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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูง ใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของบุค ลากร
กระทรวงพาณิ ช ย์ กรณี ศึ กษา บุ ค ลากรในส่ วนกลางของสํา นัก งานปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ใ นครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ(1)ศึ ก ษาปั จจัย ด้า นส่ วนบุ คคลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ ํา แนกตามเพศ อายุ
สถานภาพระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุราชการ(2)เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะ
งานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนก
ตาม ด้านความสําเร็ จของการปฏิ บตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าใน
การทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ทําการศึกษาจากลุ่มตัวอย่าง จํานวน195คนในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ ข้อมูลส่ วนบุคลของผูต้ อบแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ข้อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test (One-way ANOVA) และ Multiple
Regression Analysis (MRA)
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ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 – 46ปี
สถานภาพสมรสจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาํ แหน่งระดับประเภทวิชาการมีอายุ
ราชการมากกว่า 5 ปี ขึ้ นไปโดยกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ความคิ ดเห็ น แบ่ง เป็ น 8ด้า น คื อ
ความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน
การยอมรับนับถื อ ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน พบว่าปั จจัย
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์
กรณี ศึกษา บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์โดยภาพรวมให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเรี ยงคะแนนเฉลี่ ยตามลําดับในแต่ละด้าน
พบว่าปั จจัยในด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความมัน่ คงในงาน ด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน ด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปาน
กลาง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่ไม่
เป็ นตัวเงิน ตามลําดับ
คําสําคัญ : แรงจูงใจในงานแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน
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
ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กรหรื อหน่วยงาน เป็ นอีกหนึ่ ง
ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็ นฟันเฟื องที่
สํ า คัญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นประเทศ ขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลให้ บ ัง เกิ ด ผล นํา พา
ประเทศชาติ ไปสู่ ความเจริ ญ ความสงบสุ ข สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้เพื่อการ
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถให้ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิ จ บนฐานขององค์ความรู้
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ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมและ
ด้านสังคมสร้ างความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิ จในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
อาเซี ยนและเป็ นฐานไปสู่ เวที โลกการยกระดับประเทศเข้า สู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้ าง
คุ ณค่าร่ วมกับสังคมการสร้ างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้ อต่อการประกอบ
ธุ รกิจได้อย่างเป็ นธรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็ น
ปั จจั ย เกื้ อหนุ น ในการลดต้ น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า ให้ ก ั บ
ผูป้ ระกอบการและประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่
กระทรวงพาณิ ชย์ มีท้ งั หมด 7 หน่ วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
และองค์กรมหาชน 4 แห่ ง ได้แก่ องค์การคลังสิ นค้า ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชี พระหว่าง
ประเทศ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาอัญ มณี แ ละเครื่ องประดับ แห่ ง ชาติ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า-ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ป ระมาณ 7,000 คน ประจํา อยู่ใ น
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และ ต่างประเทศ สายงานของข้าราชการกระทรวงพาณิ ชย์
สายงานหลักๆ ได้แก่ นักวิชาการพาณิ ชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล
นัก วิ ช าการการเงิ น และบัญ ชี เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ว ไป เจ้า หน้า ที่ ธุ ร การ และ
ตําแหน่งทางด้านการบริ หาร ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผูต้ รวจราชการ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายการพาณิ ชย์ อธิ บดี รองอธิ บดี และผูอ้ าํ นวยการซึ่ งกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้าธุ รกิจบริ การ ทรัพย์สินทางปั ญญาและ
ราชการอื่นตามที่ มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิ ชย์หรื อ
ส่ วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีบทบาทหน้าที่ท้ งั ภารกิ จในประเทศ ใน
เรื่ อ ง การดู แลราคาสิ นค้า เกษตรและรายได้เกษตรกร ดู แลผูบ้ ริ โภคภายใต้ก รอบ
กฎหมายของกระทรวงพาณิ ชย์ ส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิ จการค้าทั้งการค้าสิ นค้าและ
ธุ รกิ จบริ การ รวมทั้งธุ รกิ จประกันภัย คุ ม้ ครองด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและภารกิ จ
ด้า นต่า งประเทศในเรื่ อง เจรจาการค้า ระหว่า งประเทศซึ่ ง ประกอบด้วยการเจรจา
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ภายใต้กรอบ WTO FTA อนุ ภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริ หารการนําเข้า
ส่ งออกรวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสําปะหลัง สิ นค้าข้อตกลงต่างๆแก้ไข
ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่ อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาดส่ งเสริ มและเร่ งรัดการส่ งออกของประเทศ
ดังนั้น องค์กรหรื อหน่วยงานจําเป็ นต้องอาศัยการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร
ในองค์กรและผูบ้ ริ หารนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทาย
ของงานและอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีค่าตอบแทนและ
สวัส ดิ ก ารที่ บุ ค ลากรจะต้อ งได้รั บ เพื่ อ ให้เ ป็ นแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
กระทรวงพาณิ ช ย์ นั้น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ ผู ้บ ริ ห าร สามารถนํา ผลการ
ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไปเป็ นแนวทางใน
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากรได้มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่ง อายุราชการ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์จาํ แนกตาม ด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ความ
มัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ ความท้าทายของ
งานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง
อายุราชการ

