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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 229 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาท างาน รายไดต่้อเดือน  
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 229 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 และเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 มีอายุ 31 – 40 ปี 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 เป็นขา้ราชการ 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  มีระยะเวลาการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 มีรายไดต่้อ
เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50   
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน,           
ดา้นความส าเร็จในการท างาน, ดา้นนโยบายและการบริหาร, ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน, ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ,  ดา้นเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  

ค ำส ำคัญ : แรงจูงใจ, การปฏิบติังาน  
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ABSTRACT 
 The research of Working Motivation Of Personnel At Department of Industrial Promotion The objective 
of this study was to study the motivation for the performance of employees of the Department of Industrial 
Promotion. The population in this research is employees of the Department of Industrial Promotion. The sample 
group who answered the questionnaire consisted of 2 2 9  people. The instrument used for data collection was a 
questionnaire. The data was analyzed by using a computer program to find the percentage, mean, standard deviation. 
classified by personal factors such as gender, age, educational level Personnel type working period monthly income. 
 The results showed that Department of Industrial Promotion employees The total number of respondents 
was 229, most of them were 185 females, representing 80.80%, and 44 were males, accounting for 19.20 percent. 
Most were aged 31-40 years, 107 people, representing 46.70 percent. Most of them had bachelor's degree, 
numbering 180 people, accounting for 78.60%. Civil servants of 134 people representing 58.50%. Most of them 
have a working period of 5 to 10 years, 83 people accounted for 36.20%. most of them had monthly income of 
15,001 - 25,000 baht, 134 people accounted for 58.50%. 
 Working Motivation Of Personnel At Department of Industrial Promotion Overall, it's at a high level. When 
considering each aspect, it was found that Articles with opinion levels at a high level, namely job security, success at work, 
policy and management, Relationship with supervisors and colleagues, nature of work performed, responsibility, 
respectability, salary and compensation. and the nature of the work performed, respectively. The item with a moderate level 
of opinion was the aspect of progress in the job position. 
KeyWord :  Motivation, Working 

บทน ำ 
 บุคลากรภาครัฐ ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคัญท่ีสุดของความอยู่รอดขององค์กร การรักษาทรัพยากรบุคคล   
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการใชว้ิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ งน้ี เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว ้                
โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท าอย่างไรจึงจะสามารถพฒันาการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างทัว่ถึงเป็น
ระบบต่อเน่ือง ท าอยา่งไรจะท าใหภ้าครัฐมีการวางแผน และมีการพฒันาการทรัพยากรมนุษยต์ามสายอาชีพ
และความกา้วหน้า ทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัยิ่งกว่าเทคโนโลยีทั้งหลายท่ีใชก้นัอยู่การด าเนินการท่ี
เก่ียวกับบุคคลท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ตามวตัถุประสงค ์                 
ขององค์กรนั้น ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การก าหนดการปฏิบติังาน การวิเคราะห์ลกัษณะงาน การสรรหา 
การคดัเลือก การประเมินผลของพนกังานการฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภยั  
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่า 
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เป็นรากฐานส าคญัต่อการสร้างความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนให้กบัองค์กร      
จึงมีความมุ่งมัน่ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงาน มุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร โดยบุคลากรภาครัฐประกอบด้วย พนักงานราชการ 
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ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นต่างๆ เพ่ือใหง้านท่ีปฏิบติั
บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงความส าเร็จของงานนั้น จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรท่ีเรียกว่า                
“คนหรือบุคลากร” 
 บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีสุดขององค์กร การปฏิบติังานในองค์กรควรจะไดต้อบสนอง
ความตอ้งการของบุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ท าให้บุคลากรมีความใส่ใจกบังานมากข้ึนหากหน่วยงาน
ตอ้งการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานหน่วยงานนั้นตอ้งหาส่ิงจูงใจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ             
ของบุคลากร ขณะเดียวกบั หากความตอ้งการของบุคลากรมีทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ                  
ท าใหบุ้คลากรมีเป้าหมายในการสู่เป้าหมายองคก์าร งานดา้นบริหารงานบุคลากรจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบับุคลากร เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ                
(จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2555, น.217) 
 การจูงใจ หรือแรงจูงใจ จึงเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมองค์การซ่ึงผูบ้ริหาร                 
จะตอ้งหาวิธีการ และเทคนิคท่ีจะท าใหส้มาชิกปฏิบติังานและทุ่มเทให้กบัองค์การอย่างเต็มท่ี (ณัฏฐพนัธ์ 
เขจรนนัทน,์ 2551, น.78) 
 ผูว้ิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เพ่ือทราบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยก าหนด
ขอบเขตดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั 
 1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               
จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างาน และรายไดต่้อเดือน 
 1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ าจุนในการปฏิบัติงานของ
พนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการ
ท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ความรับผิดชอบ และลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัค ้าจุน จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน และเงินเดือนและ
ผลประโยชนต์อบแทน 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงมีจ านวน 533 คน (ท่ีมา : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานเลขานุการกรม ณ มกราคม 2565) 
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ปัจจยัจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
