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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกังาน
เลขานุการกรม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  บุคลากรในสาํนกังานเลขานุการกรม  จาํนวน  ๕๙  คน
ประกอบดว้ย  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  พนกังานราชการ  ลูกจา้งชัว่คราว  และพนกังานจา้งเหมาบริการ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป  และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  สถิติเชิงพรรณณา (descriptive statistics)  วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี
(frequency)  และหาค่าร้อยละ (percentage)  
 ผลการศึกษา พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง  ๕๙  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ ๖๖.๑  มีอายนุอ้ยกวา่
๓๑  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๑  มีวฒิุปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕  มีตาํแหน่งขา้ราชการคิดเป็นร้อยละ
๓๒.๒  และมีประสบการณ์การทาํงาน  ๐ – ๖  ปี  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕  
 สาํหรับผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  พบวา่มีแรงจูงใจในทุกดา้นอยูใ่นเกณฑม์ากและ
พบวา่มีแรงจูงใจอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ไดแ้ก่  ดา้นเงินเดือน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๘  สาํหรับแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นเกณฑน์อ้ยพบวา่ไม่มี 
 ส่วนผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานแยกเป็นรายขอ้  พบวา่มีแรงจูงใจแต่ละขอ้อยูใ่น
เกณฑม์าก  ไดแ้ก่  ตาํแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่งานอยา่งต่อเน่ือง  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๔  มีความเช่ือมัน่
และศรัทธาในวชิาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๐  มีการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๓
มีการปฏิบติังานไดท้นัภายในเวลาท่ีกาํหนด  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖  และงานในหนา้ท่ีมีความสาํคญัและ
มีคุณค่า  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๙  ส่วนแรงจูงใจในแต่ละขอ้อยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ไดแ้ก่  เงินเดือนท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีปฏิบติั  คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๕  ตาํแหน่งของท่านไดรั้บสวสัดิการอยา่งเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๗  และเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพยีงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖ 
 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั  คือ  แรงจูงใจท่ีควรจะดาํเนินการในอนัดบัแรก  คือ  ดา้นเงินเดือน
ซ่ึงอาจจะเป็นค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ๆท่ีไม่ผดิระเบียบราชการ  และการรักษาแรงจูงใจของการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในสาํนกังานเลขานุการกรมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หรือพฒันาแรงจูงใจตามความ
เหมาะสม แรงจูงใจท่ีควรจะดาํเนินการในอนัดบัต่อมา  คือ  ความกา้วหนา้  ซ่ึงอาจจะเป็นการไดรั้บการพฒันา
ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  จากงานในหนา้ท่ี  มีโอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถจากการอบรม
สมัมนา  ฯลฯ  รวมถึงการมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  เพื่อท่ีจะไดมี้โอกาสไดรั้บการเล่ือน
ตาํแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึน  แรงจูงใจท่ีควรจะดาํเนินการในอนัดบัสุดทา้ย  คือ  ดา้นการยอมรับนบัถือ
ซ่ึงอาจจะเป็นในลกัษณะของการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา  และไดรั้บคาํ
ชมเชยจากบุคคลอ่ืนในทอ้งท่ี  รวมถึงไดรั้บคาํชมเชยจากผลงานท่ีปฏิบติั 
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กติกิรรมประกาศ 
  
 วิจยัฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีกด็ว้ยความกรุณาของ รองศาสตราจารยฉ์ววีรรณ  บุญสุยา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์  ศิลาวรรณ รองศาสตราจารย ์ดร.อรนุช  ภาช่ืน และอาจารยกิ์ตติพงศ ์ 
พลเสน ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ จนวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัและคณะขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
  
 ขอขอบคุณนายดาํรงค ์  กฬัหะสุต เลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค ท่ีเปิดโอกาสใหที้ม
งานวิจยัไดท้าํงานวิจยับรรลุวตัถุประสงค ์ อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัจดัการความรู้ท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในทุกๆ ดา้น และขอขอบคุณบุคลากรของสาํนกังานเลขานุการ
กรม กรมควบคุมโรคทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม และส่งกลบัจนครบถว้น 
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บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  
 ระบบบริหาร มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ๓ ประการคือ โครงสร้าง เทคโนโลยแีละคน ใน
องคป์ระกอบทั้ง ๓ ประการน้ี คน ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลในการ
เปล่ียนแปลงองคก์ร แมปั้จจยัอ่ืนอาจขาดแคลนแต่ถา้มีคนท่ีมีคุณภาพกจ็ะส่งผลใหก้ารบริหารงาน
บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ (สมพงษ ์  เกษมสิน ๒๕๒๖: ๑; ธงชยั  สนัติวงษ ์ และชยัยศ  สนัติวงษ ์
๒๕๒๖: ๔ – ๗) 
 กระบวนการบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ การวางแผน การบริหารจดัการ การประสานงานและการ
ควบคุมกาํกบัดูแล ยอ่มอาศยัคนเป็นผูด้าํเนินการ จึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของนกับริหารท่ีจะตอ้ง
เสริมสร้างดูแลเอาใจใส่ใหบุ้คลากรคงสภาพท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของสาํนกังานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สนบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของกรมควบคุมโรค เพื่อบรรลุวิสยัทศัน์
ของกรมควบคุมโรคภายในปี ๒๕๖๓ สาํนกังานเลขานุการกรม จึงไดป้รับโครงสร้างของสาํนกังาน
เลขานุการกรม เป็นการภายใน เป็น ๕ กลุ่ม ดงัน้ี 
 ๑.กลุ่มบริหารทัว่ไป มีหน้าที ่
  ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วจิยั พฒันาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร 
  ๑.๒ ดาํเนินการ เก่ียวกบั งานธุรการ งานสารบรรณ งานอาคารสถานท่ี งานพสัดุ 
งานยานพาหนะ งานการเงินและบญัชี งานการเจา้หนา้ท่ี และสนบัสนุนการดาํเนินงานอ่ืนๆ ของ
สาํนกังาน 
 การแบ่งงานภายในกลุ่มบริหารทัว่ไป ให้แบ่งเป็น ๖ งาน ดงันี ้
  ๑.งานสารบรรณ (งานสารบรรณกรม และงานสารบรรณกอง) 
  ๒.งานพสัดุและอาคารสถานท่ี 
  ๓.งานยานพาหนะ 
  ๔.งานการเงินและบญัชี 
  ๕.งานการเจา้หนา้ท่ี 
  ๖.งานสารสนเทศ 
  

