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ปลดักระทรวงพาณิชยก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ .เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ .เพือศึกษา
การเปลียนแปลงสถานภาพพนักงานราชการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานราชการ 
สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้
วิจยัแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล ( in-depth interview) กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (key 
informants) ในการวจิยัครังนี คือ พนกังานราชการในหน่วยงานต่างๆ ของสํานกังานปลดักระทรวง
พาณิชย์ จาํนวน 17 คน และผูบ้ริหารระดับผูอ้าํนวยการทีเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการของสํานักงานปลดักระทรวงพาณิชยจ์าํนวน 2 คน ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีได้เป็น
ขอ้มูลทีมาจากการบนัทึกภาคสนาม (field notes) บนัทึกขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และถอดเทปคาํ
สัมภาษณ์ เพือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความรู้สึกต่างๆของผูใ้ห้ขอ้มูลและปรากฏการณ์ทีเกิดขึน
ตลอดระยะเวลาทีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็น
การวจิยั สรุปและตีความหมายของขอ้มูล เนือหา 

 ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยทีก่อให้เ กิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และในด้าน
ปัจจยับาํรุงรักษา ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั การปกครอง
บงัคบับญัชา และความมนัคง 
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The purposes of this study are (a). to explore the status of government 

employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce and the motivation to 

work efficiently. (b). to explore some significant factors which could influence the work 

effectiveness of the government employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Commerce. (c). to understand the change in the status of government employees to meet 

their goals and demands. 

In order to have a thorough understanding about the status of government 

employees at Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce and the motivation to 

work efficiently, a qualitative research design was used in this study. The in-depth interviews 

were a significant means of this study. The interview questions, which participants were asked 

to share their perspectives, were open-ended. The key informants in this study consisted of 

nineteen individuals: seventeen individuals are government employees in various units of the 

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce, and two individuals are directors 

who are part of the government-employee administrative committee of the Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Commerce. 

The study found that there were two types of factors which motivated and 

affected work effectiveness of the government employees: (a) motivators: achievement, 

recognition, job characteristics as well as responsibility,  and (b) hygiene factors: wage/salary, 

working relationship, personal well-being, administration as well as job security. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเ ร็จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาจากรอง
ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั เทพปัญญา ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้
คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผูว้ิจยั รวมทงั อาจารย์ ดร.นพดล เหลืองภิรมย์ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา 
คาํแนะนํา และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถูกต้องและ
สมบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัขอกราบของพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านทีให้ความรู้             
ให้คาํแนะนาํ และประสบการณ์อนัมีค่ายิงแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่มทีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ และน้องๆ ชาว 
MPA2 ศิลปากรทุกคนทีใหค้าํแนะนาํและกาํลงัใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณขา้ราชการ พนกังานราชการ และผูบ้ริหาร สํานกังานปลดักระทรวง
พาณิชย ์ทีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิงในการเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยั
จนสาํเร็จลุล่วง 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที์อบรมสังสอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 
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