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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย และองค์ประกอบด้านแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยภายในองค์กร ที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานระดับ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและทดสอบค่าเอฟ โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทา
การตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก
(  = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ว มงาน (  = 3.94)
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ (  = 3.68) ด้านความมั่นคงในงาน (  = 3.63)
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (  = 3.60) ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (  = 3.52)
อยู่ ในระดั บ มาก ส่ ว นในด้ านความสั ม พัน ธ์ กับ ผู้ บัง คับ บั ญชาระดับ หั ว หน้ าฝ่ าย (  = 3.44) ด้ า น
นโยบายและการบริหาร (  = 3.44) ด้านลักษณะงานที่ทา (  = 3.39) ความก้าวหน้าในงาน (  =
3.11) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางาน จาแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกันมีความคิดเห็น
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เรื่องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด แตกต่างกัน นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) To study the personal characteristics
and factors that affect work motivation of Factors that affect Work Motivation of
employees of the Viriyah Insurance Public Company Limited in the Bangkok
Metropolitan Area. 2) To study the factors and component of their work motivation.
3) To study Inter-organizational factors that relates to the work motivation of agencyofficer level employees. The sample used for this research was 400 Officer level
employees of the Viriyah Insurance Public Company Limited. Data was collected
using questionnaires with a 5 point rating scale. The statistical tools used to analyze
the data were the frequency distribution, percentage, average mean, standard
deviation, the independent t-test, and the one-way analysis of variance (ANOVA) ftest. Whenever a statistically significance was found, a Multiple Comparison Test was
conducted at the 0.05 level of significance.
The results revealed that overall the sample selection did affect the level of
work motivation at a high level (  = 3.66). When considering each factor separately, it
was found that factors that have a high level of influence were “Relationship with
Coworkers” (  = 3.94), “Relationship with Managers” (  = 3.68), “Job Security” (  =
3.63), “Working Environment” (  = 3.60), and “Compensation and Benefits” (  =
3.53) ; factors that had an average level of influence were “Relationship with
Department Chiefs” (  = 3.44), “Policy and Management” (  = 3.44), “Job
Description” (  = 3.39), and “Career Advancement” (  = 3.11). The comparison
between factors that affect work motivation categorized based on personal
characteristics revealed that respondents with different personal characteristics did
have different opinions on work motivation of employees of Viriyah Insurance Public
Company Limited , at the 0.05 level of significance.
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ภูมิหลัง
การบริหารจัดการเพื่อนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญหลาย
ประการในการบริหารงาน ได้แก่ งบประมาณ การวางแผน การจัดองค์กร และการบริหารงานที่ดี มี
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และเหนืออื่นใดต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะในกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรมักประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นส่วนใหญ่ เพราะถ้าในองค์กรได้บุคลากร
ขาดความรู้ความสามารถ ไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ ก็เป็นการยากต่อการบริหารงานให้บรรลุ
ตามความมุ่งหมายขององค์กรในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรได้นานก็ย่อมเป็นปัญหากับองค์กรนั้นเช่นกันจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่
องค์กรให้ความสาคัญกับบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากความสาเร็จขององค์กรเป็นเป้าหมายของ
มนุษย์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ซึ่งงานที่ปฏิบัติในองค์กรนั้นต้องเป็นงานที่มีคุณภาพการบริการ มี
คุณค่า มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีการค้นพบว่า มนุษย์เป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยสาคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพึงพอใจและสามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นต้องอาศัยกาลังคนเป็นปัจจัยสาคัญ
และมีค่ายิ่งในการผลักดันให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพหรือประสบความล้มเหลว
กาลังคนหรือพนักงานมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการปัจจัยที่มีผลต่อ ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้พนักงานมีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กร องค์กรจึงต้องสร้างขวัญและกาหลังใจของเจ้าหน้าที่ให้ดีหรือสูงอยู่เสมอ (วิสา โรจน์
รุ่งสัตย์. 2545)
ดังนั้นองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามต่างมุ่งมั่นพยายามให้องค์กรมีคุณภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์กรของเอกชนโดยมากจะมุ่งเป้าหมายใน
การบริหารจัดการบริการด้านสาธารณะ (Public Service) มีลักษณะเป็นการให้บริการต่างๆ โดยให้
เกิดความพอใจ ทั้งนี้เพื่อสนองความ ต้องการโดยส่วนรวมนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามในการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย ขององค์กรได้ จะต้องสร้างระบบภายในของ องค์กรให้ดีเสียก่อน การที่องค์กรจะบรรลุ