๒.กลุ่มรายงานและประสานราชการ มีหน้าที ่
  ๒.๑ ติดต่อประสานงาน ติดตามขอ้มูล 
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  ๒.๒ ดาํเนินการจดัประชุมผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่ม ฝ่าย งาน และสรุปรายงานการ
ประชุม 
  ๒.๓ ดาํเนินการเก่ียวกบังานพิธีต่างๆ และกิจกรรมพิเศษ 
  ๒.๔ สนบัสนุนการปฏิบติังาน ของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การแบ่งงานภายในกลุ่มรายงานและประสานงานราชการ ให้แบ่งเป็น ๓ งาน ดังนี ้
  ๑.งานประสานราชการ 
  ๒.งานประชุมและรายงาน 
  ๓.งานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
  

๓.กลุ่มช่วยอาํนวยการ มีหน้าที ่
 ๓.๑ ดาํเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการผูบ้ริหาร ตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุป

เร่ืองเสนอผูบ้ริหารเพื่อทราบ และพิจารณาสัง่การ 
  ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ตามท่ีผูบ้ริหารสัง่การ 
  ๓.๓ อาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ แก่ผูบ้ริหารและผูม้าติดต่อราชการ 
 กลุ่มช่วยอาํนวยการให้แบ่งเป็น ๒ งาน ดงันี ้
  ๑.งานช่วยอาํนวยการ 
  ๒.งานเลขานุการ 
 
 ๔.กลุ่มแผนงานและพฒันาองค์กร มีหน้าที ่
  ๔.๑ ประสานและจดัทาํแผนปฏิบติังาน แผนงบประมาณ 
  ๔.๒ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน การใชจ่้ายงบประมาณ 
  ๔.๓ จดัทาํ ถ่ายทอด กาํกบั ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตามตวัช้ีวดัต่างๆ และตาม
คาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
  ๔.๔ พฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการองคก์รตามมาตรฐานสากล 
  ๔.๕ วางแผนและพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ และสมรรถนะตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
  กลุ่มแผนงานและพฒันาองค์กร ให้แบ่งเป็น ๒ งาน ดงันี ้
  ๑. งานแผนงาน 
  ๒. งานพฒันาองคก์ร 
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๕.กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที ่
  ๕.๑ รวบรวมจดัเกบ็หนงัสือ เอกสาร รายงาน ใหบ้ริการยมืและจดัทาํสารบบ ของ
หนงัสือ 
  ๕.๒ ดาํเนินตาม พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร 
  ๕.๓ ดาํเนินการเร่ืองศูนยบ์ริการร่วม และศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
 กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร ให้แบ่งเป็น ๒ งาน ดงันี ้
  ๑.งานหอ้งสมุดและขอ้มูลข่าวสาร 
  ๒.งานศูนยบ์ริการร่วม และศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
 การปรับโครงสร้างของสาํนกังานเลขานุการกรม เป็นการภายในนั้นกเ็พื่อใหก้ารดาํเนินงาน
ของสาํนกังานเลขานุการกรม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีปฏิบติังานในสาํนกังาน
เลขานุการกรม ไดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของสาํนกังาน
เลขานุการกรม เพื่อใหบุ้คลากรเกิดขวญักาํลงัใจปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของสาํนกังานเลขานุการกรม เพื่อนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ี
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการคน้หาจุดอ่อน – จุดแขง็ในการปฏิบติังานของสาํนกังานเลขานุการกรม 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกังานเลขานุการกรม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในการแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมในการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ มิใช่เป็นเพราะมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญา 
ตลอดจนประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น แต่มีปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ การท่ีบุคคล
ไดรั้บการจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั เป็นเหตุใหแ้ต่ละคนเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัความสามารถใน
การทาํงานมากนอ้ยแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแรงจูงใจนั้น มีผูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัออกไป ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

เดฟ (Dafe ๑๙๘๘ : ๓๙๘) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจวา่ คือ แรงกระตุน้หรือ
แรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ และเป็นแรงกระตุน้ท่ีใหบุ้คคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว ้
 บีช (Beach ๑๙๖๕ : ๓๗๙) กล่าวถึงการจูงใจวา่การท่ีบุคคลเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัเพื่อให้
ประสบผลสาํเร็จในเป้าประสงค ์ (Goal) หรือรางวลั (Reward) การจูงใจเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการ
ทาํงานร่วมกนั เพราะเป็นส่ิงช่วยใหค้นไปถึงซ่ึงจุดประสงคท่ี์มีขอ้ตกลงเก่ียวกบัรางวลัท่ีจะไดรั้บ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสมชาย หิรัญกิติ (๒๕๓๐ : ๑๕๐) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจวา่ 
หมายถึง วิธีการชกันาํพฤติกรรมของบุคคลใหป้ฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ตามความตอ้งการของมนุษย์
ส่ิงจูงใจจะเกิดข้ึนไดจ้ากภายในและภายนอกตวับุคคล 



