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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 และทางสังคมท่ีดี 2) การมี
ภาพพจนทีดี่และมีความภาคภูมใิจในตนเอง 3) การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี และ 4) การไดรับเงินเดอืนหรอืคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ซึ่งพบวามีความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานของเทศบาลที่มีขนาดกลางหรือมีลักษณะ
เปนเมืองมากกวาในเขตพ้ืนที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กหรือมีลักษณะเปนชนบท

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 มนุษยทุกคนเม่ือ
เติบโตขึ้นถึงวัยท่ีแข็งแรงและพึ่งตนเองได จะตองทํางาน
เพื่อเ ล้ียงตนเอง การทํางานของมนุษย ในยุคกอน
ประวัติศาสตร หรือในสังคมที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ
วา “Hunting and gathering society” จะเปนการหา
อาหารเพ่ือเล้ียงตนเองและสมาชิกในครอบครัวหรอืบคุคล
ที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งมักจะเปนบุคคลที่ไมสามารถออกไป
หาเล้ียงตนเองได ตอมาในยุคสังคมเกษตรกรรม หรือที่
เรยีกวา “Agrarian society” ซึง่สนันิษฐานวาเริม่เกิดขึน้
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 8000 ปที่แลว ในแถบพ้ืนดินที่
อดุมสมบรูณทีเ่รยีกวา “Fertile Crescent” ซึง่อยูในพ้ืนที่
ตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงบริเวณ Mesopotamia และ
แถบลุมแมนํ้า Tigris และ Euphrates ไปจนถึงบริเวณ
ชายฝงภาคตะวนัออกของทะเลเมดเิตอริเน่ียน (Johnson, 
2000) ในยุคนั้นมนุษยไดเริ่มทําการเกษตรกรรมและ
เลีย้งสตัว บทบาทการทํางานของมนุษยจึงจาํกดัอยเูฉพาะ
การเกษตรกรรม โดยมีสถานท่ีทํางานหลักคือครอบครัว
และมีชุมชนเปนศูนยกลางของทุกคน ตอมาในยุค
อุตสาหกรรมท่ีไดปรับเปล่ียนรูปแบบจากการใชพลังงาน
จากส่ิงท่ีมีชีวิต อันไดแก คน และสัตวเล้ียง มาเปน
พลังงานจากเทคโนโลยีที่มนุษยไดพัฒนาขึ้น เชน ไอนํ้า 
ถานหิน และนํ้ามัน ในสังคมเชนนี้ศูนยกลางการผลิต
ของมนุษย  ได เปล่ียนจากครอบครัวมาเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันวิธีคิดและการทํางานของ
มนษุยไดเปลีย่นไปจากการใหความสาํคัญกบัมนุษยมาให
ความสําคัญกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือในการผลิต 
มนุษยไดเริ่มถูกมองวาเปนเสมือนเคร่ืองมือช้ินหน่ึงใน
กระบวนการผลิต พรอมๆ กันนั้นคุณคาและความสําคัญ
ของมนุษยเร่ิมไมเทาเทียมกัน นําไปสูการกอใหเกิดความ
เหลอืมลํา้ในสงัคมอยางเหน็ไดชดัเจน ซึง่เปนปรากฏการณ
ที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอนในสังคมเกษตรกรรม ในสังคม
อตุสาหกรรมนัน้คณุคาและความสาํคญัของมนุษย ขึน้อยู
กบับทบาทหนาท่ีและความสามารถในการใชหรอืควบคมุ