เป้าหมายได้นั้น มี ความจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยสาคัญเป็น เครื่องมือพื้นฐานของการ
ดาเนินการ ทรัพยากร ดังกล่าวประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
และวิธีการบริหารจัดการ (Management) หรือที่เรียกกันว่า 4 ms ซึ่ง ทรัพยากรคนนับว่ามี
ความสาคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะคน เป็นกลไกที่สาคัญที่ทาให้กิจกรรมต่างๆที่กาหนด ขึ้นในองค์กรดาเนินไป
ด้วยดี และบรรลุวัตถุ เป้าหมาย ในการบริหารจัดคนเข้าทางานทุกองค์กรต้องการ ทรัพยากรคนที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิด มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เมื่อได้คนเข้าทางานแล้ว สิ่งที่จะต้อง
คานึงถึงต่อไปคือ การรักษาคนให้มี ประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งคนเราจะมี ประสิทธิภาพในการ
ทางานได้นั่นก็คือ ต้องมีความ อยากที่จะทาสิ่งนั้น หรือตั้งใจกับสิ่งที่ทา นั่นก็คือ เรื่องจิตใจ หรือขวัญ
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และกาลังใจ นั่นเอง และเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากขวัญและกาลังใจก็เหมือนสุขภาพมนุษย์ที่ต้องการเอาใจใส่ดูแลและรักษาให้ มี
ระดับแรงจูงใจในการทางานให้สูงเสมอ แรงจูงใจในการทางานที่ดีมีผลสาคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเต็มใจทาต่อคาสั่งด้วย ความกระตือรือร้นและเต็มใจ และส่งผลต่อ ความสาเร็จของ
งาน หรือภารกิจของหน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ หรือภารกิจองค์กร สามารถบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ถ้าหากหน่วยไม่สามารถ ที่จะหาวิธีการบารุง รักษา
บุคลากรไว้ในองค์กรได้ ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด และในทางตรงกัน ข้าม ถ้าสามารถเก็บรักษา
บุคลากรไว้ในองค์กรได้ แต่บุคลากรเหล่านั้นไม่มีความตั้งใจในการทางาน ด้วยความกระตือรือร้น ก็คง
จะไม่เกิดประโยชน์ อันใดเช่นกัน โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ ทา อย่างไรให้หน่วยงานจึงจะสามารถ
บารุงและเก็บ รักษาบุคลากรไว้ได้ โดยที่บุคลากรเหล่านั้นตั้งใจ และเต็มใจในการทางานจนบรรลุ
ภารกิจของ องค์กรและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ขวัญและ กาลังใจมีอิทธิพลต่อบุคลากรเป็นอย่าง
มากในการทางานโดยเฉพาะข้าราชการเป็นกลไกสาคัญในการ พัฒนาประเทศ ถ้าข้าราชการมีแรงจูงใจ
ในการทางานไม่ดีย่อมนามาซึ่งความเสื่อมและหย่อน สมรรถภาพ เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทาอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย หาก
บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการทางานก็เป็นมูลเหตุที่ทาให้ผลงาน และการปฏิบัติงานตาต่า
คุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน และการลาออกจากงานมากขึ้ น เหตุผลการขาดแรงจูงใจในการ
ทางานส่วนหนึ่งมากจากความรู้สึกไม่มั่นคงในการทางาน ซึ่งเป็นปัญหาที่พนักงานในองค์กรต่างๆ ของ
ไทยกาลังประสบอยู่เป็นจานวนมาก
ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ วิจั ย จึ ง มีค วามสนใจที่ จะศึกษาปั จจั ยที่ส่ งผลต่อ แรงจูง ใจในการทางานของ
พนั ก งานบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
การศึ กษาว่าปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ แรงจู งใจในการท างานของพนัก งานบริษัท วิริ ยะประกัน ภัย จากั ด
(มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลใน การ
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข และ ปรับปรุง รวมถึงกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ ความต้องการเจ้าหน้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญยิ่งในการทาให้หน่วยมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่หน่วยได้รับ มอบหมายให้
สาเร็จด้วยดี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลั กษณะส่ ว นบุคคลและระดับปัจจัยที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท วิริย ะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการศึกษาคลอบคลุมในพื้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานระดับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวนทั้งสิ้น
5,760 คน (ข้อมูล ณ 30 มกราคม 2560: ฝ่ายบริหารงานบุคลากร)
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานระดับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย โดยการใช้สูตรการคานวณ ของยามาเน่ (Yamane, 1970) โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นที่ 95% วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) จานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ผู้ วิจั ยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติ
เอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข้องโดยศึกษาแนวคิด แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานของพนัก งานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนั ก งานบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
มีกรอบระยะเวลาในการวิจัยใช้ระยะเวลา 3 เดือน
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นมาจากการศึกษากรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคาชี้แนะจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอายุงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดระดับ แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. ด้านลักษณะงานที่ทา
2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. ด้านความมั่นคงในงาน
7. ด้านความก้าวหน้าในงาน
8. ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
9. ด้านนโยบายและการบริหาร
ลักษณะแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) กาหนดการให้คะแนนแรงจูงใจในการทางานเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า
มากที่สุด
4 หมายความว่า
มาก
3 หมายความว่า
ปานกลาง
2 หมายความว่า
น้อย
1 หมายความว่า
น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย
จากัด (มหาชน) มีอยู่ 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการของ เบส (มณฑล
รอยตระกูล, 2546 : 37) ดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจมาก
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจปานกลาง
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ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจน้อย
ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
วิธีการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด
(มหาชน)
ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วิธีการวิจัยแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ
ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย
จากัด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการทางาน
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้าง
เครื่องมือวิจัย และด้านการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา พร้อมทั้งพิจารณาความ
ถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่า IOC (Item – Objective Congruence
Index) ดัชนีความสอดคล้องที่ 0.90
ขั้นที่ 7 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนามาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง และนาไปทดลอง (Tryout) เพื่อให้ได้กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.864 ถือว่าแบบสอบถามนี้สามารถนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสนับสนุนการวิจัย
2. ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด
3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน
4. สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ 400 ชุด
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
6. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ

สรุปผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จากผลของการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001-35,000 บาท
อายุงาน 6-10 ปี
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์
กั บ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ( X = 3.94) ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ร ะ ดั บ ผู้ จั ด ก า ร
( X = 3.68) ด้านความมั่นคงในงาน ( X = 3.63) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( X = 3.60) ด้าน
ผลตอบแทนและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ( X = 3.52) อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นในด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย ( X = 3.44) ด้านนโยบายและการบริหาร ( X = 3.44) ด้านลักษณะ
งานที่ทา ( X = 3.39) ความก้าวหน้าในงาน ( X = 3.11) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน จาแนกตาม
รายด้านดังนี้
1. ด้านลักษณะงานที่ทา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงานที่
ทา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ท้า
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ทายและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X = 3.56) งานที่ทาเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อ หรือจาเจ
( X = 3.36) ลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติอ ยู่ เหมาะกับความรู้ความสามารถ ( X = 3.35) ลั กษณะงานที่
ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพท่านได้อย่างเต็มที่ ( X = 3.31) อยู่ในระดับปานกลาง
2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน ( X = 4.22) เพื่อนร่วมงานร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ ( X = 4.07) ท่านได้รับคาปรึกษาและแนะนาในเรื่องงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ( X =
3.97) อยู่ในระดับมาก ส่วน มักจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนอกเวลางาน ( X = 3.36) อยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองกับท่าน ( X = 3.80) มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ ( X = 3.74) ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการให้ความไว้วางใจในตัวท่าน
( X = 3.66) อยู่ ในระดั บ ปานมาก ผู้ บัง คั บบั ญ ชาระดับ ผู้ จั ดการให้ ก ารรั บฟั ง สิ่ งที่ ท่ านเสนอแนะ
( X = 3.66) งานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ ( X = 3.57) อยู่ในระดับมาก
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างาน ด้า นความสั มพั น ธ์ กั บ ผู้ บัง คั บบั ญชาระดับ หั ว หน้า ฝ่ า ยโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
( X = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย
( X = 3.50) งานของท่านได้รั บ การยอมรับจากผู้ บัง คับบัญชาระดั บหั ว หน้ าฝ่ าย ( X = 3.47)
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่ายให้การรับฟังสิ่งที่ท่านเสนอแนะ ( X = 3.42) ผู้บังคับบัญชาระดับ
หัวหน้าฝ่ายให้ความไว้วางใจในตัว ( X = 3.40) อยู่ในระดับปานกลาง
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ( X = 3.71) สภาพในห้อง
ทางานช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน ( X = 3.67) อุปกรณ์สื่อสารเพียงพอต่อความต้องการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ( X = 3.44) อยู่ในระดับปานกลาง
6. ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ด้านความมั่นคงใน
งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
พอเพียงกับการดารงชีพของท่าน ( X = 3.94) มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
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กับบุคคลอื่น ( X = 3.51) อยู่ในระดับมาก ส่วน งานที่ท่านทามีความมั่นคงและมีสวัสดิการคุ้มครอง
อย่างพอเพียง ( X = 3.46) อยู่ในระดับปานกลาง
7. ความก้าวหน้าในงาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานความก้าวหน้าในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสใน
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ( X = 3.18) งานที่ท่านปฏิบัติ
ส่งเสริมให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ( X = 3.12) ได้รับพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและยุติธรรม ( X = 3.04) อยู่ในระดับปานกลาง
8. ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับเหมาะกับความรู้ความสามารถ ( X = 3.68) เงินเดือนเลี้ยงที่ได้รับเหมาะกับ
ความรู้ความสามารถ ( X = 3.61) สวัสดิการที่ได้รับเหมาะกับความรู้ความสามารถ ( X = 3.57) อยู่