 
 

๔

 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดย้ดึหลกั
แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ด ซ่ึงเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีมีลกัษณะกวา้งและครอบคลุมอีกทั้ง
ยงัใหค้วามสนใจทั้งตวับุคคล และสภาพแวดลอ้มในองคก์ร โดยผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีดงักล่าวมาปรับ
ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของสาํนกังานเลขานุการกรม โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการวิจยั
ได ้ดงัน้ี 
  

 
ขั้นตอนในการทาํวจัิย                           
 

สุ่มตวัอย่างในการวจิัย 
ลกัษณะทางประชากร 

-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา 

ลกัษณะการทาํงาน 
-ตาํแหน่ง 
-อายุการทาํงาน 

วดัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
๑.ความสําเร็จของงาน 
๒.การได้รับการยอมรับนับถือ 
๓.ลกัษณะของงาน 
๔.ความรับผดิชอบ 
๕.ความก้าวหน้า 
๖.นโยบายและการบริหาร 
๗.การปกครองบังคบับัญชา 
๘.ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
๙.สภาพการทาํงาน 
๑๐.ความมั่นคงในงาน 
๑๑.เงนิเดอืน 

ข้อเสนอแนะในการสร้าง
แรงจูงใจในการทาํงาน 
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ขั้นตอนและวธีิการศึกษา 
วิธีการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกังานเลขานุการกรม 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” ในคร้ังน้ีนั้น เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานตามแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ด และมีขั้นตอนการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยรายละเอียดของขั้นตอน สองประการดงัต่อไปน้ี 
 ๑.ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
สาํนกังานเลขานุการกรม เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานตามแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ด โดย
อาศยัเจา้หนา้ท่ีภาคสนามในการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงมีการทดสอบความ
เท่ียง (reliability) ระหวา่งวนัท่ี ๑ – ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓     และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง ในระหวา่ง
วนัท่ี ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ผล และ
สรุปผลการศึกษาต่อไป 
 ๒.ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยอาศยัการคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความทางหนงัสือพิมพ ์ เวบ็ไซต ์ รวมถึง
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ  บุคลากรของสาํนกังานเลขานุการกรมจาํนวน  ๕๙  คนมี
ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน  ๕๙ คน 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามจาํนวนหน่ึงชุดแบ่งออกเป็นสองตอน คือ ตอน
ที ่ ๑ เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากร เพศ อาย ุ
การศึกษา และลกัษณะการทาํงาน ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน ตอนที ่๒ เป็นคาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความสาํเร็จดา้นการงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน 
ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ นโยบายและการบริหาร การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล สภาพการทาํงาน ความมัน่คงในงาน และเงินเดือน กลุ่มตวัอยา่ง ใชป้ระชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และปฏิบติังานมาจนถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ดงัน้ี 
 ๑.วิเคราะห์เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นลกัษณะทางประชากร เพศ 
อาย ุ การศึกษา และลกัษณะการทาํงาน ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) 
 ๒.การวเิคราะห์เก่ียวกบัการวดัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ใชว้ธีิการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis)  



 
 

๖

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยการแบ่งเกณฑข์องระดบัความเห็นดว้ยของแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ใหมี้ความหมายเชิงบวก (positive) กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ถา้ตอบช่อง  มากท่ีสุด  ให ้  ๕ คะแนน 
ถา้ตอบช่อง  มาก   ให ้  ๔ คะแนน 
ถา้ตอบช่อง  ปานกลาง  ให ้  ๓ คะแนน 

 ถา้ตอบช่อง  นอ้ย   ให ้  ๒ คะแนน 
 ถา้ตอบช่อง  นอ้ยท่ีสุด  ให ้  ๑ คะแนน 
  

การวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากคาํถาม  ๔๔  ขอ้  สรุปไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  ๑๔๑ – ๒๒๐ คะแนน  ระดบัความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  ๑๐๖ – ๑๔๐ คะแนน  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  ๔๔ – ๑๓๙ คะแนน  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
   
ผลการศึกษา 
  จากขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทั้งหมด ไดน้าํมาเสนอและวเิคราะห์โดยจาํแนกเป็นสองส่วน ส่วน
แรกคือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ีสองคือ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีผล
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ๕๙ คน การศึกษาสถานภาพพบวา่เป็นชายร้อยละ 
๓๓.๙ และเป็นหญิงร้อยละ ๖๖.๑ มีอายนุอ้ยกวา่ ๓๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ รองลงมามีอาย ุ๔๑ – ๕๐ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ มีวฒิุปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ รองลงมามีวฒิุตํ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 
๓๕.๖ มีตาํแหน่งขา้ราชการคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ รองลงมาเป็นลูกจา้งประจาํคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ 
มีอายกุารทาํงาน ๐ – ๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ รองลงมามีอาย ุ๒๐ ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ 
ดงัแสดงในตารางท่ี  ๑ 
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ตารางที ่ ๑  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (N=๕๙) ร้อยละ 
เพศ                      ชาย 
                            หญิง 

