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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณชิย์ 

กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 

Factors affecting Motivation for job performance of centralized personnel Office of 

the Permanent Secretary Ministry of Commerce 

ธนาวฒิุ นาคสังข์1  ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ2 

------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย ์กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวง

พาณิชย์ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาปัจจยัด้านส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จ ําแนกตามเพศ อาย ุ

สถานภาพระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง อายุราชการ(2)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะ

งานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนก

ตาม ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหน้าใน

การทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน ทาํการศึกษาจากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน195คนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3

ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test (One-way ANOVA) และ Multiple 

Regression Analysis (MRA)  

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 35 – 46ปี 

สถานภาพสมรสจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีตาํแหน่งระดบัประเภทวิชาการมีอายุ

ราชการมากกว่า  5  ปี  ข้ึนไปโดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแบ่งเป็น 8ด้าน คือ

ความสาํเร็จของการปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน

การยอมรับนับถือ ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน พบวา่ปัจจยั

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยโ์ดยภาพรวมให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงคะแนนเฉล่ียตามลาํดบัในแต่ละด้าน

พบว่าปัจจยัในดา้นลกัษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ด้านการยอมรับนบัถือ ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความทา้ทายของงานและอิสระในการทาํงาน ดา้น

โอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และด้านค่าตอบแทนท่ีไม่

เป็นตวัเงิน ตามลาํดบั 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในงานแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทาํงาน 

ABSTRACT 

The purpose of this study subject “Factors that influence on motivation and 

performance of competent official at the Ministry of Commerce, case study is 

competent official at Central Office of the Under-secretariat of Ministry of 

Commerce” were (1) To study the factors that influence on motivation and 

performance of competent official at the Ministry of Commerce; classify by gender, 

age, marital status, education level, service position, and working age. (2) To study 

the job description that influence on motivation and performance of competent 

official at the Ministry of Commerce; classify by   the success of operation, work 
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stability, career path, recognition, challenges on work, work independent, and 

environment at the workplace. 

This study used a representative sample of 195 people with quantitative 

research and tool used in this research were the questionnaire which consisting of 

three parts; the personal data of respondents, information on job description, and 

commentary. The statistics used in this analysis were percentage, mean, standard 

deviation t-test, F-test (one way ANOVA) and multiple regressions (MRA).    

The results of this study are: 

The most of group were female aged between 35 – 46 years, marriage, graduated 

with a bachelor’s degree, rank position (Trade Officer), government service age 

more than 5 years. The sample have 8 opinions for motivation factors,success 

factors, consistence factor, respect factor, challenges factor, working environment factor,  

financial compensation,Non Financial Compensation. These personnel Office of the 

Permanent Secretary Ministry of Commerce high levels of overall work motivation 

have 6 opinions for motivation factors on the average, respectively, Consistence 

factor, success factor,respectfactor,working environment factor,challenges factor, 

progress factor and motivation factors medium have 2 aspect  i.e. financial 

compensation,  Non Financial Compensation. 

Keywords :Work Motivation Motivation Working satisfaction  

บทนํา 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รหรือหน่วยงาน เป็นอีกหน่ึง

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองท่ี

สําคัญต่อการขับเคล่ือนประเทศ ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพา

ประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญ ความสงบสุข สามารถแข่งขนัในเวทีโลกได้เพื่อการ

เสริมสร้างขีดความสามารถให้ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้



337 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และวฒันธรรมโดยคาํนึงถึงมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ด้านสังคมสร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคม

อาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลกการยกระดับประเทศเขา้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มูลค่า โดยการใช้นวตักรรมความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สร้าง

คุณค่าร่วมกบัสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศท่ีเอ้ือต่อการประกอบ

ธุรกิจไดอ้ย่างเป็นธรรมการส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการคา้ให้เป็น

ปัจจัย เ ก้ือหนุนใ นก า รล ดต้นทุน เพื่ อ เพิ่ม คุ ณภา พ สร้า งส รรค์มู ลค่ า ให้กับ

ผูป้ระกอบการและประชาชนไดผ้ลประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

กระทรวงพาณิชย ์มีทั้งหมด 7 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  สํานักงานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ กรมการคา้ต่างประเทศ กรมการคา้ภายใน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ   

และองค์กรมหาชน 4 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การคลงัสินคา้ ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้-ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประมาณ 7,000 คน ประจาํอยู่ใน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ต่างประเทศ สายงานของขา้ราชการกระทรวงพาณิชย ์  