เทคโนโลยีการผลิต ขณะเดียวกนัในกระบวนการผลิตก็จะ
มนีายทุนหรือเจาของโรงงานเปนผวูาจางแรงงานใหเขามา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณคาและความสําคัญ
ของแรงงานจงึถูกกําหนดโดยนายจางหรอืนายทนุ ปรากฏการณ
ของการเกิดความเหลือมลํ้าครั้งใหญไดแพรกระจายไป
อยางกวางขวาง คร้ังแรกเกิดขึน้ในประเทศองักฤษกอนที่
จะแพรไปสทูวปียโุรป ทวีปอเมรกิาเหนือและในสวนอ่ืนๆ 
ของโลกในเวลาตอมา (Walker, 1993)
 สังคมในยุดหลังการการปฏิวัติอุตสาหกรรม
เปนตนมา ไดใหความสําคัญกับรายไดและคาจางในรูป
ของเงินตรา เปาหมายของการทํางานไดเปล่ียนไปจากการ
หาหรือผลิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาเปนการผลิตเพื่อหา
รายไดและคาตอบแทน โดยมีการรวมศูนยอํานาจและ
การตดัสินใจอยทูีเ่จาของโรงงานหรือนายจาง ทาํใหนายจาง
เกิดความชอบธรรมในการรวมคนงานเขาไวที่เดียวกัน 
ในสภาวการณเชนน้ีเปนการยนืยนัและตอกยํา้ถึงความชอบธรรม
ของการรวมศูนยอํานาจในระบบการผลติและการบรหิาร 
(ดูThomson, 1989) พัฒนาการของสังคมเชนนี้นําไปสู
ทฤษฎี เรือ่ง ความแปลกแยกในสังคม (Social Alienation) 
ที ่Karl Marx ไดพัฒนาขึน้มาเพ่ืออธบิายความแปลกแยก
และความขัดแยงของสังคมในระดับมหภาค (ดู Wendling, 
2009) สวนในระดบัจลุภาคไดมขีอคิดเหน็วา ระบบการผลติ
เชนน้ีสงผลใหมนุษยสูญเสียศักยภาพและความคิดริเริ่ม 
และตกอยูในสภาพการณทีต่องคอยฟงคําสัง่จากนายจาง
หรือผูบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันปฏิสัมพันธระหวาง
ผรูวมงานไดลดนอยลงในเชิงปริมาณและดอยความหมาย
ลงในเชิงของคุณภาพ (Fritz & Omdahl, 2009) 
 ภายใตพัฒนาการที่กลาวมาขางตน จะสังเกต
เหน็ไดวา งานวจัิยทางดานการเพิม่ผลผลติม ีอทิธิพลและ
ไดรับความสนใจจากผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย
มากกวางานวิจัยท่ีเนนในเร่ืองความสัมพนัธและความรสูกึ
ของพนกังาน ในประเดน็แรกนัน้ นกัวิชาการทางดานการ
บริหาร (เชน Kreps, 1997) ไดใหความสนใจกับเรื่อง
ของแรงจูงใจ (Motivation) หรือ ส่ิงจูงใจ (Incentives) 
ซึ่งมักจะอยูในรูปแบบของการเพ่ิมเงินเดือนหรือคาจาง 
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เพื่อกระตุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตของผูประกอบการ 
ซึ่งสวนใหญหรือแทบทั้งหมดจะมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายท่ีเอื้อตอการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 
พรอมๆ กันนี้ Cerasoli, Nicklin, & Ford (2014) 
ไดทําการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอภิมาน 
(Meta Analysis) ผูวิจัยท้ังสามทาน ไดใหขอแนะนําวา 
ผลงานวิจัยท่ีมุ ง เ พ่ิมผลผลิตของแรงงานควรมอง
ครอบคลุมไปถึงความพึงพอใจในงานหรือความอยูดีมีสุข 
และผลประโยชนที่พึงไดของผูใชแรงงานเปนพ้ืนฐานใน
การเพ่ิมผลผลิตมากกวาท่ีจะมุงจูงใจดวยคาตอบแทนให
พนักงานทํางานมากขึ้นหรือหนักขึ้น ขณะเดียวกันมีผล
งานวจิยัอกีเปนจาํนวนมากทีช่ีใ้หเห็นวาการใชเงินเปนแรง
จงูใจหรอืสิง่จงูใจ ไมไดหมายความวาจะกอใหเกิดการเพิม่
ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของงานเสมอไป (Tang, 
1992) ความพึงพอใจในงานเปนสิง่ทีม่อิีทธพิลเหนือสิง่อืน่ใด
เชนผลงานของ Tietjen และ Myers (1998) และ 
Katzenbach (2003) ที่มองวา ส่ิงที่เราจะมองขามไปไม
ไดเลยคือ ความภาคภูมิใจ (pride) ที่เกิดจากการสราง
มูลคาของงาน (work value) ที่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะ
รูปแบบของตัวเงินเทาน้ัน (Judge & Bretz, 1992) 
 ผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนลวนแลวแตเปน
ผลงานของตางประเทศ ประเดน็ท่ีนาสนใจคือ เราสามารถ
นําเอาขอคนพบเหลานี้มาใชในการอธิบายความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานของรัฐในประเทศไทย
ไดหรือไม ผลงานวิจัยสวนใหญในประเทศไทยท่ีผานมา
มักใหความสําคัญกับเร่ืองของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และขวัญกาํลงัใจของขาราชการ เชนเดียวกนักับววิฒันาการ
ยุคแรกๆ ของการวิจัยในตางประเทศ มีงานวิจัยเปนสวน
นอยอยางเชน งานของ ศิรินันท กิตติสุขสถิตและคณะ 
(2555) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับความสุขหรือคุณภาพชีวิตของ
การทํางานของขาราชการพลเรือนทั่วๆ ไป โดยไมได
ครอบคลมุถงึองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่เปนกลุมทีน่า
สนใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากในทางปฏิบัติ ระบบการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินถูกควบคุมอยางใกลชิดและส่ังการ
โดยระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง 