๒๐ 
๓๙ 

๓๓.๙ 
๖๖.๑ 

อาย ุ                     นอ้ยกวา่ ๓๑ปี 
                            ๓๑ – ๔๐ ปี 
                            ๔๑ – ๕๐ ปี 
                            ๕๑ ปีข้ึนไป   

๑๖ 
๑๓ 
๑๕ 
๑๕ 

๒๗.๑ 
๒๒.๐ 
๒๕.๔ 
๒๕.๔ 

วฒิุการศึกษา       ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
                           ปริญญาตรี 
                           สูงกวา่ปริญญาตรี 

๒๑ 
๓๑ 
๗ 

๓๕.๖ 
๕๒.๕ 
๑๑.๙ 

ตาํแหน่ง             ขา้ราชการ 
                           ลูกจา้งประจาํ 
                           พนกังานราชการ 
                           ลูกจา้งชัว่คราว 
                           พนกังานจา้งเหมาบริการ 

๑๙ 
๑๕ 
๑๒ 
๑๐ 
๓ 

๓๒.๒ 
๒๕.๔ 
๒๐.๓ 
๑๖.๙ 
๕.๑ 

อายกุารทาํงาน    ๐ – ๖ ปี 
                            ๖ - ๑๐ ปี 
                            ๑๑ -๑๕ ปี 
                            ๑๖ – ๒๐ ปี 
                            ๒๐ ปี ข้ึนไป 

๒๑ 
๕ 
๑๐ 
๖ 
๑๗ 

๓๕.๖ 
๘.๕ 
๑๖.๙ 
๑๐.๒ 
๒๘.๘ 

 
 
 ผลการวดัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ามีแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน
อยูใ่นเกณฑม์าก จาํนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗ รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน ๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  อยูใ่นเกณฑม์าก จาํนวน ๓๒ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๒ รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ดา้นลกัษณะ
ของงาน  อยูใ่นเกณฑม์าก จาํนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒ รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จาํนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ ดา้นความรับผิดชอบ  อยู่ในเกณฑม์าก จาํนวน ๕๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ 
ดา้นความกา้วหนา้  อยูใ่นเกณฑม์าก จาํนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔ รองลงมาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จาํนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ ดา้นนโยบายและการพฒันา  อยู่ในเกณฑม์าก



 
 

๘

 
ตารางท่ี  ๒  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค (N=๕๙) 
 

  ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
มาก ปานกลาง น้อย 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑.ดา้นความสาํเร็จของงาน ๔๗ ๗๙.๗ ๑๑ ๑๘.๖ ๑ ๑.๗ 

๒.ดา้นการยอมรับนบัถือ ๓๒ ๕๔.๒ ๒๕ ๔๒.๔ ๒ ๓.๔ 

๓.ดา้นลกัษณะของงาน ๔๒ ๗๑.๒ ๑๕ ๒๕.๔ ๒ ๓.๔ 

๔.ดา้นความรับผดิชอบ ๕๒ ๘๘.๑ ๖ ๑๐.๒ ๑ ๑.๗ 

๕.ดา้นความกา้วหนา้ ๒๕ ๔๒.๔ ๒๑ ๓๕.๖ ๑๓ ๒๒.๐ 

๖.ดา้นนโยบายและการพฒันา ๓๕ ๕๙.๓ ๑๗ ๒๘.๘ ๗ ๑๑.๙ 

๗.ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ๔๓ ๗๒.๙ ๑๑ ๑๘.๖ ๕ ๘.๕ 
๘.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ๓๙ ๖๖.๑ ๑๔ ๒๓.๗ ๖ ๑๐.๒ 

๙.ดา้นสภาพการทาํงาน ๓๘ ๖๔.๔ ๑๖ ๒๗.๑ ๕ ๘.๕ 

๑๐.ดา้นความมัน่คงในงาน ๔๘ ๘๑.๓ ๘ ๑๓.๖ ๓ ๕.๑ 

๑๑.ดา้นเงินเดือน ๒๐ ๓๓.๙ ๒๗ ๔๕.๘ ๑๒ ๒๐.๓ 

 
 



 
 

๙

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งแยกเป็นรายขอ้  จาํนวน  ๔๔  ขอ้  พบวา่การท่ีมี
ความยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงานเม่ือพบขอ้บกพร่อง  อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖  มีความ
ตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน  อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๔  และใชค้วามรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน  อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๗  ส่วน
เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพยีงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนัหรือไม่  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  คิดเป็นร้อยละ  
๓๒.๒  โอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๗  ใน
ตาํแหน่งของท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๐  
โอกาสไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึนและการไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ
ทกัษะจากงานในหนา้ท่ี  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๓  งานในหนา้ท่ีของท่านช่วยส่งเสริม
ใหมี้ความริเร่ิมสร้างสรรค ์  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๖  ส่วนโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน  อยูใ่นเกณฑน์อ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๖  เงินท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบัค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั  อยูใ่นเกณฑน์อ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๙  และตาํแหน่งของท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ
อยา่งเหมาะสม  อยูใ่นเกณฑน์อ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๒  ดงัแสดงในตารางท่ี  ๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  ๑๐
ตารางที ่ ๓  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค  ตามรายข้อจํานวน  ๔๔  ข้อ (N=๕๙) 