สายงานหลกัๆ ไดแ้ก่ นกัวชิาการพาณิชย ์นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ นกัทรัพยากรบุคคล   

นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีธุรการ และ

ตาํแหน่งทางดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูต้รวจราชการ   

ท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย ์ อธิบดี  รองอธิบดี และผูอ้าํนวยการซ่ึงกระทรวงพาณิชย์

เป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคา้ธุรกิจบริการ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงพาณิชยห์รือ

ส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งมีบทบาทหน้าท่ีทั้งภารกิจในประเทศ ใน

เร่ือง การดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผูบ้ริโภคภายใต้กรอบ

กฎหมายของกระทรวงพาณิชย ์ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการคา้ทั้งการคา้สินคา้และ

ธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกนัภยั คุม้ครองด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาและภารกิจ

ด้านต่างประเทศในเร่ือง เจรจาการค้าระหว่างประเทศซ่ึงประกอบด้วยการเจรจา
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ภายใตก้รอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จดัระเบียบและบริหารการนาํเขา้

ส่งออกรวมทั้งการขายขา้วรัฐต่อรัฐ การคา้มนัสําปะหลงั สินคา้ขอ้ตกลงต่างๆแกไ้ข

ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ เช่น การดูแลเร่ือง GSP การเก็บภาษีตอบโต้

การทุ่มตลาดส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออกของประเทศ 

ดงันั้น องค์กรหรือหน่วยงานจาํเป็นตอ้งอาศยัการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร

ในองค์กรและผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งให้ความสําคญักบับุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับ

ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทาย

ของงานและอิสระในการทาํงานสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดีค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีบุคลากรจะต้องได้รับเพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย์ นั้ น เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู ้บริหาร สามารถนําผลการ

ศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรไปเป็นแนวทางใน

การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคลากรไดมี้แรงจูงใจในการปฏิบติังานต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา ระดบั

ตาํแหน่ง อายรุาชการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยจ์าํแนกตาม ดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ความ

มัน่คงในงานโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานการยอมรับนบัถือ ความทา้ทายของ

งานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
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2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระดบัตาํแหน่ง 

6. อายรุาชการ 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

1. ความสาํเร็จของการ

ปฏิบติังาน 

2. ความมัน่คงในงาน 

3. โอกาสความกา้วหนา้ 

ในการทาํงาน 

4. การยอมรับนบัถือ 

5. ความทา้ทายของงาน 

อิสระในการทาํงาน 

6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย ์
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สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

6. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุราชการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา ระดบัตาํแหน่ง อายรุาชการ 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์จ ําแนกตาม ด้านความสําเร็จของการ

ปฏิบติังาน ความมัน่คงในงานโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงานการยอมรับนบัถือ 

ความทา้ทายของงานอิสระในการทาํงานสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

3. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านลกัษณะงานกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์
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4. สามารถนาํผลในการศึกษาไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อ

การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถนาํผลการศึกษาค้นควา้ไปใช้เป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจศึกษา

เก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด, ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ของการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยก์รณีศึกษา 

บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

เฮลล ์ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง

แรงผลกัดนัต่อบุคคลหรือแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ท่ีส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม

เฉพาะท่ีมีทิศทางไปสู่เป้าประสงค ์

วสิาขาเทียมลม (2551: 8 - 9) กล่าววา่กระบวนการจูงใจซ่ึงเป็นภาวะท่ีอินทรีย์

ไดรั้บการกระตุน้ชกันาํให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นั้นประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

เฮอร์ซเบอร์ก(Frederick Herzberg, 1959) เป็นนกัจิตวิทยาอีกผูห้น่ึงท่ีมุ่งมัน่

ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานผลงานของเขาในเร่ืองน้ีมีปรากฏแพร่หลายมาตั้งแต่

ปีค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 ปัญหาท่ีเขาเฝ้าถามตนเองอยูเ่สมอคือทาํอยา่งไรจะจูงใจ

คนในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดีเขาเห็นวา่การใหค้่าแรงตํ่าทาํใหค้นงานไม่พอใจแต่การ

ให้ค่าแรงสูงก็มิไดท้าํให้คนงานอยากทาํงานหนกัข้ึนเงินมิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดจะทาํให้

คนงานทาํงานไดม้ากกว่าเดิมแมเ้งินจะมีความสําคญัก็ตามขณะเดียวกนัความมัน่คง

และบรรยากาศท่ีดีในองค์การก็มิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดอีกเช่นเดียวกนัทฤษฎีของเฮอร์ซ

