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Work Motivation for Employees and Temporary Staff in the Office NBTC Authority
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นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง
สํานักงาน กสทช. 2) เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช.
จําแนกตามลักษณะประชากรกรศาสตร์ การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั คือ
พนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาค จํา นวน 140 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรการคํานวณตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamane)
ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) สถิติทีใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี
ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) การรวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(one – way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม พนักงานและลูกจ้างส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.70 โดยมีความคิดเห็นมากทีสุ ดในด้านความมันคงในการ
ทํางาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการทํางาน มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 3.60 ด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 3.51 ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการ
บริ หาร มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.41 ตามลําดับ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการการปฎิบตั ิงาน เขตพืนทีในการปฎิบตั ิงาน ทีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ แรงจูงใจ, พนักงานและลูกจ้าง, สํานักงาน กสทช.
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ABSTRACT
This research aimed to study 1) Work Motivation of Employees and Temporary Staff in the
Office NBTC Authority. 2) to compare work motivation of employees and Temporary staff in the Office
NBTC Authority. BY. population Health Management The research is a quantitative research The sample
used in this study were employees and offices NBTC. 140 persons instrument used in the research. a
questionnaire The sample size of the sample of formula Yamane (Taro Yamane). Using stratified
sampling (Stratified Sampling) The statistics used to analyze data consisting of frequency. Percentage,
average, standard deviation, repeated the test (t-test) of the one-way analysis of variance (one - way
ANOVA).
The results showed that the motivation of workers overall. Employees and the majority opinion is
in high level. With an average of 3.70, with the most comments in the stability of the work. With an
average of 3.87, followed by the working environment. With an average of 3.60 on the progress of work.
With an average of 3.51 in salary and benefits. Policy and Administration With an average of 3.41 by
demographic factors such as sex, age, education. The duration of the practical work. District to perform
the task. Different levels of motivation is no different.
Keyword : motivation, Employees and Temporary Staff , the Office NBTC
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บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม แห่ งชาติ
(สํานักงาน กสทช.) เป็ นองค์กรของรัฐทีเป็ นอิสระ จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลืนความถี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็ น
กฎหมายทีตราขึนให้เป็ นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทีบัญญัติว่า
“คลืนP ความถีPทใีP ช้ ในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็ นทรั พยากรสืP อสารของชาติ
เพืPอประโยชน์ สาธารณะ ให้ มีองค์ กรของรั ฐทีPเป็ นอิสระองค์ กรหนึPง ทําหน้ าทีPจัดสรรคลืPนความถีPตามวรรค
หนึP ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัTงนีTตามทีP
กฎหมายบั ญญัติ” กสทช. มี อาํ นาจหน้า ที ดํา เนิ นการจัดสรรคลื นความถี และกํา กับ การประกอบกิ จการ
วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมให้เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ป ระชาชน โดยมี
สํานักงาน กสทช. เป็ นหน่วยงานธุ รการให้บริ การแก่ประชาชนซึ งมีภารกิจ หน้าที ในปริ มาณมาก
จากคํากล่าวทีว่า “หัวใจของการพัฒนา อยู่ทีคน” ซึ งไม่มีใครปฏิ เสธว่าการพัฒนาบุคลากรนัน มี
ความสํ า คัญ มากเพี ย งไร แต่ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรนันเป็ นเรื องที ทุ ก องค์ก รจะต้อ งให้ค วามสํ า คัญ ไม่ ว่า
ภาครัฐบาล รั ฐวิสาหกิ จ และเอกชนจะต้องเห็ นถึ งความสําคัญ การบริ หารบุคคลนันเป็ นส่ วนหนึ งในการ
บริ หาร ซึ งจํา เป็ นอย่า งยิงและเป็ นหน้า ที ของผูบ้ ริ หารทุ ก คนที จะต้องสร้ า งแรงจู งใจให้ค นทํา งาน และ
พยายามใช้เทคนิ คแรงจูงใจต่าง ๆ เพือสร้ างแรงกระตุน้ ให้กบั พนักงานของตนทํางานอย่างเต็มความรู ้ และ
ความสามารถ แรงจูงใจจึ งเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมออกมาอย่างมี ทิศทาง เพือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายทีต้องการ ซึ งเป็ นสิ งจําเป็ นของผูบ้ ริ หารทีจะต้องค้นหาว่าพนักงานทีเขาต้องการแรงจูงใจมีความ