            
    ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑ ท่านปฏิบตัิงานบรรลุตามเป้าหมาย ๖ ๑๐.๒ ๓๕ ๕๙.๓ ๑๗ ๒๘.๘ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๒ ท่านปฏิบตัิงานไดท้นัภายในกาํหนดเวลา ๗ ๑๑.๙ ๓๔ ๕๗.๖ ๑๗ ๒๘.๘ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๓ ท่านปฏิบตัิงานเห็นผลสาํเร็จไดช้ดัเจน ๖ ๑๐.๒ ๒๙ ๔๙.๒ ๒๓ ๓๙.๐ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๔ ท่านไดร้ับการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน ๑ ๑.๗ ๒๐ ๓๓.๙ ๓๗ ๖๒.๗ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๕ ท่านไดร้ับความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา ๓ ๕.๑ ๑๘ ๓๐.๕ ๓๕ ๕๙.๓ ๓ ๕.๑ ๐ ๐.๐ 
๖ ท่านไดร้ับการยกยอ่งชมเชยจากบุคคลอื่นในทอ้งที่ ๑ ๑.๗ ๑๖ ๒๗.๑ ๓๖ ๖๑.๐ ๕ ๘.๕ ๑ ๑.๗ 
๗ ท่านไดร้ับคาํชมเชยจากผลงานที่ปฏิบตัิ ๑ ๑.๗ ๒๑ ๓๕.๖ ๓๑ ๕๒.๕ ๕ ๘.๕ ๑ ๑.๗ 
๘ งานในหนา้ที่ของท่านส่งเสริมใหม้ีความคิดริเริ่ม 

๔ ๖.๘ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๘ ๔๗.๕ ๘ ๑๓.๖ ๐ ๐.๐ 
 สร้างสรรค ์

๙ งานในหนา้ที่ของท่านทา้ทายความรู้ความสามารถ ๖ ๑๐.๒ ๒๒ ๓๗.๓ ๒๔ ๔๐.๗ ๗ ๑๑.๙ ๐ ๐.๐ 
๑๐ งานในหนา้ที่ของท่านมีความสาํคญัและมีคุณค่า ๑๐ ๑๖.๙ ๓๓ ๕๕.๙ ๑๕ ๒๕.๔ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๑๑ งานในหนา้ที่ของท่านมีความน่าสนใจ ๕ ๘.๕ ๒๙ ๔๙.๒ ๒๑ ๓๕.๖ ๔ ๖.๘ ๐ ๐.๐ 
๑๒ ท่านมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบตัิงาน ๑๕ ๒๕.๔ ๓๒ ๕๔.๒ ๑๑ ๑๘.๖ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
๑๓ ท่านเสียสละเวลาพกัผอ่นเมื่อจาํเป็นตอ้ง 

๑๓ ๒๒.๐ ๒๘ ๔๗.๕ ๑๗ ๒๘.๘ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 
 ปฏิบตัิงานใหเ้สร็จทนัตามเวลา 

๑๔ ท่านใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ที่ 
๑๔ ๒๓.๗ ๓๑ ๕๒.๕ ๑๓ ๒๒.๐ ๑ ๑.๗ ๐ ๐.๐ 

 ในการปฏิบตัิงาน 

๑๕ ท่านยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงานเมื่อพบขอ้บกพร่อง ๒๑ ๓๕.๖ ๓๐ ๕๐.๘ ๕ ๘.๕ ๓ ๕.๑ ๐ ๐.๐ 
 
 



  ๑๑ 
ตารางที ่ ๓  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค  ตามรายข้อจํานวน  ๔๔  ข้อ (N=๕๙)  (ต่อ) 

   

    ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑๖ ท่านมีโอกาสไดร้ับการเลื่อนตาํแหน่ง หรือระดบั 
๑ ๑.๗ ๙ ๑๕.๓ ๓๓ ๕๕.๙ ๑๒ ๒๐.๓ ๔ ๖.๘ 

 ที่สูงขึ้น 

๑๗ ท่านไดร้ับการพฒันาความรู้ ความสามารถทกัษะ 
๗ ๑๑.๙ ๑๖ ๒๗.๑ ๒๓ ๓๙.๐ ๑๒ ๒๐.๓ ๑ ๑.๗ 

 จากงานในหนา้ที่ 

๑๘ ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถจาก 
๔ ๖.๘ ๒๓ ๓๙.๐ ๒๑ ๓๕.๖ ๙ ๑๕.๓ ๒ ๓.๔ 

 การอบรม สมัมนา ฯลฯ 

๑๙ ท่านมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น ๒ ๓.๔ ๑๒ ๒๐.๓ ๒๐ ๓๓.๙ ๑๔ ๒๓.๗ ๑๑ ๑๘.๖ 
๒๐ หน่วยงานของท่านมีนโยบายการบริหารที่ชดัเจน 

๕ ๘.๕ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๕ ๔๒.๔ ๗ ๑๑.๙ ๓ ๕.๑ 
 และสามารถปฏิบตัิได ้

๒๑ หน่วยงานของท่านมีวิธีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ๔ ๖.๘ ๒๐ ๓๓.๙ ๒๕ ๔๒.๔ ๗ ๑๑.๙ ๓ ๕.๑ 
๒๒ หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการ ดาํเนินงาน 

๓ ๕.๑ ๒๕ ๔๒.๔ ๒๑ ๓๕.๖ ๗ ๑๑.๙ ๓ ๕.๑ 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 

๒๓ หน่วยงานของท่านมีการกระจายอาํนาจ 
๓ ๕.๑ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๕ ๔๒.๔ ๘ ๑๓.๖ ๔ ๖.๘ 

