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แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐวสิาหกิจ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

(INCENTIVE AFFECTING THE JOB PERFORMANCE OF  

MARKET ORGANIZATION OFFICER AT THE STATE ENTERPRISE UNDER 

THE MINISTRY OF INTERIOR) 

จินตน์รัตน์  ศิริสมบติั1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (2) 

เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ท่ี อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด 

กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 88 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอายงุานมากกวา่ 9 ปี  

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, และอายุ

งาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

2. ปัจจยัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและ

สวสัดิการ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน และบรรยากาศใน

การทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

3. แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความร่วมมือ ความทุ่มเท 

ความพยายาม และความผูกพัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

คําสําคัญ : แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน, องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ABSTRACT 

 This study aimed to study  (1) To study the individual factors that affect 

motivation and performance of Market-Organization officer at the state enterprise 

under the ministry of interior (2) To study the operational factor motivation in the 

performance of Market-Organization employees. 

 The sample used in this research was an employee of the Thai-German 

Institute amount 88 people. The research tools used is the questionnaire and data 

were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used 

to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05 . 
The results showed that the sample is representative of the employees of 

Market-Organization. Most are female, age between 31 to 40 years, single statue, 

education Bachelor's degree and work experience more than 9 years.  
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 The research results found that. 

1. Personal factors including sex, age, status, educational level and work 

experience that different not influence the job performance satisfaction of 

employees Market-Organization. 

2. Operational factors including policy and management, salary, welfare 

with the progress of the work, stability in performance and working environment 

not correlated incentive affecting the job performance of Market-Organization 

officer. 

3. Incentive affecting the job performance including cooperation, 

dedication, effort royalty not correlated incentive affecting the job performance of 

Market-Organization officer. 

KEY WORDS: JOB PERFORMANCE INCENTIVE, MARKET-ORGANIZATION 

บทนํา 

การท่ีเจา้หนา้ท่ีในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจจะเกิดจากลกัษณะ

นิสัยส่วนบุคคล เช่น การท่ีบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง 

ตอ้งการความก้าวหน้าในชีวิต หรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมี

ความชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรง

กบัความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ซ่ึง

อาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององคก์ร

ตลอดจนการมีความรัก ความผูกพนักับองค์กร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้

เจา้หนา้ท่ีเกิดแรงจูงใจในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิง

กระตุ้นให้บุคคลเกิดความมานะพยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้(สิริพร อาํไพศรี, 2547, หนา้ 1-2) 

ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในองค์กร เพื่อจะสามารถทาํให้เจา้หน้าท่ีทาํงานไดอ้ย่างมี
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ความสุข และทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจสติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบความสําเร็จ

สูงสุด ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้จึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผู ้

ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบวา่มีปัจจยัดา้นไหนบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีเพื่อนาํผล

การศึกษามาเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานนาํไปปรับปรุงให้กบัเจา้หน้าท่ีอย่างเป็นธรรม

และเหมาะสม ทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืนๆ ผูศึ้กษาเช่ือวา่ ถา้หากมีการจดัการองคก์รให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แลว้ จะเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัในการท่ีจะ

ทาํให้เจา้หน้าท่ีมีความรักองค์กร พร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและ

เ กิ ดป ระ สิ ท ธิผ ล อัน เ ป็ นปัจจัย ท่ีสํ า คัญใ นก ารขับ เค ล่ื อนใ ห้องค์ก า รตล า ด 

กระทรวงมหาดไทย ประสบความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ี ได ้เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

และอายงุาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 2.ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและ

สวสัดิการ ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน และบรรยากาศใน

การทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 
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 2. ทาํให้ทราบถึงระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 3. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อนาํผล

ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กร และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบัเจา้หน้าท่ีองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย  

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของแรงจูงใจ 

ณฐัยา ไพรสงบ (2546, หนา้ 6) กล่าววา่ แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง พลงั

จูงใจหรือส่ิงกระตุน้ให้พนกังานแสดงพฤติกรรม หรือทาํกิจกรรมดว้ยความเต็มใจใน

การทาํงานเกิดความพอใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหดี้ท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• สถานภาพ 

• อายงุาน 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

• นโยบายและการบริหาร 

• เงินเดือนและสวสัดิการ 

• ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

• ความมัน่คงในการทาํงาน 

• บรรยากาศในการทาํงาน 

 

 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

รัฐวสิาหกิจ ขององคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 
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 กุลโสภิษฐ์ พานิชการ (2546, หนา้ 9) กล่าวไวว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง อิทธิพล