แมตามทฤษฎรีะบบการบริหารราชการสวนทองถิน่จะตอง
มีความเปนอิสระ ตามแนวทางแหงการกระจายอํานาจ
ทีกํ่าหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ซึง่ไดลดนอย
ลงตามลาํดับในรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 
2560 สงผลใหขาราชการหรอืพนกังานในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซ่ึงเปนขาราชการหรอืพนกังานของ
รัฐเชนกัน มีศักดิ์ศรีไมเทียบเทากับขาราชการของสวน
ภูมิภาคหรือขาราชการของสวนกลาง พรอมกันนี้ ผูเขียน
มองว า การลดความสําคัญของการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการกระจายอํานาจ สงผลใหขาราชการ
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูภายใต
การควบคุมกํากับของสวนกลางและสวนภูมิภาคมากข้ึน 
ปรากฏการณเชนน้ีนาจะทําใหขาราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมุมมองที่เกี่ยวกับ
มิติตางๆ ของความพึงพอใจในการทํางานท่ีนาสนใจและ
ยังมิเคยไดมีการศึกษาวิจัยในหัวขออยางลึกซ้ึงมากอน

คําถามในการวิจัย
 ในบทความนี้ ตองการทราบวา พนักงานของ
เทศบาลตาํบลซึง่เปนสวนหนึง่ของระบบการปกครองทองถิน่
มีมุมมองอยางไรที่สะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจในการ
ทํางานของตน มุมมองตางๆ เหลาน้ีจะสามารถจําแนก
ออกมาไดก่ีมิติ และพนักงานของเทศบาลตําบลใหความ
สําคัญกับเร่ืองของคาตอบแทนจากการทํางานมากกวา
มิติอ่ืนๆ หรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
 งานวิจัยน้ีมวีตัถุประสงค 2 ประการคือ 1) คนหา
มิติดานตางๆ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงใหม 
และ 2) ทดสอบความแตกตางทางสถิติระหวางมิติตางๆ 
ท่ีคนพบในวัตถุประสงคขอ 1 ตามตัวแปรประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม อันประกอบดวย 1) ขนาดเทศบาล 
2) การทํางานในตําบลบานเกิดหรือเปนคนในพื้นท่ี 3) 
ระยะเวลาท่ีทํางานอยูในเทศบาลปจจุบัน 4) เพศ 5) อายุ 
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6) สถานภาพสมรส 7) รายได 8) ระดับการศึกษา 9) อายุ
ราชการ และ10) ระดับตําแหนงหนาที่ 

วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบของการวิจัย งานวิจัยนี้ไดถูกออกแบบ
ใหเปนงานวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ตาม 
แนวทางที่ Creswell (2015) เรียกวา “Sequential 
Mixed Methods” คือ ในการผสมระหวางงานวิจัย
เชงิคุณภาพและเชิงปรมิาณ ม ี2 ข้ันตอน ขัน้ตอนแรกของ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีการเฝาสังเกตการทํางานและพูดคุย
หรอืสนทนากบัพนกังานของเทศบาลตาํบลบางคนในพืน้ที่
อําเภอเมือง เปาหมายของการวิจัยในข้ันตอนน้ีอยูท่ีการ
สรางความคนุเคยกบัวฒันธรรมองคการและพฒันากรอบ
แนวคิดดวยวิธีอุปนัย (Inductive) สําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ท้ังน้ีเพ่ือ
ทดสอบยืนยันผลที่ ได จากการวิจัยในขั้นตอนแรก
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
 การสุมตัวอยาง การวิจัยในข้ันตอนท่ีสองจะใช
วธิกีารสาํรวจกลมุตัวอยาง (Sampling Survey) โดยการ
เลอืกกลมุตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sam-
pling Technique) โดยในข้ันตอนแรกเปนการสุมเลือก
อาํเภอดวยวธิเีลอืกอยางเจาะจง ได 21 อําเภอจากจํานวน
อาํเภอในจงัหวดัเชียงใหมทมีอียทูัง้สิน้ 25 อําเภอ สวนใน
ขัน้ตอนท่ีสองจะเปนการสุมเทศบาลตําบลในแตละอําเภอ
ทีถู่กเลอืกมาแบบเจาะจงเชนกัน ทาํใหไดจํานวนเทศบาล
ตําบลทั้งส้ินรวมกันเปนจํานวน 90 เทศบาล จากจํานวน
เทศบาลตําบลท้ังหมดท่ีมอียทูัง้หมด 116 แหง ในข้ันตอน
ที่สามเปนการเลือกพนักงานประจําของเทศบาลแตละ
แหงโดยไดกําหนดโควตาเปนจํานวนเทศบาลละ 10 คน 
ในจาํนวน 10 คนนี ้ไดกําหนดโควตาผบูรหิารประเภทสาย
อํานวยการ จํานวน 4 คน และพนักงานเทศบาลประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 6 คน สวนการคัด
เลือกน้ันเปนไปดวยความสมัครใจของผูใหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูล ในงานวจัิยน้ีจะมีการวิเคราะห