ต้องการหรื อความคาดหวังอย่างไร เพือผูบ้ ริ หารจะต้องดึงเอาสิ งเหล่านันมาเป็ นแรงจูงใจ (Motive) ออกมา
เพือนํามาพัฒนางาน พัฒนาคน ในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
พนักงานขององค์กรเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื อนภารกิ จให้บรรลุ เป้ าหมาย ดังนันสํานักงาน
กสทช. เป็ นองค์กรหนึงทีมุ่งหวังทีจะประสบผลสําเร็ จในการบริ หารบุคคล ซึ งเป็ นกระบวนการหนึ งในการ
บริ หารงานบุ คคลให้เกิ ดผลผลิ ตที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ความมันคงในการทํา งานเป็ นความรู ้ สึ กของบุ ค คลที
ต้องการความก้าวหน้ารวมถึงต้องการขวัญ กําลังใจ ในการทํางานเพือนําไปสู่ ความสําเร็ จทีจะให้คนทํางาน
ให้ก ับองค์กรด้วยความกระตื อรื อร้ น ทุ่มเทความสามารถในการทํา งาน ซึ งจํา เป็ นที จะต้องสร้ า งภาวะที
กระตุน้ หรื อตอบสนองความต้องการของพนักงานและสร้างความพอใจในการทํางานให้เกิดขึน องค์กรต้อง
มีปัจจัยเพือสนองตอบความต้องการของบุคลากร นอกจากค่าจ้างและเงินเดือนซึ งเป็ นผลประโยชน์ตอบแทน
โดยตรงในการปฏิบตั ิงานสวัสดิการและประโยชน์เกื อกูลต่างๆในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยทีสําคัญ และมี
อิทธิ พลต่อการจูงใจให้บุคลากรมีกาํ ลังใจในการปฏิ บตั ิงาน การจูงใจจึงเป็ นเรื องสําคัญยิง ทังนี เพราะขวัญ
กําลังใจ เป็ นเรื องของทัศนคติ และความรู ้ สึกทีดีต่อการทํางาน ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้องเข้าใจถึ งแรงจูงใจใน
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การปฏิ บตั ิ ง านในด้านต่างๆ ความพยายาม ความทุ่ม เท ความร่ วมมื อ และความผูก พันความสํา คัญของ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในองค์กร เพือจะสามารถทําให้พนักงานทํางานได้อย่างมีความสุ ข
และจะทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ สติปัญญาเพือให้งานนันประสบความสําเร็ จ สู งสุ ด ส่ งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายตามทีคาดหวัง ไว้ (นวรัตน์ พึงโพธิyสภ, 2552, หน้า 2)
ผูว้ ิจยั ในฐานะปฏิ บตั ิ งานด้านงานบริ หารของสํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาค เล็งเห็ นความสําคัญ
ของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิของพนักงานและลูกจ้างในองค์กร จึ งมีความสนใจทีจะศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาค เพือจะได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน รวมถึงนําไปพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ผล ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช.
2. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ พนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาค เขต 1-14
จํานวน 214 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) ได้แก่
พนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาคทังหมด จํานวน 140 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรคํานวณตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน
1.2 ปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ประกอบด้วย นโยบาย
และการบริ ห าร เงิ นเดื อนและสวัส ดิ ก าร ความก้า วหน้า ในการทํา งาน ความมันคงในการทํา งาน และ
บรรยากาศในการทํางาน
2. ขอบเขตเวลา
การศึกษาครังนีกําหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลตังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559
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การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ส่ วน
ภูมิภาค ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั มาทบทวน ได้มีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ชูเกี ยรติ ยิมพวง (2554) แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติเชิ งบวกของ
บุคคลที มี ต่อการทํางาน เป็ นความรู ้ สึกที เกิ ดขึ นเมื อคาดหวังหรื อความต้องการได้รับการตอบสนองจาก
องค์กร อันจะทําให้บุคคลนันเกิ ดความพอใจ และปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ เพือให้บรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร โดยความพึง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี ยวข้องกับความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที มี ต่อ
ลักษณะงานของตน หากบุคคลใดมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งก็หมายความว่า บุคคลนันมีความรู ้สึก
ต่องานในทางบวก หรื อมีความชอบและค่านิ ยมต่องานค่อนข้างสู ง ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กบั สิ งจูงใจ โดยหลักการแล้วองค์กรใดก็ตามที มีปัจจัยเครื องจูงใจมาก
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์กรนันก็จะเกิ ดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานมาก มีความรู ้ สึกรั กและผูกพันกับงาน และ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มกําลังความสามารถอันจะส่ งผลให้งานนันๆ ประสบความสําเร็ จบรรลุ ตามเป้ าหมาย
ดังนันจึ ง เห็ นได้ว่าแรงจูง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านมี ความสําคัญในการจู งใจให้พ นักงานปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้
ทฤษฎีเฮอร์ ซเบอร์ กเน้นอธิ บายและให้ความสําคัญกับปั จจัย 2 ประการได้แก่ตวั กระตุน้ (Motivators)
และการบํารุ งรักษา(Hygiene) สองปั จจัยมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของงานเป็ นอย่างยิง เฮอร์ ซเบอร์ กได้
ทําการศึกษาโดยสัมภาษณ์ ความพอใจและไม่พอใจทํางานของนักบัญชี และวิศวกรจํานวน 200 คน ผล