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. ความสําเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ความมัน่ คงในงาน
3. โอกาสความก้าวหน้า
ในการทํางาน
4. การยอมรับนับถือ
5. ความท้าทายของงาน
อิสระในการทํางาน
6. สภาพแวดล้อมในการทํางาน

แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
กระทรวงพาณิ ชย์

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการศึกษา
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับตําแหน่ งที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
6. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุราชการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
7. ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ าํ แนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา ระดับตําแหน่ง อายุราชการ
2. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์จ ํา แนกตาม ด้า นความสํา เร็ จ ของการ
ปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงในงานโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานการยอมรับนับถือ
ความท้าทายของงานอิสระในการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. ทําให้ทราบถึ งความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะงานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์
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4. สามารถนําผลในการศึกษาไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถนํา ผลการศึ ก ษาค้นคว้าไปใช้เป็ นแนวทางให้แก่ ผูส้ นใจศึ ก ษา
เกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด, ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ของการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิ ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์กรณี ศึกษา
บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็ นแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี้
เฮลล์ ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง
แรงผลักดันต่อบุคคลหรื อแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
เฉพาะที่มีทิศทางไปสู่ เป้ าประสงค์
วิสาขาเทียมลม (2551: 8 - 9) กล่าวว่ากระบวนการจูงใจซึ่ งเป็ นภาวะที่อินทรี ย ์
ได้รับการกระตุน้ ชักนําให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดๆเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
นั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
เฮอร์ ซเบอร์ ก(Frederick Herzberg, 1959) เป็ นนักจิตวิทยาอีกผูห้ นึ่งที่มุ่งมัน่
ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทํางานผลงานของเขาในเรื่ องนี้ มีปรากฏแพร่ หลายมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 ปั ญหาที่เขาเฝ้ าถามตนเองอยูเ่ สมอคือทําอย่างไรจะจูงใจ
คนในการทํางานได้เป็ นอย่างดีเขาเห็นว่าการให้ค่าแรงตํ่าทําให้คนงานไม่พอใจแต่การ
ให้ค่าแรงสู งก็มิได้ทาํ ให้คนงานอยากทํางานหนักขึ้นเงินมิใช่สิ่งจูงใจสู งสุ ดจะทําให้
คนงานทํางานได้มากกว่าเดิ มแม้เงิ นจะมีความสําคัญก็ตามขณะเดี ยวกันความมัน่ คง
และบรรยากาศที่ ดีในองค์การก็มิใช่สิ่งจูงใจสู งสุ ดอีกเช่ นเดี ยวกันทฤษฎีของเฮอร์ ซ
เบอร์ กเน้นอธิ บายและให้ความสําคัญกับปั จจัย 2 ประการได้แก่ “ตัวกระตุ น้ ”
(Motivators) และ “การบํารุ งรักษา” (Hygiene) สองปั จจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิ พลต่อ
ความสํ า เร็ จ ของงานเป็ นอย่า งยิ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารควรพิ จ ารณาเพื่ อ นํา ไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารคนและบริ หารงาน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในส่ วนกลางของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ด้วยการ
ใช้สูตรของ Taro Yamane (1967: 727) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสําคัญ
.05จากสู ตรดังกล่าวทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 192 คนจากประชากรทั้งหมด 336
คนดังนั้นในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจํานวน 195 ชุ ด โดยใช้วิธีการ
แบบสุ่ มอย่างง่าย
สถิ ติที่ ใ ช้วิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
T – Test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม ของบุคลากรในส่ วนกลางของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ ง และอายุราชการ ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร จํานวน
195 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 66.7 มี อ ายุ ร ะหว่า ง 35 - 46 ปี จํา นวน 77 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.5 เป็ น
สถานภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.3 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4 ระดับตําแหน่ง ประเภทวิชาการ จํานวน 125 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.1 และมีอายุราชการมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 127 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.1
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ข ้อมู ล ระดับ ความสํา คัญเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในส่ วนกลาง สํานักปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ให้ความสําคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้ านความสํ าเร็ จของการปฏิบัติงาน โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ระดับความคิดเห็นในด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.20 และเมื่อพิจารณา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความ
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คิดเห็ นในด้านผลการปฏิบตั ิงานของท่านช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.22อยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 51.3จํานวน100 คนด้านผล
การปฏิบตั ิงานของท่านเป็ นประโยชน์ต่อองค์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.25 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 51.3 จํานวน 100 คนด้านผลงานของท่านมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่
น่าภาคภูมิใจมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.14อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 51.8จํานวน 101 คน
2. ด้ า นความมั่น คงในงาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ ความ
คิดเห็นในด้านความมัน่ คงในงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.423 และ
เมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นด้านหน่วยงานของ
ท่านเป็ นองค์กรที่มีความมัง่ คงในการทํางานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.51 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 จํานวน 117คน ด้านตําแหน่ งและหน้าที่ที่ท่านทําอยูท่ ่าน