ขอมูล 2 วิธี โดยวิธีและข้ันตอนแรก จะเปนการวิเคราะห
เชิงเน้ือหาสาระเพ่ือสรางมิติตางๆ ที่พนักงานเทศบาลได
ใหความหมาย (Meaning) หรือมองเหน็ (Conceptualize)
ขอคนพบจากการวจัิยเชงิคณุภาพไดถกูนาํไปใชเปนปจจยั
นําเขาสําหรับการสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมลูในขัน้ตอนการสาํรวจกลมุตัวอยาง เครือ่งมอืทีใ่ชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้ คือแบบสอบถามที่ได
พฒันามาจากความหมายและมติิตางๆ ทีพ่นกังานเทศบาล
ไดมองเห็น ขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมไดจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 879 ชุด ขอมูล
ทัง้ 879 ชดุน้ี ในเบือ้งตนไดถกูนาํไปวเิคราะหดวยสถติเิชงิ
พรรณนา อันไดแก คารอยละ และคาเฉล่ีย กอนที่จะถูก
นําไปวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมานดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพือ่ทดสอบความแตกตางอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติตามตัวแปรอิสระซ่ึงไดแกตัวแปรทางดานประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ทดสอบไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวจะถูกนําไปสรางเปนตัวแบบของการวิเคราะหเชิง
พหุ (Multivariate Analysis) ดวยวิธีการวิเคราะหการ
จําแนกเชิงพหุ (Multiple Classification Analysis) ทัง้นี้
เพื่อขจัดความซํ้าซอนหรือสหสัมพันธรวมกันของตัวแปร
อิสระตางๆ 