 ในการปฏิบตัิ 

๒๔ หน่วยงานของท่านมอบหมายงานตามความรู้ 
๕ ๘.๕ ๑๘ ๓๐.๕ ๒๗ ๔๕.๘ ๖ ๑๐.๒ ๓ ๕.๑ 

 ความสามารถ 

๒๕ หน่วยงานของท่านจดัระบบงานอยา่งมี 
๒ ๓.๔ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๖ ๔๔.๑ ๙ ๑๕.๓ ๓ ๕.๑ 

 ประสิทธิภาพ 
 
 



  ๑๒ 
ตารางที ่ ๓  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค  ตามรายข้อจํานวน  ๔๔  ข้อ (N=๕๙)  (ต่อ) 

   

    ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๒๖ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความยตุิธรรม เสมอภาค 
๗ ๑๑.๙ ๒๑ ๓๕.๖ ๒๖ ๔๔.๑ ๓ ๕.๑ ๒ ๓.๔ 

 ในการปกครอง 

๒๗ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความรู้ความสามารถ 
๑๑ ๑๘.๖ ๓๑ ๕๒.๕ ๑๔ ๒๓.๗ ๓ ๕.๑ ๐ ๐.๐ 

 ในการปฏิบตัิงาน 

๒๘ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสุขมุในการ 
๑๑ ๑๘.๖ ๒๗ ๔๕.๘ ๑๕ ๒๕.๔ ๖ ๑๐.๒ ๐ ๐.๐ 

 ปฏิบตัิงานหรือแกไ้ขปัญหา 

๒๙ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบหมายงานตามความรู้ 
๗ ๑๑.๙ ๒๔ ๔๐.๗ ๒๒ ๓๗.๓ ๕ ๘.๕ ๑ ๑.๗ 

 ความสามารถ 

๓๐ ท่านไดร้ับคาํแนะนาํในการปฏิบตัิงานและส่วนตวั 
๖ ๑๐.๒ ๒๑ ๓๕.๖ ๒๓ ๓๙.๐ ๘ ๑๓.๖ ๑ ๑.๗ 

 จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

๓๑ ท่านไดร้ับความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
๖ ๑๐.๒ ๓๑ ๕๒.๕ ๑๘ ๓๐.๕ ๔ ๖.๘ ๐ ๐.๐ 

 จากผูป้ฏิบตัิ 

๓๒ หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบตัิงาน 
๕ ๘.๕ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๕ ๔๒.๔ ๖ ๑๐.๒ ๔ ๖.๘ 

 ที่เป็นมิตร 

๓๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสามคัคี ๕ ๘.๕ ๑๕ ๒๕.๔ ๒๕ ๔๒.๔ ๑๐ ๑๖.๙ ๔ ๖.๘ 
๓๔ หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือวสัดุอุปกรณ์ และ 

๔ ๖.๘ ๒๓ ๓๙.๐ ๒๖ ๔๔.๑ ๕ ๘.๕ ๑ ๑.๗ 
 สิ่งอาํนวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 
 
 



  ๑๓
ตารางที ่ ๓  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค  ตามรายข้อจํานวน  ๔๔  ข้อ (N=๕๙)  (ต่อ) 

   

    ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๓๕ หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศทางกายภาพเอื้อ 
๒ ๓.๔ ๒๖ ๔๔.๑ ๒๓ ๓๙.๐ ๗ ๑๑.๙ ๑ ๑.๗ 

 ต่อการปฏิบตัิงาน 

๓๖ หน่วยงานของท่านมีสถานที่ที่มีความเป็นสัดส่วน 
๓ ๕.๑ ๒๙ ๔๙.๒ ๒๐ ๓๓.๙ ๖ ๑๐.๒ ๑ ๑.๗ 

 เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

๓๗ หน่วยงานของท่านมีสภาพสงัคมเอื้อต่อ 
๑ ๑.๗ ๓๐ ๕๐.๘ ๑๙ ๓๒.๒ ๗ ๑๑.๙ ๒ ๓.๔ 

 การปฏิบตัิงาน 

๓๘ ตาํแหน่งของท่านมีความมัน่คง ๓ ๕.๑ ๒๕ ๔๒.๔ ๒๒ ๓๗.๓ ๗ ๑๑.๙ ๒ ๓.๔ 
๓๙ ตาํแหน่งของท่านมีงานปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่อง ๖ ๑๐.๒ ๓๘ ๖๔.๔ ๑๒ ๒๐.๓ ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๗ 
๔๐ ท่านมีความรู้สึกเชื่อมัน่ และศรัทธาในวิชาชีพ ๗ ๑๑.๙ ๓๖ ๖๑.๐ ๑๓ ๒๒.๐ ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๗ 
๔๑ หน่วยงานของท่านมีชื่อเสียง ไดร้ับการยอมรับ ๕ ๘.๕ ๒๕ ๔๒.๔ ๒๕ ๔๒.๔ ๒ ๓.๔ ๒ ๓.๔ 
๔๒ เงินเดือนของท่านที่ไดร้ับเหมาะสมกบัปริมาณงาน 

๑ ๑.๗ ๑๙ ๓๒.๒ ๒๘ ๔๗.๕ ๑๑ ๑๘.๖ ๐ ๐.๐ 
 ที่ปฏิบตัิ 

๔๓ เงินเดือนที่ท่านไดร้ับเพียงพอกบัค่าครองชีพ 
๑ ๑.๗ ๑๑ ๑๘.๖ ๒๑ ๓๕.๖ ๑๙ ๓๒.๒ ๗ ๑๑.๙ 

