (62.4%)
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ของแตละมิตทิ สี่ ะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจใหพนักงานของเทศบาลตําบลอยากทํางานในฐานะ
บุคลากรของเทศบาลตําบล เรียงคะแนนจากมากไปหานอย
มิติ
คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม
การมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ และทางสังคมที่ดี
13.48
84.3
การมีภาพพจนที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
8.72
72.7
การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.85
71.3
การไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่เหมาะสม
4.99
62.4
หลังจากนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
เพื่อทดสอบความแตกตางทางดานแรงจูงใจที่ดึงดูดให
พนักงานอยากทํางานในฐานะบุคลากรของเทศบาลตําบล
โดยมีมติ ทิ งั้ 4 ทีก่ ลาวมาแลวขางตนเปนตัวแปรตาม และ
ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เปนตัวแปรอิสระ
ผลการทดสอบพบว า ไม มี ค วามแตกต างกั น อย าง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ใน 3 มิติแรก อันไดแก 1) การมี
สุขภาวะทางกาย ทางใจ และทางสังคมทีด่ ี 2) การมีภาพพจน
ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง และ 3) การมีระบบ
บริหารจัดการทีด่ ี สวนมิตทิ ี่ 4 คือ การไดรับเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนที่เหมาะสม จะมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามขนาดของเทศบาล
จํานวนปทีท่ าํ งานในเทศบาลทีส่ งั กัด อายุของผูถูกสัมภาษณ
รายไดของผูถูกสัมภาษณ อายุราชการ และระดับตําแหนง
หนาที่
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การไมพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตามตัวแปรอิสระใน 3 มิตแิ รก สะทอนใหเห็นวา พนักงาน
ของเทศบาลตําบลสวนใหญหรือแทบทั้งหมดทํางานดวย
3 เหตุผลหลักตามที่กลาวมา อยางไรก็ตาม เรายังไม
สามารถพิสจู นหรือสรุปไดวา “เงิน” ไมสําคัญ ทัง้ นีเ้ พราะ
จากการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติของตัวแปรที่
มีชอื่ วา “การไดรับคาตอบแทน” โดยตัวแปรดานประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหเราไดพบวา มีความแตกตาง
กันในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ตามตัวแปรอิสระบางตัว (ที่ไดนํามาทดสอบในตาราง
ที่ 2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองทําการทดสอบใหชัดเจนอีกครัง้ หนึง่
วา “เงิน” มีอทิ ธิพลมากนอยเพียงใดตอการดึงดูดใจใหคน
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม ผูวิจัยจึงได
ทําการวิเคราะหอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแนใจดวยวิธีการ
จําแนกพหุ (Multiple Classiﬁcation Analysis) ที่มีชื่อ
ยอวา MCA
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ตารางที่ 2 การประเมินความสําคัญสุทธิของคาตอบแทน ดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกพหุ (MCA) ภายหลังจากการ
ขจัดอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่น อันไดแก ขนาดของเทศบาล จํานวนปที่ทํางานเทศบาลตําบลที่สังกัด
อายุ รายได อายุราชการ และตําแหนงหนาที่
ขนาดเทศบาล *
กลาง
เล็ก
จํานวนปที่ทํางานเทศบาลตําบลปจจุบัน
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
อายุของบุคลากร
ตํ่ากวา 35 ป
36 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รายได
ตํ่ากวา 20,000
20,001 – 30.000
30,001 ขึ้นไป
อายุราชการ
ระยะเวลา 1 – 5 ป
ระยะเวลา 6 – 10 ป
ระยะเวลา 11 – 15 ป
ระยะเวลา 16 – 20 ป
21 ปขึ้นไป
ระดับตําแหนงหนาที่
ผูบังคับบัญชา
ผูปฏิบัติการ

จํานวน

คาเฉลี่ย

160
719

5.35
4.91

330
257
209
83

4.89
5.06
4.92
5.38

169
625
85

5.23
4.91
5.17

207
481
191

4.99
4.91
5.21

100
206
357
116
100

5.14
4.82
5.11
4.86
4.93

334
545

5.10
4.93

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .003, Bata = 0.087, R = 0.179, R2 = 0.032