ท่ีก่อใหเ้กิดการกระทาํดว้ยความสมคัรใจ ในระยะเวลาต่อเน่ืองและมีพลงัใจให้บรรลุ

เป้าหมาย 

 แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

จตุวตัน์ ก่ิงบวัหลวง (2541, หน้า 14-15) ไดก้ล่าวไวว้่า นกับริหาร หัวหน้า

งาน หรือผูน้าํ มีภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังานในองคก์รดา้นการกาํหนดนโยบาย การ

วางแผน เป็นผูเ้ช่ียวชาญ วนิิจฉยัสั่งการ ประสานบุคคลและประโยชน์ขององคก์รแลว้ 

ส่ิงสําคญัท่ีนกับริหาร หัวหน้างานหรือผูน้าํจะตอ้งเก่ียวขอ้งก็คือ การโน้มน้าวจิตใจ

ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานให้เกิดความสามคัคี เพื่อจะให้เกิดพลงัร่วมของ

กลุ่มเพื่อนาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย ส่ิงหน่ึงท่ีนกับริหารจะผสานจิตใจของผูร่้วมงานให้

เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัภารกิจขององคก์รไปไดน้ั้นมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีไดรั้บ

ความสนใจและนิยมกนัมากคือ การจูงใจ 

การจูงใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีชักนาํพฤติกรรมผูอ่ื้นให้ประพฤติตามวตัถุประสงค ์

พฤติกรรมของคนจะข้ึนไดต้อ้งมีแรงจูงใจ (motive) ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นเร่ืองเก่ียว

โยงกบัส่ิงเร้าและแรงจูงใจ จึงกล่าวไดว้่า การจูงใจ หมายถึง ความพยายามชกัจูงให้

ผูอ่ื้นแสดงออกหรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจ ส่ิงจูงใจอาจมีไดจ้ากภายในและภายนอกตวั

บุคคลนั้น แต่มูลเหตุจูงใจอนัสาํคญัของบุคคล คือ ความตอ้งการ 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัแรงจูงใจ 

 ทฤษฎกีารจูงใจ (motivation theory) 

 Maslow (อา้งถึงใน เรียม ศรีทอง, 2540, หนา้ 20-23) ไดเ้ขียนไวว้า่ ทฤษฎีการ

จูงใจ (motivation theory) หรือเรียกว่าทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ (Maslow’s 

general theory of human motivation) เป็นทฤษฎีท่ี Maslow ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจจาก

ความตอ้งการของมนุษยแ์ละไดมี้การวางกระบวนการทางความตอ้งการของมนุษยไ์ว้

วา่ มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด ในขณะท่ีความตอ้งการใด ไดรั้บการ

ตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทนท่ีความต้องการท่ีได้รับการ
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ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอยู ่และความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นจากตํ่าไป

หาสูง (hierarchy of needs) แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (physiological needs) 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (security of safety needs) 

 3. ความตอ้งการทางสังคม (social or belongingness needs) 

 4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (esteem of status needs) 

 5. ความตอ้งการได้รับความสําเร็จในชีวิต (self-actualization of self-

realization) 

 Amold and Feldman (อา้งถึงใน บุญรวย ฤาชยั, 2543, หน้า 11-12) ได้

กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานเป็นผลรวมของความรู้สึกดา้นบวกในสภาพรวมท่ีเอกตั

บุคคลมีต่องานและเม่ือพูดว่าเอกตับุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานสูง หมายความว่า

โดยทัว่ ๆ ไปแลว้เอกตับุคคลจะมีความช่ืนชอบ และช่ืนชม เห็นคุณค่าของงาน และมี

ความรู้สึกทางด้านบวกต่องาน นอกจากน้ี Amold และ Feldman ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีทาํให้บุคคลมีความรู้สึกทางดา้นบวก และทางดา้นลบเก่ียวกบั

งาน ไดแ้ก่ 

1. รายได ้(pay) 

 2. ลกัษณะงานท่ีทาํ (work itself) 

 3. การเล่ือนตาํแหน่ง (promotion) 

 4. การบงัคบับญัชา (supervision) 

 5. กลุ่มทาํงาน (work group) 

 6. สภาพการทาํงาน (working conditions) 

 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ดวงดาว เสวนันา และวิไลวรรณ เขตพงค ์(2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน” ซ่ึงผล

การศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง และความ

ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก คิดเป็นร้อยละ 18.49 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
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ระดับ .01 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ้อายุการทาํงาน และแผนก ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลทาํให้แรงจูงใจในการทาํงาน

และความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

พลูศกัด์ิ สมบูรณ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ทหารชั้นผูน้้อยท่ีปฏิบติังานอยู่ใน มณฑลทหารราบท่ี 22 อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี” ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ทหารชั้นผูน้อ้ยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นมณฑลทหารราบท่ี 22 คือ ระดบัชั้นยศ ลกัษณะงาน 

โอกาสความกา้วหนา้ในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ การไดรั้บความยุติธรรม ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