 ในปัจจุบนั 

๔๔ ตาํแหน่งของท่านไดร้ับสวสัดิการต่างๆ 
๒ ๓.๔ ๑๔ ๒๓.๗ ๒๔ ๔๐.๗ ๑๓ ๒๒.๐ ๖ ๑๐.๒ 

 อยา่งเหมาะสม 
 
 

 



 
 

๑๔ 

 สาํหรับระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม พบวา่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑม์าก  จาํนวน  ๔๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๕๘  รองลงมาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  จาํนวน  ๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๓๔  ดงัแสดงในตารางท่ี  ๔ 
 
ตารางที ่ ๔  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรมโดยรวม 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน จํานวน (N=๕๙) ร้อยละ 
                        มาก 
                        ปานกลาง 
                        
  

นอ้ย 

๔๔ 
๑๒ 
๓ 

๗๔.๖ 
๒๐.๓ 
๕.๑ 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทั้งหมด ไดน้าํมาเสนอและวิเคราะห์โดยจาํแนกเป็นสองเร่ืองตาม

ประเภทของขอ้มูลคือ เร่ืองท่ีหน่ึงเป็นการนาํเสนอและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม เร่ืองท่ีสองเป็นการนาํเสนอและวิเคราะห์เพื่อตอบคาํถามแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ในการศึกษาสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามนั้น ผูท้าํการศึกษาไดส้าํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม
บุคลากรในสาํนกังานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรคซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ การศึกษา ตาํแหน่ง อายุ
การทาํงาน และไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณณา (descriptive statistics) วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (frequency) 
และหาค่าร้อยละ (percentage) ในการสรุปผล ซ่ึงปรากฏผลสรุปดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง ๕๙ คน เป็นชายร้อยละ ๓๓.๙ และ
เป็นหญิงร้อยละ ๖๖.๑ มีอายนุอ้ยกวา่ ๓๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ รองลงมามีอาย ุ๔๑ – ๕๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๔ มีวฒิุปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ รองลงมามีวฒิุตํ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 
๓๕.๖ มีตาํแหน่งขา้ราชการคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ รองลงมาเป็นลูกจา้งประจาํคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ 
มีอายกุารทาํงาน ๐ – ๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ รองลงมามีอาย ุ๒๐ ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ 
 ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค พบวา่มี
แรงจูงใจด้านความรับผดิชอบ  อยูใ่นเกณฑม์าก จาํนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ เน่ืองมาจาก
บุคลากรมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน เสียสละเวลาพกัผอ่นเม่ือจาํเป็นตอ้งปฏิบติังาน
ใหเ้สร็จทนัตามเวลา ใชค้วามรู้ความสามารถเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน และยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงาน
เม่ือพบขอ้บกพร่อง  ส่วนด้านเงนิเดือน  อยูใ่นเกณฑป์านกลาง จาํนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๘  เน่ืองมาจากเงินเดือนท่ีไดรั้บไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีปฏิบติั  ไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั และในตาํแหน่งของท่านไดรั้บสวสัดิการต่าง  ๆไม่เหมาะสม  ด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน
และด้านการยอมรับนับถือ  ซ่ึงแรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ  มีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น



 
 

๑๕

 
 ส่วนผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานแยกเป็นรายขอ้  จาํนวน  ๔๔  ขอ้  พบวา่มี
แรงจูงใจในแต่ละขอ้อยูใ่นเกณฑม์าก  ไดแ้ก่  ตาํแหน่งของท่านมีงานปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  จาํนวน  
๓๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๔  เน่ืองจากทางสาํนกังาน  ก.พ.  ไดป้รับลดอตัรากาํลงัของขา้ราชการ
ลดนอ้ยลง  ทาํใหข้า้ราชการและพนกังานราชการท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั  มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  ส่วนแรงจูงใจในแต่ละขอ้ท่ีอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  ไดแ้ก่  ท่านไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากเพื่อนร่วมงาน  จาํนวน  ๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๗  เน่ืองจากระบบราชการเป็นระบบ
สายการบงัคบับญัชาแบบลดลัน่กนัลงมา  ทาํใหต้าํแหน่งท่ีสูงข้ึนและเป็นตาํแหน่งท่ีไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือมีจาํนวนนอ้ย  และทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมควบคุมโรค  ควรเสริมสร้างแรงจูงในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในดา้นของเงินเดือน  ซ่ึงอาจจะเป็นค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีไม่ผดิระเบียบขา้ราชการ 

๒. ควรส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นกังานราชการและลูกจา้งประจาํ มีศกัยภาพและมีบทบาท
ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ  โดยนาํผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ (PMS)  มา
ปรับกระบวนทศัน์ในการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล (มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ) 

๓. สาํนกังานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค  ควรส่งเสริมบุคลากรใหมี้การศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม  เรียนรู้งานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  และนาํมาพฒันางานในสายอาชีพอยา่งเตม็ศกัยภาพ   

๔. วางแผนทรัพยากรบุคคล เพื่อพฒันาสมรรถนะของบุคลากรใหสู้งข้ึน  และทาํใหเ้กิด
ความผาสุก  โดยกาํหนดแนวทางประพฤติปฏิบติัตนในการทาํงานใหมี้คุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจ
ในการเป็นพนกังานราชการและลูกจา้งประจาํท่ีดี  ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน  คาํนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม  และดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขหลงัเกษียณอายรุาชการ 

๕. นาํผลการประเมินผลการปฏิบติังานมาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน 
 
 
 