173

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ผลการทดสอบไดแสดงไวในตารางที่ 2 ชีใ้ หเห็นวา
หลังจากขจัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระใหเหลือ
แตอิทธิพลสุทธิของตัวแปรอิสระทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือตัวแปร
ตาม จะเห็นไดชัดเจนวา จะเหลือเพียงขนาดของเทศบาล
ตําบลเทานั้นที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ระหวางบุคคลที่ทํางานในเทศบาลตําบล
ขนาดกลางกับบุคคลทีท่ าํ งานในเทศบาลขนาดเล็ก ตัวเลข
ในตารางเดียวกันนีช้ ใี้ หเห็นวา เงินเดือนหรือคาตอบแทน
มีความหมายหรือมีแรงดึงดูดใจใหพนักงานของเทศบาล
ขนาดกลาง (ซึ่งหมายถึงมีความเปนเมืองและจําเปนตอง
ใชเงินเพือ่ ใชจายในชีวติ ประจําวัน) มากกวาพนักงานทีอ่ ยู
ในเทศบาลขนาดเล็กที่อยูในชุมชนที่ยังคงมีลักษณะเปน
ชนบท
อภิปรายผล
งานวิ จั ย นี้ พ บวา พนั ก งานเทศบาลตํ า บลใน
จังหวัดเชียงใหมมองวา ความพึงพอใจในการทํางานมีอยู
4 มิติ เรียงลําดับตามความสําคัญคือ 1) การมีสขุ ภาวะทาง
กาย ทางใจ และทางสังคมที่ดี 2) การมีภาพพจนที่ดีและ
มีความภาคภูมใิ จในตนเอง 3) การมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
และ 4) การไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่เหมาะสม
ในภาพรวมพนักงานเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจในงาน
ที่ตนเองทํา อันเนื่องมาจากลักษณะของงานที่ตนทําเปน
งานทีก่ อใหเกิดความสุขแกตนเอง พนักงานเหลานีร้ สึู กวา
ตนเองไดรับเกียรติและการยอมรับจากชุมชน จึงมีความ
ภาคภูมิใจในงานของตนและเชื่อวา คนในสังคมสวนใหญ
มองงานทีต่ นเองรับผิดชอบดวยภาพพจนทีด่ ี และถึงแมวา
งานของเทศบาลจะขาดความเปนอิสระในการตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
อันเนื่องมาจากในการจัดทําโครงการพัฒนาและแกไข
ปญหาของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองได
รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากตัวแทนของระบบบริหาร
ราชการสวนกลางกอน แตอยางไรก็ตาม พนักงานทัง้ หมด
ยังคงมองวา เทศบาลตําบลเปนหนวยงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
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ขอคนพบทีน่ าสนใจอยางยิง่ ในงานวิจยั นีค้ อื การ
ยืนยันดวยวิธกี ารวิเคราะหทางสถิตขิ นั้ สูงวา เงินเดือนหรือ
คาตอบแทนแมจะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต แตตัว
มั น เองมิ ใชเปนเหตุ ผ ลหรื อ แรงจู ง ใจหลั ก ใหพนั ก งาน
เทศบาลตําบลมีความพึงพอใจหรือมีความสุขกับการทํางาน
งานวิจยั นีช้ ใี้ หเห็นอยางชัดเจนวา เงินเดือนและคาตอบแทน
จะมีความสําคัญเฉพาะตอพนักงานของเทศบาลตําบล
ขนาดใหญซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนเมืองมากกวา
ในหมูพนักงานของเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญ
ยังคงมีลักษณะเปนพื้นที่ชนบทอยู
ขอเสนอแนะ
งานวิจยั ชิน้ นีใ้ หขอเสนอแนะวา เพือ่ ใหเราสามารถ
อนุมานผลไปยังเทศบาลตําบลทุกขนาด เชน เทศบาลนคร
เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลตํ า บลในจั ง หวั ด อื่ น ๆ
ของประเทศ และอาจจะรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประเภทอืน่ ๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด และองคกร
บริหารสวนตําบล เราควรจะมีการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจใน
เขตพื้นที่อื่นๆ ของประเทศตอไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร. พีรสิทธิ์
คํานวณศิลป อดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงและชวยบรรณาธิกรณ
บทความนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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