4. ดา้นความรับผดิชอบ 
5. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ปัจจยัค ำ้จุน 
1. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
    และเพ่ือนร่วมงาน 
2. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
5. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
 
 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการ จ านวน 229 คน                 
ซ่ึงการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัใช้สูตรค านวณขนาดตวัอย่างของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั               
ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ไดจ้ านวน 229 ตวัอยา่ง  
 3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
      ผูวิ้จยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดือน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2565 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เพ่ือทราบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยจ าแนก
ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างาน และรายไดต่้อเดือน 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg  
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551 และทิมมิกา ทิมเนตร, 2558,        

หน้า 32-38) กล่าวว่า ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก จะน าไปสู่ความพอใจ 
(Satisfaction) และอีกปัจจยั คือ ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) โดยความพ่ึงพอใจ กบั ความไม่พ่ึงพอใจ ซ่ึงปัจจยั 
2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) 

1.  ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) จะเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง ปัจจยัจูงใจน้ีเป็นตวักระตุน้ให้
คนรักงาน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีผลใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากปัจจยัจูงใจส่งผล
ต่อตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลอันได้แก่ ความส าเร็จในงานท่ีท า, การได้รับการยอมรับนับถือ, 
ความกา้วหนา้, ความรับผิดชอบ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตำม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประเภทบุคลากร 
5. ระยะเวลาการท างาน 
6. รายไดต้่อเดือน 
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2.  ปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีช่วยค ้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา หากไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในหน่วยงาน จะท าให้บุคคลเกิดความไม่ชอบงาน                     
ซ่ึงปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ เงินเดือน, ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือน
ร่วมงาน, นโยบายและการบริหาร, สภาพการท างาน, สถานะทางอาชีพ, โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้  
 ข้อมูลเกีย่วกบักรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิมมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองมีช่ือเป็นกรมอุตสาหกรรม จากนั้นใน                 
ปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สงักดักระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีบทบาทส าคญั ดา้นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีจ าเป็นของประเทศ ท่ีผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีเสริมสร้างศักยภาพ
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน 
(Micro Enterprises) ใหมี้ความเขม้แขง็ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหน่ึง
ในความภูมิใจสูงสุดของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ การเคียงขา้ง พฒันา และช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ในทุกสถานการณ์ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการเป็นพลงัอนัแข็งแกร่งในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยใหก้า้วไกล สามารถ
แข่งขนัและยืนหยดับนเวทีระดบัภูมิภาค และระดบัโลกต่อไป โดยงานส าคญัหลาย ๆ งานท่ีริเร่ิม ส่งเสริม และ
พฒันาการผลิตมากมาย ยงัคงเป็นรากฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 อดุลย ์ทองจ ารูญ (2556) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในเทศบาล เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 144 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการศึกษาพบว่า
บุคลากรของเทศบาล มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์ในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ได้ท าการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล         
ค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 45 คน สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมมี
แรงจูงใจในระดับมาก โดยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก               
ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่าบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และประเภทต าแหน่ง ต าแหน่งต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 วรรณชรินทร์ จิตรสมัคร (2559) ได้ท าการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
กรณีศึกษา ส านักงานบริหารกลางกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเก็บข้อมูลจาก
บุคลากร จ านวน 110 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ใชค่้าครอบแทบ็หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองคก์ารผลการวิจยัอยูใ่นระดบัดบัมาก ซ่ึงดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นเวลาในการปฏิบติังานรองมาดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณงาน ส่วนระดบัปัจจยัองคก์าร    
2 ดา้น อยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล รองลงมาดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัสนบัสนุนดา้นท่ีมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นความมัน่คงในงานการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการท างานและดา้นค่าจา้ง  
 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
t-test ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression ผลการศึกษา ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและ              
การบริหาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ยุพาภรณ์ สีวิกะ (2560) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั แจสมิน     
อะเมนนิต้ี จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 140 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ          
เชิงพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป               
ทางคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
สามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน              
การไดรั้บความยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ความมัน่คงในการท างาน 
ความเป็นอยู่ส่วนตวั สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานวิธีการปกครอง
ของผูบ้งัคบับญัชา นโยบายการบริหารงาน โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ค่าตอบแทนและสถานะอาชีพ 
 พชัรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั 
โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 117 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร  แต่ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความกา้วหนา้ 
พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นสองล าดบัสุดทา้ย  
 พระพงษศ์กัด์ิ สนตมโน (เกษวงศร์อด) (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
พนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 95 คน จากประชากรทั้งหมด 124 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา 
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นเงินเดือนและ
ผลประโยชน ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โดยมีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากร หมายถึง พนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า  
และข้าราชการ จ านวนรวมทั้ งหมด 533 คน (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม           
ณ มกราคม 2565) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยใชสู้ตรการ
ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 229 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาท างาน และรายไดต่้อเดือน จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” 
จ านวน 10 ดา้น โดยแบ่งระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale)             
มี 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2,นอ้ยท่ีสุด = 1 
 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมอื 
 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.  สร้างแบบสอบถาม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ านวน 2 ท่าน 
พิจารณาตรวจสสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี ค่า +1 หมายถึง สอดคลอ้ง, 
ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ, ค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 
 3.  น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of congruence) โดยวดัผลโดยพิจารณาจาก
คะแนน IOC ดงัน้ี 
  1.  ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
  2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค าแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้
 4.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาขั้นสุดทา้ยและน ามาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์อีกคร้ัง 
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 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 วิธี ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั แนวคิดหลกัการ และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ เอกสาร            
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และขอ้มลูอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งผา่นอินเตอร์เน็ต 
 2.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน             
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเก็บขอ้มูลกบัพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จ านวนทั้งส้ิน 229 คน 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ
พรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), และอธิบายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด จ านวน 229 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และเพศหญิง จ านวน 185 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 80.80 ส่วนใหญ่  มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา คือ ไม่เกิน  30 ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70, 41 – 50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 และ51 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.70 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 
รองลงมาคือ ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.70 ตามล าดบั ส่วนใหญ่บุคลากรเป็นข้าราชการ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ 
พนักงานราชการ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 และลูกจ้างประจ า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า       
5 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00, มากกว่า 15 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 และ11 – 15 ปี 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมา 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50, 35,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน, 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน, ดา้นนโยบายและการบริหาร, ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้ังคบับัญชาและเพ่ือน
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ร่วมงาน, ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ดา้นเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน, ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ตามล าดับ และดา้นท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ              
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  
สรุปผลกำรวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ   
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาท างาน รายได้ต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 229 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 229 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 และเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20                        
มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 
เป็นขา้ราชการ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีระยะเวลาการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 
มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50   
 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน, ดา้นความส าเร็จ               
ในการท างาน, ดา้นนโยบายและการบริหาร, ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน, ดา้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบ
แทน และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
อภิปรำยผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน,                    
ดา้นความส าเร็จในการท างาน, ดา้นนโยบายและการบริหาร, ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน, 
ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทน และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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 ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
ผลส าเร็จของงานมาจากการท่ีท่านไดน้ าความรู้และความสามารถมาใชอ้ย่างเต็มท่ี ผลส าเร็จของงานมาจากความมุ่งมัน่
พากเพียรของท่านในการด าเนินงานต่าง  ๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน และผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน               
ท าใหเ้กิดความคิดท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาช่ืนชมต่อผล
การปฏิบติังานมาจากความเสียสละและทุ่มเทของท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณชรินทร์ จิตรสมคัร (2559) 
ได้ท าการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีศึกษา ส านักงานบริหารกลางกรมป่าไม ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 110 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชค่้าครอบแท็บหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านองค์การผลการวิจัยอยู่ในระดับดับมาก ซ่ึงด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดด้านเวลาในการปฏิบัติงานรองมา                   
ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณงาน ส่วนระดับปัจจยัองค์การ 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด                    
ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล รองลงมาดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการไดรั้บ               
การยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัสนบัสนุนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดดา้นความมัน่คงในงานการปกครอง
บังคับบัญชา  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร                      
ดา้นสภาพการท างานและดา้นค่าจา้ง  
 ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ท่าน
ปฏิบติังานจนเป็นท่ียอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจมอบหมายงานส าคญั ใหท่้านปฏิบติั
อยูเ่สมอ เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสามารถในการปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ และงานท่ีท่านท าอยู ่ท าใหเ้ป็นคน
ส าคญัในทศันะของบุคลากรในองค์กร ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั อดุลย ์ทองจ ารูญ (2556) ไดท้ าการวิจยั 
เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 144 คน โดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ผลจากการศึกษาพบว่าบุคลากรของเทศบาล มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง                       
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์          
ในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ 
การไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมโดยการเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานหรือการเขา้ร่วมประชุม ส่วนขอ้ท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คือ มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงานในหนา้ท่ี 
และการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในการปรับหรือโยกยา้ยต าแหน่งท่ีเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน              
ของพนักงาน บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 117 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดยดา้น
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ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร แต่
ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นสองล าดบัสุดทา้ย 
 ด้ำนควำมรับผดิชอบ  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ การมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบก าหนดไว้อย่างชัดเจน การได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาให้รับผิดชอบงานท่ีส าคญั การไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบติัมาก่อน และการ
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีใชค้วามสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง 
ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 45 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ภาพรวมมีแรงจูงใจ
ในระดบัมาก โดยดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ดา้นความรับผิดชอบ                  
มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบพบวา่บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประเภท
ต าแหน่ง ต าแหน่งต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 ด้ำนลกัษณะของงำนที่ปฏิบัต ิ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของท่าน ท่านสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดส้ าเร็จ
โดยไม่รู้สึกถึงความยากล าบาก งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีช่วยให้ท่านมีโอกาสกา้วหน้า และงานท่ีท่านไดรั้บ
มอบหมายมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พระพงษศ์กัด์ิ สนตมโน (เกษวงศร์อด) (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้ จ านวน 95 คน จากประชากรทั้งหมด 124 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้ำนควำมสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชำและเพือ่นร่วมงำน  
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานของท่านให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของท่าน 
ผูบ้ังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานของท่านดูแลเอาใจใส่ช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเอาใจใส่ต่อสวสัดิ
ภาพของผูป้ฏิบติังาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559)  ไดท้ าการวิจยั เร่ือง 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ โดยเก็บขอ้มูล
จากบุคลากร จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 
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ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear 
regression ผลการศึกษา ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่                    
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ท่านสามารถปฏิบติั
ตามระเบียบขอ้บงัคบัและนโยบายของหน่วยงานเป็นอย่างดี ท่านปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานของท่านมีการประชุมช้ีแจงนโยบายการปฏิบติังานออกมาชดัเจนเป็นท่ีทราบทัว่
กนั ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 117 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก               
โดยดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร 
แต่ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นสองล าดบัสุดทา้ย 
 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ หน่วยงานของ
ท่านมีบรรยากาศในการท างานและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีท่านปฏิบัติงานมีความ
สะดวกสบายในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ  ในการปฏิบติังานมีจ านวนเพียงพอ และ
สะดวกท่ีจะน ามาใช ้และหน่วยงานของท่านมีทรัพยากรบุคคลเหมาะสมกบัปริมาณงาน ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ยพุาภรณ์ สีวิกะ (2560) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั แจสมิน อะเมน
นิต้ี จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 140 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงตามล าดบั
ไดด้งัน้ี ความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน การไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
และลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ความมัน่คงในการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ ังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานวิธีการปกครองของผูบ้ังคบับัญชา นโยบายการ
บริหารงาน โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ค่าตอบแทนและสถานะอาชีพ 
 ด้ำนควำมมัน่คงในกำรท ำงำน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่า
หน่วยงานของท่านมีความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต และท่านคิดว่างานท่ีท่านท ามีความมัน่คงไม่ถูกไล่ออกจากงาน
โดยง่าย ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ท่านรู้สึกเช่ือมัน่ และศรัทธาในองคก์รของท่าน  ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ         
ในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ โดยเกบ็ขอ้มูลจากบุคลากร จ านวน 250 คน โดยใช้