 

************************************ 
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๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
ตอนที ่๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริง 
 
๑. ลกัษณะทางประชากร 

- เพศ   (  ) ชาย    (  ) หญิง 
- อาย ุ   (  ) นอ้ยกวา่ ๓๑ ปี  (  ) ๓๑ – ๔๐ ปี 

(  ) ๔๑ – ๕๐ ปี   (  ) ๕๑ ปีข้ึนไป 
- วฒิุการศึกษา  (  ) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 

    (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
๒. ลกัษณะการทาํงาน 
 - อาชีพ   (  ) ขา้ราชการ   (  ) ลูกจา้งประจาํ 
    (  ) พนกังานราชการ  (  ) ลูกจา้งชัว่คราว 
    (  ) พนกังานจา้งเหมาบริการ 
 - อายกุารทาํงาน  (  ) นอ้ยกวา่ ๖ ปี   (  ) ๖ – ๑๐ ปี 
    (  ) ๑๑ – ๑๕ ปี   (  ) ๑๖ – ๒๐ ปี 
    (  ) มากกวา่ ๒๐ ปี 
 - ฝ่าย/งาน  (  ) ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
    (  ) ฝ่ายช่วยอาํนวยการนกับริหาร 
    (  ) ฝ่ายรายงานและประสานงานราชการ 

(  ) งานหอ้งสมุด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
ตอนที ่๒  แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
คาํช้ีแจง  ท่านคิดวา่ส่ิงต่อไปน้ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพยีงใด 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความเห็นท่ีตรงกบัความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

ขอ้ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เห็นดว้ย 
 

 
ด้านความสําเร็จของงาน 
 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

๑ ท่านปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย      
๒ ท่านปฏิบติังานไดท้นัภายในกาํหนดเวลา      
๓ ท่านปฏิบติังานเห็นผลสาํเร็จไดช้ดัเจน      
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ      

๔ ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน      
๕ ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา      
๖ ท่านไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากบุคคลอ่ืนในทอ้งท่ี      
๗ ท่านไดรั้บคาํชมเชยจากผลงานท่ีปฏิบติั      
 ด้านลกัษณะของงาน      

๘ งานในหนา้ท่ีของท่านส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

     

๙ งานในหนา้ท่ีของท่านทา้ทายความรู้ความสามารถ      
๑๐ งานในหนา้ท่ีของท่านมีความสาํคญัและมีคุณค่า      
๑๑ งานในหนา้ท่ีของท่านมีความน่าสนใจ      

 ด้านความรับผดิชอบ      

๑๒ ท่านมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน      
๑๓ ท่านเสียสละเวลาพกัผอ่นเม่ือจาํเป็นตอ้งปฏิบติังานให้

เสร็จทนัตามเวลา 
     

๑๔ ท่านใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการ
ปฏิบติังาน 

     

๑๕ ท่านยนิดีแกไ้ขปรับปรุงงานเม่ือพบขอ้บกพร่อง      
 ด้านความก้าวหน้า      

๑๖ ท่านมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง หรือระดบัท่ี
สูงข้ึน 

     

๑๗ ท่านไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถทกัษะจาก      



๒๑ 
 

ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถจากการ
อบรม สมัมนา ฯลฯ 

๑๘      

ท่านมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ๑๙      
 ด้านนโยบายและการพฒันา      

หน่วยงานของท่านมีนโยบายการบริหารท่ีชดัเจนและ
สามารถปฏิบติัได ้

๒๐      

หน่วยงานของท่านมีวิธีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ๒๑      
หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการ ดาํเนินงานอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

๒๒      

หน่วยงานของท่านมีการกระจายอาํนาจในการปฏิบติั ๒๓      
หน่วยงานของท่านมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ 

๒๔      

หน่วยงานของท่านจดัระบบงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ๒๕      
 ด้านการปกครองบังคบับัญชา      

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความยติุธรรม เสมอภาคใน
การปกครอง 

๒๖      

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

๒๗      

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสุขมุในการปฏิบติังาน
หรือแกไ้ขปัญหา 

๒๘      

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ 

๒๙      

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล      

ท่านไดรั้บคาํแนะนาํในการปฏิบติังานและส่วนตวัจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

๓๐      

ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูป้ฏิบติั ๓๑      

     

๓๒   หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ี

เป็นมิตร 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสามคัคี ๓๓      



๒๒ 
 
     

ด้านสภาพการทาํงาน       

หน่วยงานของท่านมีเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ และส่ิง
อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 

๓๔      

หน่วยงานของท่านมีบรรยากาศทางกายภาพเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน 

๓๕      

หน่วยงานของท่านมีสถานท่ีท่ีมีความเป็นสดัส่วนเอ้ือ
ต่อการปฏิบติังาน 

๓๖      

หน่วยงานของท่านมีสภาพสงัคมเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ๓๗      
 ด้านความม่ันคงในงาน      

ตาํแหน่งของท่านมีความมัน่คง ๓๘      
ตาํแหน่งของท่านมีงานปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ๓๙      
ท่านมีความรู้สึกเช่ือมัน่ และศรัทธาในวิชาชีพ ๔๐      
หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียง ไดรั้บการยอมรับ ๔๑      

 ด้านเงนิเดือน      

เงินเดือนของท่านท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี
ปฏิบติั 

๔๒      

เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพยีงพอกบัค่าครองชีพใน
ปัจจุบนั 

๔๓      

ตาํแหน่งของท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ อยา่งเหมาะสม ๔๔ 
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