การศึกษาสรุ ปว่าความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของคนมีความแตกต่างกัน คือการที
บุ คคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนันมี แรงจู งใจในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมี แรงจูงใจในการ
ทํางานแล้วคนนันจะตังใจทํางานให้เกิดผลดีได้ ผลการศึกษา จึงแสดงให้เห็นผลของปั จจัย 2 ตัว คือด้าน
ตัวกระตุน้ และการบํารุ งรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล
Frederick Hertzberg (อ้างถึ งใน โสฬส ปั ญจะวิสุทธิy , 2541) ได้ศึกษาการบริ หารงานในแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยได้นาํ เอาการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานมาศึกษา
ร่ วมกันเพือให้ได้ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้บุคคล ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันเขาจึงได้ศึกษาวิจยั
ถึงทัศคติของบุคคล ทีพอใจในการทํางาน และไม่พอใจในการทํางานพบว่า บุคคลทีพอใจในการทํางานนัน
ประกอบ ด้วยปั จจัยดังนี
1. การทีสามารถทํางานได้บรรลุผลสําเร็ จ
2. การทีได้รับการยกย่องนับถือเมือทํางานสําเร็ จ
3. ลักษณะเนือหาของงานเป็ นสิ งทีน่าสนใจ
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4. การทีได้มีความรับผิดชอบมากขึน
5. ความก้าวหน้าในการทํางาน
6. การทีได้รับโอกาสพัฒนาความรู ้และความสามารถในการทํางาน
ส่ วนปั จจัยทีเกียวกับสิ งแวดล้อมของงานทีเป็ นส่ วนทีทําให้เกิด ความไม่พึงพอใจ ประกอบด้วยปั จจัย ดังนี
1. นโยบายและการบริ หารองค์กร (policy and administration)
2. การควบคุมการบังคับบัญชา (supervision)
3. สภาพการทํางาน (work conditions)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับในหน่วยงาน (relation with pee and subordinate)
5. ค่าตอบแทน (salary)
6. สถานภาพ (status)
7. การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่ วนตัว (personal life)
8. ความปลอดภัย (security)
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากงานวิจยั ทีได้กล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้ยดึ แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ
ปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (1959) มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ดังนี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.นโยบายและการบริ หาร
2.เงินเดือนและสวัสดิการ
3.ความก้าวหน้าในการทํางาน
4.ความมันคงในการทํางาน
5.บรรยากาศในการทํางาน

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
5. เขตพืนทีในการปฏิบตั ิงาน

ประยุกต์จากเฮอร์ ซเบอร์ ก (1959)
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ทีมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาค
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ พนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค เขต 1-14 จํานวน 214 คน
(www.nbtc.go.th)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) ได้แก่พนักงาน
และลูกจ้าง สํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาคทังหมด จํานวน 140 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คํานวณตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamane)
เครื องมือทีใช้ในการสํารวจวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closeended questions) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกี ยวกับ ข้อ มู ล สภาพทัวไป ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เขตพืนทีในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน แบ่งเป็ น 5 ด้าน ด้านนโยบายและการ
บริ หาร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความมันคงในการทํางาน ด้าน
บรรยากาศในการทํางาน ใช้ Likert 5 scales ได้แก่ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ ด โดยมี
ลักษณะคําถามเชิงบวก เป็ นคําถามทีมีระดับคะแนนตามลําดับ ดังนี
มากทีสุ ด
คะแนนเท่ากับ 5
คะแนน
มาก
คะแนนเท่ากับ 4
คะแนน
ปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 3
คะแนน
น้อย
คะแนนเท่ากับ 2
คะแนน
น้อยทีสุ ด
คะแนนเท่ากับ 1
คะแนน
ตอนที 3 ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended)
ในส่ วนของความเทียงตรง ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กลับกลุ่มตัวอย่างซึ งมี
ลักษณะคล้ายคลึ งกับกลุ่ มตัวอย่า งจริ ง เพือหาความเชื อมัน โดยนําข้อมู ลที ได้มาหาค่ าความเชื อมันของ
แบบสอบถามโดยมาตรฐานอยูท่ ี 0.7 ขึนไป
จากนันนํา ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า งที ได้ม าประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป SPSS และ
วิเคราะห์หาความถี (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลผลดังนี
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มีระดับน้อยทีสุ
มีระดับน้อย
มีระดับปานกลาง
มีระดับมาก
มีระดับมากทีสุ ด

ผลการวิจัย
ตอนทีP 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทัวไปของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 ช่ วงอายุ 31 - 40 ปี จํา นวน 78 คน คิ ด
เป็ นร้ อ ย 55.7 ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 ระยะเวลาในการ
ปฎิ บตั ิงาน 10 ปี ขึนไป จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.9 เขตพืนทีในการปฎิ บตั ิงานภาพรวม เขต 1
นนทบุรี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.7
ตอนทีP 2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.