เบอร์กเน้นอธิบายและให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 ประการได้แก่ “ตวักระตุน้” 

(Motivators) และ “การบาํรุงรักษา” (Hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จของงานเป็นอย่างยิ่งซ่ึงผูบ้ริหารองค์การควรพิจารณาเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส่วนกลางของ

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการ

ใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967: 727) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัสําคญั 

.05จากสูตรดงักล่าวทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 192 คนจากประชากรทั้งหมด 336 

คนดงันั้นในการศึกษาวิจยัผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 195 ชุด โดยใช้วิธีการ

แบบสุ่มอยา่งง่าย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

T – Test F – Test และ MRA 

สรุปผลการวจัิย  

ส่วนที ่1ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ของบุคลากรในส่วนกลางของ

สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่ง  และอายุราชการ  ผลการสํารวจกลุ่มตวัอย่างของบุคลากร  จาํนวน  

195  คน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ  66.7 มีอายุระหว่าง 35 - 46 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 เป็น

สถานภาพสมรส จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4  ระดบัตาํแหน่ง ประเภทวิชาการ จาํนวน 125 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.1  และมีอายุราชการมากกวา่  5  ปี  ข้ึนไป จาํนวน 127 คน คิดเป็น

ร้อยละ  65.1  

ส่วนที่  2  วิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคญัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของบุคลากรในส่วนกลาง สํานกัปลดักระทรวง

พาณิชยใ์หค้วามสาํคญัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี   

1. ปัจจัยด้านความสําเร็จของการปฏิบัติงาน โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ใหร้ะดบัความคิดเห็นในดา้นความสาํเร็จของการปฏิบติังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 และเม่ือพิจารณา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความ
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คิดเห็นในดา้นผลการปฏิบติังานของท่านช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไว ้มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.22อยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 51.3จาํนวน100 คนดา้นผล

การปฏิบติังานของท่านเป็นประโยชน์ต่อองค์  มีค่าเฉล่ียประมาณ 4.25 อยู่ในระดบั

มาก  คิดเป็นร้อยละ  51.3 จาํนวน  100 คนดา้นผลงานของท่านมีประสิทธิภาพเป็นท่ี

น่าภาคภูมิใจมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.14อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ  51.8จาํนวน  101 คน 

2. ด้านความมั่นคงในงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความ

คิดเห็นในดา้นความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.423 และ

เม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นหน่วยงานของ

ท่านเป็นองคก์รท่ีมีความมัง่คงในการทาํงานมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.51  อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  60.0 จาํนวน  117คน ดา้นตาํแหน่งและหน้าท่ีท่ีท่านทาํอยูท่่าน

คิดว่ามีความมัน่คงในอาชีพของท่าน มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.33อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ  48.2  จาํนวน94  คน 

3. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานโดยผูต้อบแบบสอบถามให้

ระดบัความคิดเห็นในดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.761 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบั

ความคิดเห็นดา้นท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รให้ไดรั้บการพฒันาความรู้ความ

สารถเช่นการฝึกอบรมสัมมนามีค่าเฉล่ียประมาณ  3.94  อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อย

ละ 43.6  จาํนวน 85 คน ด้านท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตาม

ความรู้ความสามารถในสายงานมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.83  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ  46.7  จาํนวน  91 คน ดา้นการปฏิบติังานในตาํแหน่งของท่านมีโอกาสกา้วหนา้ไป

ยงัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.52  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.4  

จาํนวน  71 คน  

4. ด้านการยอมรับนับถือ โดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ

คิดเห็นในดา้นการยอมรับนบัถือ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.986 และ

เม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นผูบ้งัคบับญัชา

ไวว้างใจในการปฏิบติังานของท่านเสมอมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.90 อยูใ่นระดบัมาก คิด
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เป็นร้อยละ 59.0  จาํนวน 115 คนดา้นงานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและไดก้าร

ยอมรับในสังคม  มีค่าเฉล่ียประมาณ  4.16อยูใ่นระดบั คิดเป็นร้อยละ 49.7จาํนวน 97 

คนด้านเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียประมาณ 

3.98อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  59.5  จาํนวน  116 คน 

5. ด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน  โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นในด้านความทา้ทายของงานและอิสระในการ

ทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.80 และเม่ือพิจารณาผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นดา้นท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตรงกบั

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียประมาณ  3.92  อยูใ่นระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ 57.4 จํานวน 112 คนด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป็นงานท่ีท้าทาย

ความสามารถและน่าสนใจมีค่าเฉล่ีย 3.85 อยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.7  

จาํนวน  93 คน ดา้นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดใ้ชค้วามคิด ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความ

สามรถ อย่างเต็มท่ีระดบัมีค่าประมาณ  3.83 อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 47.2 

จาํนวน  92  คนดา้นท่านไดรั้บสิทธิใหมี้อาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังานอยา่ง

อิสระมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.60  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 49.2  จาํนวน  96 คน 

6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั

ความคิดเห็นในด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.824 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นห้องทาํงานและโต๊ะทาํงานมีเพียงพอต่อการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.95  

อยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  46.2  จาํนวน  90 คนดา้นเคร่ืองมือ และวสัดุอุปกรณ์

ในการปฏิบติังานมีจาํนวนเพียงพอ และสะดวกท่ีจะนาํมาใช้งานมีค่าเฉล่ียประมาณ 

3.85  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  47.7  จาํนวน  93 คนดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ี

ทาํงาน เช่นอุณหภูมิ แสงสว่าง มีความเหมาะสมในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  

3.89อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  46.7  จาํนวน  91 คนดา้นหน่วยงานของท่านมี

การจดับริเวณท่ีทาํงานให้เป็นสัดส่วน เหมาะสมกบัการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียประมาณ  

3.79  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  45.1 จาํนวน  88 คนดา้นท่านสามารถทาํงาน
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ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งราบร่ืนมีค่าเฉล่ียประมาณ  4.14 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ  54.4  จาํนวน  106 คนดา้นท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวัมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.94 อยู่ในระดบัมาก คิด

เป็นร้อยละ  54.9 จาํนวน 107 คน ดา้นมีสถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกกาํลงัให้กบั

บุคลากรอยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.19  อยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

39.5  จาํนวน 77 คน 

7. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ

ความคิดเห็นในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.369 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นท่านไดรั้บเงินเดือน ตามความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมมี

ค่าเฉล่ียประมาณ  3.70  อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.6  จาํนวน  85 คนดา้นท่าน

ได้รับเงินเดือนเพียงพอกับค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าเฉล่ีย

ประมาณ  3.21 อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.6 จาํนน 83 คนดา้นท่านพอใจ

ในเงินค่าล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนพิเศษเช่น โบนสั, OT มีค่าเฉล่ียประมาณ 3.19 อยู่

ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.0 จาํนวน78 คน 

8. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินโดยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความ

คิดเห็นในด้านค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.46 และเม่ือพิจารณาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็น

ดา้นท่านไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.73  อยู่ใน

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  39.0 จาํนวน  51 คน ด้านท่านได้รับสวสัดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรมีค่าเฉล่ียประมาณ  3.19 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ30.8 จาํนวน 60 

คน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 - 6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่ง และอายรุาชการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

 

ปัจจัย 

ลกัษณะบุคคล 
ค่านัยสําคัญทางสถิติ ผลการทอดสมมติฐาน 

เพศ .132 ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ .146 ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ .684 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา .436 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัตาํแหน่ง .025 แตกต่างกนั 

อายรุาชการ .167 ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัด้านลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์

 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

-ค่าคงท่ี .345 .442  .781 .436   

-ดา้นความสาํเร็จของ

การปฏิบติังาน 
-.094 .093 -.073 -1.008 .315 .680 1.472 

-ดา้นความมัน่คงใน

งาน 
.047 .095 .037 .493 .623 .626 1.597 

-ดา้นโอกาส

ความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน 

.178 .085 .187 2.092 .038 .444 2.254 

-ดา้นการยอมรับนบั

ถือ 
.083 .132 .064 .631 .529 .349 2.867 

-ดา้นความทา้ทาย

ของงานและอิสระใน

การทาํงาน 

.300 .088 .260 3.402 .001 .609 1.643 

-ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 
.291 .093 .223 3.138 .002 .707 1.415 

 R = .575              R2 = .330           SEE = .656            F = 15.45             Sig = 000 

ผลการทดสอบพบว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์สัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสําคญัสถิติท่ี

ระดบั 0.05(ค่า F =15.45 ค่า Sig.= .000)  
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อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์(1)ปัจจยัในดา้นความสําเร็จของการปฏิบติังาน ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติวฒัน์ถมยา(บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายกลยทุธ์และวางแผนสายออกบตัรธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายกล

ยุทธ์และวางแผนสายออกบตัรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่มีแรงจูงใจอยู่

ในระดับมาก (2)ปัจจยัในด้านความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัราภรณ์มณีวงศ ์ (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจและ

แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายบริหาร

มหาวิทยาลยับูรพาผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาย

บริหารมหาวิทยาลยับูรพามีแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง(3)ปัจจยัในด้านโอกาส

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วาสนาพฒันานันท์ชัย(2552)ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสํานกังานทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริยพ์นกังานสํานกังาน

ทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริยมี์แรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพงษศิ์ริพร(2552) 

ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต ์จงัหวดัสมุทรปราการ ผล

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (4)ปัจจยัในดา้นการยอมรับนบัถือภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคชภรณ์แกว้ลายและ ดร.ทิวากรแกว้มณี(บทคดัย่อ)ได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อผลการทาํงานของข้าราชการ

ตาํรวจจราจรสถานีตาํรวจภูธรเมืองพิษณุโลกจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (5)ปัจจยัในดา้นความทา้ทายของงานและอิสระในการทาํงาน ภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต์ บุญหล้า และประจกัร บวัผนั 

(2554)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของนัก
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บริหารงานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขท่ี 12 ผลการวิจยัพบวา่แรงกดดนั

ทางสังคมในภาพรวมและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของนักบริหารงาน

สาธารณสุขในเทศบาลเขตสาธารณสุขท่ี 12 อยู่ในระดับมาก (6)ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของศิวิไลกุลทรัพย์ศุทรา(2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียร่ิง (1964) จาํกดัผลวิจยัพบวา่พนกังาน

บริษทัเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียร่ิง (1964) จาํกดัมีระดบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบั

มากมีจาํนวน 2 ดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือดา้นความสําเร็จของ

งานดา้นลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลางมีจาํนวน 3 ดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อยคือด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานส่วนด้านผลตอบแทนและ

สวสัดิการอยู่ในระดบันอ้ย (7)ปัจจยัในดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลางซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนนัตไ์ชยกุลวฒันาและจุรีรัตน์จนัทะ

มุด(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจา

การแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจ์งัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั

พบวา่ระดบัแรงจูงใจจาํแนกตามปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกอยู่

ในระดบัสูง ( X  = 3.76) โดยเฉพาะดา้นความรับผิดชอบ (  X = 4.02) ส่วนแรงจูงใจ

ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ของงานจะตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน (X = 3.52) อยา่งไรก็ตามแรงจูงใจ

จาํแนกตามปัจจยัอนามยักบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X  = 3.29) ส่วนแรงจูงใจดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ (  X  = 

2.60)และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะนุชนรินทร์ (2545) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) เขต 17 พบวา่พนกังาน

ส่วนใหญ่มีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (8)ปัจจยัค่าตอบแทนท่ีไม่

เป็นตวัเงิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูยศศรีวรขนัธ์

(2553)ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน:กรณีศึกษาขององคก์าร
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บริหารส่วนตําบลเขตอํา เภอเมือง  จ.นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานมีความพึงพอใจในระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.89 

ประสิทธิภาพของการทางานในรอบปีท่ีผา่นมาในระดบัดีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และทา

ใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพการทางานขององคก์รในรอบปีต่อไปจะเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 

3.58 และมีความพึงพอใจในการไดรั้บเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอยูใ่นระดบั

ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.35 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย ์กรณีศึกษา 

บุคลากรในส่วนกลางของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ดงัน้ี 

ด้านความสํา เ ร็จในการปฏิบัติงาน ควรมีการสร้างเว็บบอร์ดในการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในเวบ็บอร์ดเพื่อให้บุคลากรนาํองค์ความรู้ไปใช้ในการทาํงานให้บรรลุตาม

เป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

ดา้นสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ควรปรับปรุงให้อากาศในห้องทาํงานให้

ถ่ายเทไดส้ะดวก เช่น ลา้งแอร์ หรือดูดฝุ่ นในห้องทาํงาน จดัสรรพื้นท่ีให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย เพื่อเป็นบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน และควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นการออกกาํลงักายใหเ้พียงพอ 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินควรปรับปรุงดา้นสวสัดิการของขา้ราชการให้

เขา้กบัสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

2. ศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีกวา้งข้ึน เพื่อให้ไดค้่า และกลุ่มตวัอยา่งใหม่ ๆ 

เพิ่มเติมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
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