คิดว่ามีความมัน่ คงในอาชี พของท่าน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.33อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 48.2 จํานวน94 คน
3. ด้ านโอกาสความก้ าวหน้ าในการทํางานโดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ระดับความคิ ดเห็ นในด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.761 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับ
ความคิดเห็นด้านท่านได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สารถเช่นการฝึ กอบรมสัมมนามีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.94 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 43.6 จํานวน 85 คน ด้านท่านได้รับการสนับสนุ นให้มีความเจริ ญก้าวหน้าตาม
ความรู ้ความสามารถในสายงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 46.7 จํานวน 91 คน ด้านการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าไป
ยังตําแหน่ งที่สูงขึ้ นมีค่าเฉลี่ ยประมาณ 3.52 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 36.4
จํานวน 71 คน
4. ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ โดยผู้ต อบแบบสอบถามให้ร ะดับ ความ
คิดเห็นในด้านการยอมรับนับถือ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.986 และ
เมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็ นด้านผูบ้ งั คับบัญชา
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของท่านเสมอมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.90 อยูใ่ นระดับมาก คิด
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เป็ นร้อยละ 59.0 จํานวน 115 คนด้านงานที่ท่านทําอยูเ่ ป็ นอาชีพที่มีเกียรติและได้การ
ยอมรับในสังคม มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.16อยูใ่ นระดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.7จํานวน 97
คนด้านเพื่อนร่ วมงานยอมรั บในความรู้ ค วามสามารถของท่าน มีค่า เฉลี่ ยประมาณ
3.98อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 59.5 จํานวน 116 คน
5. ด้ า นความท้ า ทายของงานและอิ ส ระในการทํ า งาน โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็ นในด้า นความท้าทายของงานและอิสระในการ
ทํา งาน ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.80 และเมื่ อ พิ จ ารณาผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นด้านท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ นร้ อ ยละ 57.4 จํา นวน 112 คนด้า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ เ ป็ นงานที่ ท ้ า ทาย
ความสามารถและน่ า สนใจมี ค่า เฉลี่ ย 3.85 อยู่ใ น ระดับ มาก คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.7
จํานวน 93 คน ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้ความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์และความ
สามรถ อย่างเต็มที่ ระดับมี ค่า ประมาณ 3.83 อยู่ใ นระดับ มาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.2
จํานวน 92 คนด้านท่านได้รับสิ ทธิ ให้มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอย่าง
อิสระมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.60 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 49.2 จํานวน 96 คน
6. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความคิ ดเห็ นในด้านสภาพแวดล้อมในการทํา งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.824 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านห้องทํางานและโต๊ะทํางานมีเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.95
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 46.2 จํานวน 90 คนด้านเครื่ องมือ และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิ บตั ิงานมีจาํ นวนเพียงพอ และสะดวกที่จะนํามาใช้งานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.85 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 47.7 จํานวน 93 คนด้านสภาพแวดล้อมในที่
ทํางาน เช่นอุณหภูมิ แสงสว่าง มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.89อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 46.7 จํานวน 91 คนด้านหน่วยงานของท่านมี
การจัดบริ เวณที่ทาํ งานให้เป็ นสัดส่ วน เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยประมาณ
3.79 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 จํานวน 88 คนด้านท่านสามารถทํางาน
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ร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างราบรื่ นมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.14 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 54.4 จํานวน 106 คนด้านท่านกับเพื่อนร่ วมงานมีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัวมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.94 อยู่ในระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 54.9 จํานวน 107 คน ด้านมีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกําลังให้กบั
บุคลากรอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
39.5 จํานวน 77 คน
7. ด้ า นค่ า ตอบแทนที่เ ป็ นตั ว เงิ น โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ร ะดับ
ความคิดเห็ นในด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.369 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านท่านได้รับเงินเดือน ตามความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.70 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.6 จํานวน 85 คนด้านท่าน
ได้รั บ เงิ น เดื อ นเพี ย งพอกับ ค่ า ครองชี พ ในสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน มี ค่ า เฉลี่ ย
ประมาณ 3.21 อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 42.6 จํานน 83 คนด้านท่านพอใจ
ในเงินค่าล่วงเวลา หรื อค่าตอบแทนพิเศษเช่น โบนัส, OT มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 40.0 จํานวน78 คน
8. ค่ าตอบแทนที่ไม่ เป็ นตัวเงินโดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิ ดเห็ นในด้า นค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่เป็ นตัวเงิ น ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อพิจารณาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านท่านได้รับสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.73 อยู่ใน
ระดับ มาก คิดเป็ นร้ อยละ 39.0 จํา นวน 51 คน ด้า นท่านได้รับสวัสดิ การเกี่ ยวกับ
การศึกษาบุตรมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.19 อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ30.8 จํานวน 60
คน
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 - 6 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง และอายุราชการที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่แตกต่างกัน
ปัจจัย
ลักษณะบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่ง
อายุราชการ