สรุปผลการวิจัย
 ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงเปน
ข้ันตอนแรกของงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวาพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมองความพึงพอใจในการ
ทํางานในแงของปรัชญาชีวิต มิไดมองในมิติทางการเมือง
หรอืเชิงอาํนาจแตอยางใด ดงัท่ีพนักงานทานหนึง่กลาววา 
คนบางคนมีชีวิตอยูเพื่อทํางาน แตบางคนทํางานเพื่อ
มชีวีติอยู คนสองประเภทน้ียอมมีความแตกตางกัน ในการ
มองคุณคาของการทํางาน คนประเภทแรกจะมีโอกาส
เลือกท้ังประเภทของงานและวิถีการดํารงชีวิตที่ตนเอง
ตองการ การทํางานเปนวิธีการอันหน่ึงท่ีจะสรางคุณคา
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ของตนเอง เงินหรือคาตอบแทนยอมไมมีความหมาย
มากนักสําหรับคนประเภทแรก สวนคนประเภทท่ีสอง
มักจะไมมีทางเลือก การทํางานจึงเปนหนทางเดียวที่จะ
ใหตนมีชีวิตอยูได คนประเภทน้ีจึงใหความหมายและ
ความสําคัญของเงินเดือนหรือคาตอบแทน (พนักงาน
เทศบาลตาํบลทานหนึง่, สัมภาษณ 8 พฤศจกิายน 2559)
 ขอคิดเห็นน้ีสะทอนใหเห็นวา ไมวาจะเปนคน
ประเภททีห่นึง่หรอืประเภททีส่องกต็ามตางมคีวามมงุม่ัน
ในการทาํงานไมแตกตางกันมากนกั เพยีงแตวาเปาหมาย
ในการทํางานแตกตางกัน ประเภทหนึ่งทํางานเพื่อความ
ภาคภูมิใจและการไดรับการยอมรับในสังคม สวนอีก
ประเภทหน่ึงทํางานเพือ่ใหตนเองและสมาชกิในครอบครัว
มชีวีติความเปนอยทูีดี่ แตอยางไรกต็ามจากการพดูคยุกับ
พนักงานเทศบาลตําบลอีกทานหนึ่งพบวา บางครั้งชีวิต
ของคนทํางานก็ไมไดประสบความสําเร็จในหนาทีก่ารงาน
มากนัก แตที่รายกาจไปกวานั้นคือความทุมเทใหกับงาน
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข กลับนําพาไปสู
ปญหาการไมมเีวลาใหแกครอบครวั พนักงานทานนีก้ลาว
วา “ตนเองตองทํางานหนักเพ่ือใหไดรายไดมาเล้ียง
ครอบครัว แตงานที่ทําก็ไมไดใหรายไดที่เพิ่มมากขึ้น แม
จะมีการทํางานหนักมากน อยเพียงใดก็ตามมิ ได
หมายความวาจะไดเงินเดือนเพ่ิมมากไปกวาท่ีระบบและ
การข้ึนเงินเดือนท่ีทางราชการไดกําหนดไว” (พนักงาน
เทศบาลตาํบลทานหนึง่, สัมภาษณ 9 พฤศจกิายน 2559)
 ขอคิดเห็นนี้ชี้ใหเห็นวาการทํางานมากหรือนอย
ไมจาํเปนตองมีความสัมพันธกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
สงผลใหผูวิจัยคนหาตอไปวา มีมิติอ่ืนใดอีกใหควรแกการ
สนใจ นอกจากทางมิติของเงินเดือนและคาตอบแทน 
ผูวิจัยมีความเช่ือวาความสุขเปนส่ิงสําคัญในการทํางาน 
ผลจากการพูดคุยกับพนักงานเทศบาลตําบลอีกทานหน่ึง
ทําใหพบวา สัมพันธภาพกับหรือเพ่ือนรวมงาน นํามาซ่ึง
ความสุขใจและพอใจท่ีจะมีบทบาทในสังคม ดงัท่ีพนกังาน
ทานนี้กลาววา “มนุษยเราเปนสัตวสังคมจะขาดเพ่ือนไม
ได การมีเพือ่นและการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน
จึงเปนความสุขทางใจซึ่งอาจจะมีผลนําไปสูความสุขกาย 