ในระดับมาก ท่านได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม เมื่อท่านและครอบครัวเจ็บป่วย
หรือประสบภัยต่าง ๆ ( X = 3.39) รายได้ของท่านสอดคล้องกับค่าครองชีพ ( X = 3.39) อยู่ในระดับ
ปานกลาง
9. ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ด้านนโยบาย
และการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใน
หน่ ว ยงานที่ ท่า นสั ง กั ดผู้ บั งคั บ บั ญ ชามอบหมายงานอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมอย่ างเหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ ( X = 3.61) อยู่ในระดับมาก ส่วนนโยบายการปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน ( X = 3.28) อยู่ในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน
1. จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกันส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านลักษณะงานที่ทา
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ไม่
แตกต่าง ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร
มีความแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.051.2 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ในหัวข้อ ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานยอมรับใน
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ความสามารถของท่าน เพื่อนร่วมงานร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ท่านได้รับคาปรึกษาและ
แนะนาในเรื่องงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ และท่านมักจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนอกเวลา
งาน ไม่แตกต่างกันด้วยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย
จากัด (มหาชน) ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับหั วหน้าฝ่าย ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน
ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านนโยบายและการบริหาร ไม่
แตกต่าง ยกเว้น ด้านความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4.
จาแนกตามอายุงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุงาน ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลุ่มตัวอย่างมีอายุงานแตกต่างกัน
ต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด ด้านลักษณะงานที่
ทา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านนโยบายและการ
บริหารด้านความมั่นคงในงาน แตกต่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย ด้านสภาพแวดล้อ มในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในงาน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากข้ อมูล การศึ กษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษัท วิริ ย ะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้
ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผมสาเร็จในงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการการเปรียบเทียบปัจจัยในแต่ละด้าน
มีผลต่อผลสาเร็จของงานและผลสาเสร็จของงาน จาแนกตามข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในแต่ละด้านมีผลต่อผลสาเร็จของงานและผลสาเสร็จของงาน แตกต่าง
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กัน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติภาขาวอ่อน (2547, บทคัดย่อ) ได้
ศึก ษาความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก ปลั ด กระทรวงกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการสานักปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานระดับมากในด้านความรับผิดชอบความสาเร็จในงานและลักษณะงาน 2) ข้าราชการสานัก
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้าราชการสานักปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการที่มีระดับ
ตาแหน่งต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .054)
ข้าราชการสานักปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ข้าราชการสานักปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
ความคิดเป็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานที่ให้ความสาคัญน้อย ดังนี้
1. ด้านลักษณะงานที่ทา ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาศักยภาพท่านได้อย่างเต็มที่
2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องได้รับคาปรึกษาและ
แนะนาในเรื่องงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของงาน
ของการได้รับ การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ และรองลงมาเรื่องของผู้บังคับบัญชาให้
ความไว้วางใจ
4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ
ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและรองลงมาเรื่องของผู้บังคับบัญชาให้การรับฟังสิ่งที่ท่านเสนอแนะ
5. ด้า นสภาพแวดล้ อมในการท างาน ปรุ ง ปรุ ง พัฒ นาเกี่ ย วกับ เรื่ อง เครื่ อ งมือ เครื่อ งใช้
อุปกรณ์ในที่ทางานเหมาะสม และทันสมัย
6. ด้านความมั่นคงในงาน ปรุงปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับเงินเดือนสวัสดิการใน
อัตราที่เหมาะสม
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7. ความก้าวหน้าในงาน ปรุงปรุงพั ฒนาเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสได้รับการเลื่อนตาแหน่งที่
สูงขึ้น
8. ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ปรุ งปรุงพัฒ นาเกี่ยวกับเรื่องการได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทนายความ/ฝ่ายกฎหมาย รองลงมา ได้รับความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานบริหารความ
เสี่ยง
9. ด้านนโยบายและการบริหาร ปรุงปรุงพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเป็นเกี่ยวกับผลสาเร็จ
ของงานที่ให้ความสาคัญน้อย เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบันมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน
สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอให้มีการสอบถาม ความคิดเห็นในรูปแบบของคาถามปลายเปิด เพิ่มเติมในแบบสอบถาม เพื่อให้
ได้ข้อคิดเห็นมาใช้ในการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ในด้าน
ต่างๆ และผลสาเร็จของงาน ของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