ค่ านัยสํ าคัญทางสถิติ

ผลการทอดสมมติฐาน

.132
.146
.684
.436
.025
.167

ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์

ปัจจัยด้ านต่ างๆ

Unstandardized
Coefficients

Standar
dized
Coeffici
ents

t

Sig.

B

Std. Error

.345

.442

.781

.436

-ด้านความสําเร็ จของ
-.094
การปฏิบตั ิงาน

.093

-.073 -1.008

-ด้านความมัน่ คงใน
งาน

.047

.095

.037

-ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน

.178

.085

-ด้านการยอมรับนับ
ถือ

.083

-ด้านความท้าทาย
ของงานและอิสระใน .300
การทํางาน

-ค่าคงที่

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.315

.680

1.472

.493

.623

.626

1.597

.187

2.092

.038

.444

2.254

.132

.064

.631

.529

.349

2.867

.088

.260

3.402

.001

.609

1.643

.707

1.415

-ด้านสภาพแวดล้อม
.291
.093
.223 3.138 .002
ในการทํางาน
R = .575
R2 = .330
SEE = .656
F = 15.45

Sig = 000

ผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การปฏิ บ ตั ิงานของบุค ลากรกระทรวงพาณิ ชย์ สัมพันธ์ กนั อย่า งมีนัยสํา คัญสถิ ติที่
ระดับ 0.05(ค่า F =15.45 ค่า Sig.= .000)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
บุ ค ลากรกระทรวงพาณิ ช ย์ กรณี ศึ ก ษา บุ ค ลากรในส่ ว นกลางของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ (1)ปั จจัยในด้านความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติวฒั น์ถมยา(บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผนสายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายกล
ยุทธ์และวางแผนสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก (2)ปั จจัยในด้านความมัน่ คงในงาน ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชราภรณ์มณี วงศ์ (2541) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจและ
แนวทางเสริ มสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรในสายบริ หาร
มหาวิทยาลัยบูรพาผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสาย
บริ หารมหาวิทยาลัยบูรพามีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง(3)ปั จจัยในด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนาพัฒ นานัน ท์ ชัย (2552)ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลตอแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริ ยพ์ นักงานสํานักงาน
ทรั พย์สินสวนพระมหากษัตริ ยม์ ี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในภาพรวมปั จจัยจูงใจ
และปัจจัยคํ้าจุนอยูใ่ นระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ศิริพร(2552)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการ: กรณี ศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4)ปั จจัยในด้านการยอมรับนับถือภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคชภรณ์ แก้วลายและ ดร.ทิวากรแก้วมณี (บทคัดย่อ)ได้
ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง การศึ ก ษาปั จจัย จู ง ใจที่ มี อิท ธิ พ ลต่อผลการทํา งานของข้า ราชการ
ตํารวจจราจรสถานี ตาํ รวจภูธรเมืองพิษณุ โลกจากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (5)ปั จจัยในด้านความท้าทายของงานและอิสระในการทํางาน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวสันต์ บุญหล้า และประจักร บัวผัน
(2554)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่มีผลต่อการปฏิ บ ตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ของนัก
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