ดังคํากลาวที่วาใจเปนนาย กายเปนบาว” (พนักงาน
เทศบาลตําบลทานหน่ึง, สมัภาษณ 10 พฤศจิกายน 2559)
 หลังจากไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคา
ตอบแทนและขอคิดเห็น เก่ียวกับสุขภาวะทางกาย ใจ 
และสังคมแลว ผู วิจัยไดคนหาตอไปวาจะมีมิติของ
การทํางานอ่ืนใดอกีบางท่ีทางพนักงานเทศบาลใหความสําคญั
จากการพูดคุยกันทําใหทราบวา ระบบการบริหารและ
ความสัมพันธ ในเชิงการตอบสนองความคาดหวัง
ของผูบังคับบัญชาจะเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทางพนักงาน
ใหความสําคญั ดังท่ีพนกังานทานหน่ึงกลาววา “พนกังาน
จะมีความเช่ือม่ันในตําแหนงและในงานท่ีทาํมากข้ึน หาก
รชูดัเจนวาตนเองตองทําอะไรหรือรบัผดิชอบในเร่ืองใดบาง 
การไมรูบทบาทที่ชัดเจนและไมรูความคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชายอมนํามาซ่ึงความเครียดอันเน่ืองมาจาก
ความยากลาํบากในการทาํงาน” (พนกังานเทศบาลตาํบล
ทานหนึ่ง, สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2559)
 นอกจาก 3 ประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยได
คนพบวา การไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนที่
พนักงานเทศบาลอาศัยอยูหรือท่ีพนักงานทํางานเปน
ความภาคภมูใิจทีดึ่งดูดใหพนักงานทาํงานเพือ่รับใชสงัคม 
สถานการณเชนน้ีสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา องคกร
ปกครองส วนทองถ่ินเป นองค กรท่ีมีความใกล ชิด
กับประชาชนมากท่ีสุด การทํางานของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น จึงนอกจากจะมีความสัมพันธแลว
ยังมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา ตนเองเปนคนที่
ตองรับใชประชาชนในทองถิ่น เพราะบุคคลในทองถิ่น 
อาจหมายรวมถงึบดิา มารดา บุตร หลาน ญาตพ่ีินอง หรอื
เพ่ือนของตน นบัเปนความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีไดตอบ
สนองความต องการหรือแก ไขป ญหาของชุมชน 
ในประเด็นน้ีชีใ้หเหน็ถงึความแตกตางระหวางขาราชการ
สวนทองถ่ินกบัขาราชการสวนภูมภิาคและขาราชการสวน
กลาง ซึง่สวนใหญหรอืแทบท้ังหมดเปนบคุคลท่ีถูกแตงต้ัง
หรือโยกยายมาจากตางจังหวัด บุคลากรของเทศบาล
ทานหนึ่งกลาววา“ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
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มคีวามหมายอยางย่ิงตอการทํางาน อยางนอยพวกเราก็ได
รับใชและไดรับเกียรติจากสมาชิกในชุมชนไปพรอมๆ กัน 
ทําใหพวกเรามีกําลังใจท่ีจะทํางานเพ่ือรับใชชุมชน” 
(พนักงานเทศบาลตําบลทานหน่ึง , สัมภาษณ  12 
พฤศจิกายน 2559)
 ผลจากการวิจัยโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพทําใหได
กรอบแนวคิดดวยวิธีการอุปนัยวา ขาราชการหรือ
พนักงานของเทศบาลตําบลมองวา ความพึงพอใจในการ
ทาํงานจะข้ึนอยูกับ 4 มติิ คือ 1) คาตอบแทน 2) ภาคพจน
และความภูมใิจในตนเอง 3) ระบบบรหิารจดัการ และ 4) 
สุขภาวะทางกาย ใจ และสังคม ซึ่งท้ัง 4 มิตินี้ไดจากการ
จดัรวมกลมุคาํตอบยอย หรอืขอประเด็น หรอืคาํพดูตางๆ 
ที่ไดจากการสนทนาหรืออภิปรายกลุมรวมกับพนักงาน
ของเทศบาลตําบล หลังจากไดกรอบแนวคิดเพ่ือการจัด
กลุมมิติของความพึงพอใจในการทํางานแลว ผูวิจัยไดนํา
คําพูดหรือขอคิดเห็นของผูใหขอมูลมาจัดทําเปนประเด็น
ขอยอยๆ (Items) ในลักษณะขอคําถามเพ่ือใชในการ
สัมภาษณผูที่ตกเปนตัวอยางทั้ง 879 คนผูวิจัยไดไดสราง
ขอประเด็นคําถามยอย รวมกันเปนจํานวนท้ังสิ้น 50 ขอ 
ซึ่งกระจายลงไปใน 4 มิติ ตามท่ีกลาวขางตน โดยท่ีใน
แตละมิติมีขอประเด็นขอคําถามยอยท่ีถูกนําไปใชในการ
สัมภาษณไมเทากัน ซึง่จะไมสงผลกระทบตอการวิเคราะห
ขอมูลแตอยางใด ทัง้นีเ้พราะในแตละมิติจะสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันไดดวยการปรับคะแนนท่ีไดจากจํานวน
ขอท่ีไมเทากันใหเปนคามาตรฐานเดยีวกนัดวยวธิคีาํนวณ
คารอยละของคะแนนที่ไดในแตละมิติ
 เพ่ือทดสอบหรือประเมินความตรงในการวัด 
(Validity) กอนทีจ่ะออกเกบ็ขอมูลในภาคสนาม ผูวจัิยได
ใหผเูชีย่วชาญจาํนวน 5 ทาน ประเมนิความตรงในการวดั
ดวยวิธีประเมินความตรงเชิงประจักษ (Face Validity) 
ทาํใหมคีวามมัน่ใจไดวา ขอประเดน็ยอยทัง้ 50 ขอท่ีสราง
ขึ้นจะมีความตรงในการวัดของแตละมิติ 