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แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression ผลการศึกษา ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจา้ง องค์การคลงัสินคา้ ได้แก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้น
นโยบายและการบริหาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ด้ำนเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ เงินเดือนท่ีท่าน
ได้รับมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบของท่านเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและความรับผิดชอบของท่าน ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือนและสวสัดิการต่าง  ๆ
การเบิกจ่ายสวสัดิการต่างๆ ในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก และรวดเร็ว ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีระดับ                          
ความคิดเห็นปานกลาง คือ ค่าตอบแทนและค่าสวสัดิการเพียงพอต่อการเล้ียงชีพกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระพงษ์ศกัด์ิ สนตมโน (เกษวงศ์รอด) (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
พนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 95 คน จากประชากรทั้งหมด 124 คน วิเคราะห์ขอ้มูล                 
โดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า ระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     
เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจัิย 
 จากผลการศึกษา เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถ
สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ ผลส าเร็จของงานมาจากการท่ี
ท่านไดน้ าเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี, ผลส าเร็จของงานมาจากความมุ่งมัน่พากเพียรของ
ท่านในการด าเนินงานต่าง  ๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน, ผลส าเร็จในการปฏิบติังานท าให้เกิดก าลงัท่ีจะ
พฒันางานให้ดีข้ึนควรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เช่น ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เสร็จตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด และไดผ้ลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ ท่านปฏิบติังานจนเป็นท่ี
ยอมรับนับถือจากผู ้บังคับบัญชา, ผู ้บังคับบัญชาไว้วางใจมอบหมายงานส าคัญให้ท่านปฏิบัติงานอยู่เสมอ,                          
เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ ควรจดัให้มีวฒันธรรมการยกย่องชมเชย
พนกังานท่ีปฏิบติังานดี เช่น การจดักิจกรรมมอบรางวลัพิเศษใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานดี 
 3. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ ไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมเติมโดยการเขา้รับฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงาน หรือการเขา้ร่วมประชุม, มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง                 
ตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงานในหน้าท่ี ควรมีการประเมินความสามารถในการปฏิบติังานของพนักงานท่ีมี
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โอกาสในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสมอย่างยติุธรรม และอาจมีการปรับโครงสร้างการท างาน เช่น จดัการ
ฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในการท างานใหก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ดา้นความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ มีการวางแผนการปฏิบติังานในความ
รับผิดชอบก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน, ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้รับผิดชอบงานท่ีส าคญั, ไดรั้บมอบหมาย                
ใหรั้บผิดชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบติัมาก่อน ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มท่ี เช่น การให้
อิสระในการท างานสามารถตดัสินใจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได ้
 5. ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะ คือ งานท่ีได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน, ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ส าเร็จ                    
โดยไม่รู้สึกถึงความยากล าบาก คือ การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานตรงตามความสามารถท าให้ปฏิบติังานง่ายยิ่งข้ึน, 
งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีช่วยใหท่้านมีโอกาสกา้วหนา้ เช่น การใหอิ้สระในการบริหารงานเพ่ือแต่ละบุคคลจะ
ไดพ้ฒันารูปแบบการปฏิบติังานของตนไดว้างแผนไว ้
 6. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ 
ผูบ้ ังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานของท่านให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของท่าน, 
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานใหค้วามร่วมมือในการติดต่อประสานงาน, ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานของ
ท่านดูแลเอาใจใส่ช่วยแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน ควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในองคก์ร เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 7. ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ ท่านสามารถปฏิบติัตามระเบียบ
ข้อบังคับและนโยบายของหน่วยงานเป็นอย่างดี, ท่านปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การปฏิบติังานตามนโยบายขององคก์รจนบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ หน่วยงานของ
ท่านมีบรรยากาศในการท างานและแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบติังาน, หน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความสะดวกสบาย
ในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น มีสถานห้องท างานเพียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน มีวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อพนกังานท่ีจะน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 9. ดา้นความมัน่คงในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ ท่านคิดว่าหน่วยงานของ
ท่านมีความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต, ท่านคิดวา่งานท่ีท่านท ามีความมัน่คงไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย เช่น ควรมีการ
สอบบรรจุเป็นขา้ราชการ เพ่ือให้พนกังานราชการไดมี้โอกาสเป็นขา้ราชการและท าใหพ้นกังานราชการมีความรู้สึก
มัน่คงในการท างานมากยิ่งข้ึน 
 10. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้เสนอแนะ คือ เงินเดือนท่ีท่าน
ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบของท่าน, ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาขั้น
เงินเดือนและสวสัดิการต่าง ,ๆ การเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง  ๆในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก และรวดเร็ว ควรมีการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามความสามารถหรือปริมาณของงานท่ีรับผิดชอบ เช่น พนกังานท่ีมีสามารถหลากหลาย
พิจารณาเล่ือนขั้นใหไ้ดร้ะดบัดีเด่น ดีมาก ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
 1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมตวัแปรต่างๆ  ในการวิจยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครบถว้น และรอบดา้นมากยิ่งข้ึน 
 2.  ศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ หรือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้การวิจัยถูกต้องและแม่นย  าข้ึน
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