349

บริ หารงานสาธารณสุ ขในเทศบาล เขตสาธารณสุ ขที่ 12 ผลการวิจยั พบว่าแรงกดดัน
ทางสั ง คมในภาพรวมและการปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้า ที่ ข องนัก บริ ห ารงาน
สาธารณสุ ข ในเทศบาลเขตสาธารณสุ ข ที่ 12 อยู่ใ นระดับ มาก (6)ปั จจัย ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของศิ วิไลกุลทรัพย์ศุทรา(2552) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอ. เอส. แอสโซซิ เอทเอนยิเนียริ่ ง (1964) จํากัดผลวิจยั พบว่าพนักงาน
บริ ษทั เอ. เอส. แอสโซซิ เอทเอนยิเนี ยริ่ ง (1964) จํากัดมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากมีจาํ นวน 2 ด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านความสําเร็ จของ
งานด้านลักษณะของงานอยูใ่ นระดับปานกลางมีจาํ นวน 3 ด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคื อด้านความสัมพันธ์ ระหว่า งบุคคลด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิ บ ัติ ง านด้า นความก้า วหน้า และความมั่น คงในงานส่ วนด้า นผลตอบแทนและ
สวัสดิ การอยู่ในระดับน้อย (7)ปั จจัยในด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนันต์ไชยกุลวัฒนาและจุรีรัตน์จนั ทะ
มุด(2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลประจา
การแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์จงั หวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่าระดับแรงจูงใจจําแนกตามปั จจัยจูงใจกับปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอกอยู่
ในระดับสู ง ( X = 3.76) โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ( X = 4.02) ส่ วนแรงจูงใจ
ด้านโอกาสความก้าวหน้าของงานจะตํ่ากว่าด้านอื่น (X = 3.52) อย่างไรก็ตามแรงจูงใจ
จําแนกตามปั จจัยอนามัยกับปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอกอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.29) ส่ วนแรงจูงใจด้านเงิ นเดื อนและค่าตอบแทนตํ่ากว่าด้านอื่นๆ ( X =
2.60)และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะนุชนริ นทร์ (2545) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจํากัด (มหาชน) เขต 17 พบว่าพนักงาน
ส่ วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (8)ปั จจัยค่าตอบแทนที่ไม่
เป็ นตัวเงิน ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชูยศศรี วรขันธ์
(2553)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน:กรณี ศึกษาขององค์การ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

350

บริ หารส่ วนตํ า บลเขตอํ า เภอเมื อ ง จ.นครราชสี มาผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานมีความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.89
ประสิ ทธิภาพของการทางานในรอบปี ที่ผา่ นมาในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และทา
ให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กรในรอบปี ต่อไปจะเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย
3.58 และมีความพึงพอใจในการได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษอยูใ่ นระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.35
ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
จากผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งปั จจัยที่
มี อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ กรณี ศึกษา
บุคลากรในส่ วนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
ด้ า นความสํ า เร็ จในการปฏิ บ ัติ ง าน ควรมี ก ารสร้ า งเว็ บ บอร์ ด ในการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นในเว็บบอร์ ดเพื่อให้บุคลากรนําองค์ความรู้ไปใช้ในการทํางานให้บรรลุตาม
เป้ าหมายและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควรปรับปรุ งให้อากาศในห้องทํางานให้
ถ่ายเทได้สะดวก เช่น ล้างแอร์ หรื อดูดฝุ่ นในห้องทํางาน จัดสรรพื้นที่ให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เพื่อเป็ นบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ด้านการออกกําลังกายให้เพียงพอ
ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นควรปรับปรุ งด้านสวัสดิการของข้าราชการให้
เข้ากับสภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่กว้างขึ้น เพื่อให้ได้ค่า และกลุ่มตัวอย่างใหม่ ๆ
เพิ่มเติมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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