 หลังจากไดจัดกลุมขอคําถามในประเด็นยอยท้ัง 
50 ขอจําแนกลงไปใน 4 มิติแลว ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
เบื้องตน (Pretest) กอนท่ีจะทําการสํารวจจริง การ
ทดสอบครั้งน้ีไดใชกลุมตัวอยางของเจาหนาที่องคการ
บรหิารสวนตําบลท่ีไมไดตกเปนตัวอยางในการสํารวจจริง
เปนจํานวน 30 คน ขอมูลจากการทดสอบเบ้ืองตนทําให
สามารถตัดขอคําถามยอยที่ไมมีอํานาจในการจําแนก
แยกแยะ หรือมีความซ้ําซอนในการวัด หรือมีความไม
ชัดเจนในขอคําถาม ออกไปได 3 ขอ สงผลใหเหลือขอ
คําถามสาํหรบัการสาํรวจ เพยีง 47 ขอ กอนทีจ่ะกลาวถงึ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ จะขอนําเสนอลักษณะของตัวอยาง 
ท้ังน้ีเพือ่ใหผูอานเขาใจและทราบลกัษณะทางประชาการ 
เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมตัวอยางดังนี้ สวนใหญของ
ผูใหขอมูล (81.8%) เปนผูที่ทํางานอยูในเทศบาลตําบล
ที่มีขนาดเล็ก เปนผูท่ีมีถิ่นกําเนิดในเขตเทศบาลท่ีตน
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%) จบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
(50.1%) และรับราชการมาเปนระยะเวลาไมเกิน 15 ป 
(75.4%) ในตําแหนงเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ (62.0%)
 ขอคาํถามในประเดน็ยอยๆ ทัง้ 47 ขอ เมือ่นาํมา
วิเคราะหรวมกัน จะไดผลสอดคลองกับขอคนพบเชิง
คุณภาพ ดังไดแสดงไวในตารางท่ี 1 โดยนําเสนอเรียงตาม
คะแนนรวมของแตละมิติที่พนักงานเทศบาลตําบล
ใหความสําคัญ ดังนี้ 1) การมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ 
และทางสังคมที่ดี (84.3%) 2) การมีภาพพจนที่ดีและ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง (72.7%) 3) การมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี (71.3%) และ 4) การไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสม (62.4%) 
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ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียของแตละมิติทีส่ะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจใหพนักงานของเทศบาลตําบลอยากทํางานในฐานะ
บุคลากรของเทศบาลตําบล เรียงคะแนนจากมากไปหานอย

มิติ คะแนนเฉล่ีย 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)
เพ่ือทดสอบความแตกตางทางดานแรงจูงใจท่ีดึงดูดให
พนกังานอยากทํางานในฐานะบุคลากรของเทศบาลตําบล 
โดยมีมติท้ัิง 4 ทีก่ลาวมาแลวขางตนเปนตัวแปรตาม และ 
ลกัษณะประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เปนตวัแปรอิสระ 
ผลการทดสอบพบวา ไมมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ใน 3 มิติแรก อันไดแก 1) การมี
สขุภาวะทางกาย ทางใจ และทางสงัคมทีดี่ 2) การมภีาพพจน
ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง และ 3) การมีระบบ
บรหิารจดัการทีดี่ สวนมิติที ่4 คือ การไดรบัเงินเดอืนหรือ
คาตอบแทนที่เหมาะสม จะมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามขนาดของเทศบาล 
จาํนวนปท่ีทํางานในเทศบาลทีส่งักดั อายขุองผถููกสมัภาษณ
รายไดของผถูกูสมัภาษณ อายรุาชการ และระดบัตําแหนง
หนาที่ 

 การไมพบความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ตามตวัแปรอสิระใน 3 มติิแรก สะทอนใหเหน็วา พนกังาน
ของเทศบาลตําบลสวนใหญหรือแทบท้ังหมดทํางานดวย 
3 เหตุผลหลักตามที่กลาวมา อยางไรก็ตาม เรายังไม
สามารถพสิจูนหรอืสรปุไดวา “เงนิ” ไมสําคญั ทัง้นีเ้พราะ
จากการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติของตัวแปรที่
มชีือ่วา “การไดรบัคาตอบแทน” โดยตวัแปรดานประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหเราไดพบวา มีความแตกตาง
กันในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ตามตัวแปรอิสระบางตัว (ท่ีไดนํามาทดสอบในตาราง
ที่ 2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนทีจ่ะตองทําการทดสอบใหชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง
วา “เงนิ” มอิีทธพิลมากนอยเพียงใดตอการดึงดดูใจใหคน
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม ผูวิจัยจึงได
ทําการวิเคราะหอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือความแนใจดวยวิธีการ
จําแนกพหุ (Multiple Classification Analysis) ที่มีชื่อ
ยอวา MCA 
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ตารางท่ี 2  การประเมินความสําคัญสุทธิของคาตอบแทน ดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกพหุ (MCA) ภายหลังจากการ
ขจัดอิทธิพลของตัวแปรอิสระอ่ืน อันไดแก ขนาดของเทศบาล จํานวนปท่ีทํางานเทศบาลตําบลท่ีสังกัด 
อายุ รายได อายุราชการ และตําแหนงหนาท่ี