ส่ วนภูมิภาค พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานโดยภาพรวม พนักงานและลูกจ้างส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.57 โดยมีความคิดเห็นมากทีสุ ดในด้านความมันคงในการทํางาน
มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการทํางาน มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 3.60 ด้านความก้าวหน้า
ในการทํางาน มี ค่า เฉลี ยเท่า กับ 3.51 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริ หาร มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.41 ตามลําดับ
ตอนทีP 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน
กสทช.ส่ วนภูมิภาค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้สถิ ติการทดสอบค่า (t-test) เพศ ส่ วน อายุ
การศึกษา ระยะเวลาการปฎิบตั ิงาน พืนทีการปฎิบตั ิงาน ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA)พบว่า
3.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค เพศชายมีค่าเฉลียระดับแรงจูงใจ 3.57 และเพศหญิงมีค่าเฉลียระดับ
แรงจูงใจ 3.55 เมือเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจ จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
ระดับแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกัน
3.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค พบว่า ระดับอายุทีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจ ทีไม่
แตกต่างกัน
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3.3 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค พบว่า ระดับการศึกษาทีต่างกันในภาพรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านความมันคงในการทํางาน ด้านบรรยากาศในการทํางานไม่แตกต่างกัน
3.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานกับระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค พบว่า ระยะเวลาในการปฎิ บตั ิงานทีต่างกัน
ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า
ในการทํางาน ด้านความมันคงในการทํางาน ด้านบรรยากาศในการทํางานไม่แตกต่างกัน
3.5 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งพื นที ในการปฎิ บ ตั ิ ง านกับ ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.ส่ วนภูมิภาค พบว่า พืนที ในการปฎิ บตั ิ งานทีต่างกันมี
ระดับแรงจูงใจ ด้านนโยบายและการบริ หารและ ด้านความมันคงในการทํางานไม่แตกต่างกัน ในด้าน
เงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ด้านความก้าวหน้าในการทํางานและ ด้านบรรยากาศในการทํางาน แตกต่างกัน
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช. ส่ วน
ภูมิภาค ในครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์ 1. เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและลู กจ้าง
สํานักงาน กสทช. 2. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง สํานักงาน กสทช.
จําแนกตามลักษณะประชากรกรศาสตร์ มีประเด็นอภิปราย ดังนี
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาคโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เนื องจากสํานักงาน กสทช. เป็ นหน่ วยงานของรั ฐทีมี ระบบบริ หารจัดการทีเป็ นอิ สระมี
นโยบายและค่าตอบแทนทีดีส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช.มีแรงจูงใจในการทํางานและมี
ความจงรั กภักดี ต่อองค์กร สอดคล้องวราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึ กษาเรื องแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตบางแค มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตบางแค ผลการศึ กษา พบว่า
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับ อมรรัตน์ ยิงยวด(2554) ศึกษาเรื อง
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรของสํานักงานที ดิ น จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่าแรงจูงใจในการ
ปฎิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. เมือเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน กสทช. ส่ วน
ภูมิภาค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน
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เขตพืนทีในการปฏิ บตั ิ งาน ทีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฎิ บตั ิงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับชู เกี ยรติ
ยิมพวง (2554) ได้ศึกษาเรื องแรงจู งใจที มี ผ ลต่อการปฎิ บ ตั ิ งาน กรณี ศึ กษา บริ ษทั บางกอกกล๊า ส จํากัด
โรงงานจังหวัดปทุมธานี
ข้ อเสนอแนะเพือP การนําไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารในองค์กรควรกําหนดนโยบายทีเสริ มสร้างแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน สร้ า งขวัญกํา ลัง ใจด้วยการเลื อนขันเงิ นเดื อนให้แก่ บุ ค ลากรที ทุ่ ม เท เสี ย สละให้ก ับ องค์ก ร
ปรับปรุ งเงินเดือนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
1.2 ควรมีการจัดอบรมและกิ จกรรมภายในองค์กรอย่างสมําเสมอเพือเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วม
บรรยากาศในการทํางานและการทํางานเป็ นทีม
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัTงต่ อไป
ควรมี การศึ กษาวิจยั เกี ยวกับความต้องการของพนักงานและลูกจ้าง หรื อประชาชนที ต้องการ
ให้สาํ นักงาน กสทช. ส่ วนภูมิภาคปรับปรุ งหรื อพัฒนาในอนาคต
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