อายุ ระดบัตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

รัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการ กรณีศึกษา สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก 

เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ” ซ่ึงการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสุขอนามยัไม่

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจไม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ยกเวน้ปัจจยัดา้นความสําเร็จในงาน

และการไดก้ารยอมรับมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 ณฐัวตัร สนหอม (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ อายุงาน ตาํแหน่ง ในขณะท่ี

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงาน 

 ชญัญา อชิรศิลป์ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานขาย บริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย มีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบ

ตามอายุ และอายุงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม 

เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการทาํงานขาย พบวา่ ไม่

มีความแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัดา้นงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้า

และความมัน่คงในหน้าท่ีงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในทางบวกอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัภายในองคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 5 ตลาดสาขา โดยทาํการศึกษาเจา้หน้าท่ีทั้งหมดจาํนวน 88 

คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อายงุาน 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการปฏิบติังาน 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจการปฏิบติังาน  

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์ขอ้มูล

ส่วนบุคคล, ปัจจัยในการปฏิบัติงาน และโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive 

statistics) และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน สถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) 
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คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ตามลกัษณะของตวัแปร 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์มากกว่า 2 ตวัแปร โดยใช้สถิติทดสอบด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression  analysis กาํหนดทดสอยนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 สถานภาพโสด จาํนวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

และมีอายงุานมากกวา่ 9 ปี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 จากการสํารวจพบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและการ มีค่าตํ่าสุด 1.80 ค่าสูงสุด 

8.80 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.4523 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 1.64156 ปัจจยัดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 9.50 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8977 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 

1.95151 ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 9.40 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.9795 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 2.21926 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 10.00 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.2045 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 

1.70932 ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน มีค่าตํ่าสุด 1.20 ค่าสูงสุด 10.00 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.8409 มีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 1.96268 
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ตารางสมมติฐานที ่2 ปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ องคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

ปัจจยัต่างๆ Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

ค่าคงท่ี 2.674 0.385 6.946 0.000 

ดา้นนโยบายและการ

บริหาร 

0.201 0.096 2.092 0.040* 

ดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ 

0.061 0.081 0.746 0.458 

ดา้นความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน 

0.030 0.068 -0.435 0.665 

ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน 

0.099 0.104 0.952 0.344 

ดา้นบรรยากาศในการ

ทาํงาน 

0.228 0.090 2.521 0.014* 

R =0.718  R2=0.515   F-test=17.445 Sig 0.000 

 

จากตารางสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผลท่ีไดคื้อ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน = 

2.674+0.2.1( ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ) *+0.061( ด้ า น เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ

สวสัดิการ)+0.030(ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน)+0.099(ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน)+0.228(ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน)* 

สรุปผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, และอายุ

งาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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2. ปัจจยัการปฏิบติังาน  ดา้นนโยบายและการบริหารและบรรยากาศในการ

ทาํงาน มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ ความก้าวหน้าในการ

ทาํงาน และความมัน่คงในการทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรกาํหนดนโยบายและการบริหารให้

มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั รวมทั้ง การพิจารณา

ตัวแปรอสิระ  สถิติทีใ่ช้  ค่านัยสําคัญ  ผลการทดสอบ  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.469 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.180 ปฏิเสธ 

สถานภาพ  F-Test 0.232 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.500 ปฏิเสธ 

อายงุาน t-Test 0.362 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

ดา้นนโยบายและการบริหาร MRA 0.040 ยอมรับ 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ MRA 0.458 ปฏิเสธ 

ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน MRA 0.665 ปฏิเสธ 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน MRA 0.344 ปฏิเสธ 

ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน MRA 0.014 ยอมรับ 
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โครงสร้างและอัตรากําลัง และความชัดเจนในการมอบหมายงาน เพื่อเป็นการ

สนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานต่อสภาพ

งานในปัจจุบนั และควรเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นในการปรับปรุงวธีิการดาํเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการทาํงานท่ีย ัง่ยนื จะนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคก์รต่อไป 

 2. องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้มีความ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และปรับปรุงสวสัดิการให้มีความเหมาะสมและ

ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร 

 3.  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรส่ง เสริม เจ้าหน้า ท่ีให้ มี

ความกา้วหนา้ในการทาํงานมากข้ึน ทั้งในเร่ืองการเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเหมาะสมและ

ยุติธรรม การสนบัสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังาน 

 4. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรมีการสร้างความมั่นใจให้แก่

เจา้หนา้ท่ีในดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ทั้งน้ี

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

5. องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ควรส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวสัดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ และ

เอ้ืออาํนวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจท่ี มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ท่ี รัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ทศันคติต่องาน สภาพการทาํงาน การรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้ และควรทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

จาํแนกตามกลุ่มงานท่ีปฏิบติั เพื่อความชดัเจนในการศึกษามากข้ึน 
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