จํานวน คาเฉล่ีย
ขนาดเทศบาล *

กลาง 160 5.35

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

719

330
257
209
83

169
625
85

207
481
191

100
206
357
116
100

334
545

4.91

4.89
5.06
4.92
5.38

5.23
4.91
5.17

4.99
4.91
5.21

5.14
4.82
5.11
4.86
4.93

5.10
4.93

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .003, Bata = 0.087, R = 0.179, R2 = 0.032
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 ผลการทดสอบไดแสดงไวในตารางท่ี 2 ชีใ้หเหน็วา
หลังจากขจัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระใหเหลือ
แตอทิธพิลสทุธิของตัวแปรอสิระท่ีมอิีทธพิลเหนอืตัวแปร
ตาม จะเหน็ไดชดัเจนวา จะเหลอืเพยีงขนาดของเทศบาล
ตําบลเทาน้ันท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ระหวางบุคคลที่ทํางานในเทศบาลตําบล
ขนาดกลางกบับคุคลทีท่าํงานในเทศบาลขนาดเลก็ ตัวเลข
ในตารางเดยีวกนันีช้ีใ้หเหน็วา เงินเดอืนหรอืคาตอบแทน
มีความหมายหรือมีแรงดึงดูดใจใหพนักงานของเทศบาล
ขนาดกลาง (ซึ่งหมายถึงมีความเปนเมืองและจําเปนตอง
ใชเงินเพือ่ใชจายในชวีติประจาํวนั) มากกวาพนักงานทีอ่ยู
ในเทศบาลขนาดเล็กที่อยูในชุมชนที่ยังคงมีลักษณะเปน
ชนบท

อภิปรายผล
 งานวิจัยนี้พบวา พนักงานเทศบาลตําบลใน
จังหวัดเชียงใหมมองวา ความพึงพอใจในการทํางานมีอยู 
4 มติ ิเรยีงลาํดบัตามความสาํคญัคอื 1) การมสุีขภาวะทาง
กาย ทางใจ และทางสังคมท่ีดี 2) การมีภาพพจนที่ดีและ
มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง 3) การมีระบบบรหิารจดัการทีดี่
และ 4) การไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่เหมาะสม 
ในภาพรวมพนักงานเกือบท้ังหมดมีความพึงพอใจในงาน
ที่ตนเองทํา อันเน่ืองมาจากลักษณะของงานท่ีตนทําเปน
งานท่ีกอใหเกดิความสขุแกตนเอง พนักงานเหลานีรู้สกึวา
ตนเองไดรับเกียรติและการยอมรับจากชุมชน จึงมีความ
ภาคภูมิใจในงานของตนและเชื่อวา คนในสังคมสวนใหญ
มองงานทีต่นเองรบัผดิชอบดวยภาพพจนทีด่ ีและถงึแมวา 
งานของเทศบาลจะขาดความเปนอิสระในการตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
อันเนื่องมาจากในการจัดทําโครงการพัฒนาและแกไข
ปญหาของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองได
รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากตัวแทนของระบบบริหาร
ราชการสวนกลางกอน แตอยางไรก็ตาม พนักงานท้ังหมด
ยังคงมองวา เทศบาลตําบลเปนหนวยงานท่ีมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี 

 ขอคนพบทีน่าสนใจอยางยิง่ในงานวจัิยนีค้อื การ
ยนืยันดวยวิธกีารวิเคราะหทางสถิติขัน้สงูวา เงินเดือนหรือ
คาตอบแทนแมจะมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต แตตัว
มันเองมิใชเปนเหตุผลหรือแรงจูงใจหลักใหพนักงาน
เทศบาลตาํบลมคีวามพงึพอใจหรอืมคีวามสขุกบัการทาํงาน 
งานวิจยันีช้ีใ้หเห็นอยางชัดเจนวา เงินเดือนและคาตอบแทน
จะมีความสําคัญเฉพาะตอพนักงานของเทศบาลตําบล
ขนาดใหญซึ่งต้ังอยูในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนเมืองมากกวา
ในหมูพนักงานของเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ซ่ึงสวนใหญ
ยังคงมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีชนบทอยู

ขอเสนอแนะ
 งานวิจยัชิน้นีใ้หขอเสนอแนะวา เพือ่ใหเราสามารถ
อนุมานผลไปยังเทศบาลตําบลทุกขนาด เชน เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลในจังหวัดอื่นๆ 
ของประเทศ และอาจจะรวมถงึองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประเภทอ่ืนๆ เชน องคการบริหารสวนจงัหวดั และองคกร
บริหารสวนตาํบล เราควรจะมกีารศกึษาวจัิยเชงิสาํรวจใน
เขตพ้ืนที่อื่นๆ ของประเทศตอไปในอนาคต
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