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 บทคดัย่อ 

 

 การวิจ ัยเรือง แรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสงักดั

สาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 มวีตัถุประสงคค์อื 1) เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทสี่งผลประสทิธภิาพ

การปฏิบตัิงาน 2) เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทสี่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตังิาน       

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่บุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครืองมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ค่าเฉลีย ร้อยละ          

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าส ัมประสิทธิ

สหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืนํามาวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษาพบว่า (1) บุคลากรส่วนใหญ่ทตีอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี         

ดํารงตําแหน่งในประเภทวชิาการ มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 5 ปี และมีรายได้เฉลีย        

ต่อเดอืนอยูท่ ี15,001 - 25,000 บาท (2) บุคลากรทมีเีพศ ระดบัการศกึษา ประเภทการดาํรงตาํแหน่ง 

และประสบการณ์การทาํงาน แตกต่างกนั มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ทรีะดบั

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (3) บุคลากรทีมีอายุ และรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ0.05 (4) บุคลากรมรีะดบัความ

คดิเหน็เกยีวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซงึเรยีงลาํดบัจากดา้นทมีากทสีดุ คอื ดา้นความรบัผดิชอบในงาน 

(β = 0.335) รองลงมาเป็นด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (β = 0.246) ด้านความสําเรจ็      

ในการปฏบิตังิาน (β = 0.221) ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร (β = 0.214) ด้านความก้าวหน้าในราชการ     

(β = 0.118) และ ด้านลกัษณะของงานในตําแหน่ง (β = 0.099) ตามลําดบั (5) แรงจูงใจโดยภาพรวม

ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000* ซงึน้อยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05  

 

คาํสาํคญั : ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจงูใจ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  

 
1  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



 

  

Abstract 

 

 This research regarding incentives of personnels on work efficiency, in the Region 

Excise Office 4, has objectives including 1)  To study the individuals’  factors that affect the 

work efficiency. 2) To study the motivation of work efficiency affecting the personnels’ work efficiency. 

The study cases were the personnels of the Region Excise Office 4 consisting of 400 people. 

Questionnaires were used as a data- collecting method. Data analysis methods were frequency, 

mean, percentage, standard deviation and hypothesis tests using statistical analysis of the 

correlation of Pearson product moment correlation coefficient to analyze by multiple 

regression analysis. In search of the forecast and equating the forecast, the studies showed that 

 1)  Most of the personnels that answered the questionnaire were female, aging 

between 36 -  45 years of age, with a bachelor degree, holding a position in academic 

department, had work experience less than 5 years and earned average monthly income 

between 15,001 - 25,000 Thai baht. 

 2)  Differences in gender, level of education, and the work affect the work efficiency 

not so different stating the significance statistically at the 0.05 

 3)  Differences in age and the monthly average income, affect the work efficiency               

so different stating the significance statistically at the 0.05 

 4) Personnels’ opinion on incentives for work efficiency, listing from the highest to the 

lowest, responsibility in work (β =  0. 335) , relationship between the personnels within the 

organization (β =  0.246) , were success in work (β =  0.221) , monthly income and welfare                 

(β = 0.221), progress in the government work (β = 0.118), work position’s types (β = 0.099).  

 5) Overall incentives affecting the work efficiency have the value of Sig.equals 0.000* 

which is less than the significance statistically 0.05 

 

Keywords : Individuals’ factors, Motivation, Work Efficiency 

 

 

 

 

 

 



 

  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

 ในปัจจุบันประเทศ ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 2580)                    

เพอืเป็นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายด้าน ทงัในดา้นการสรา้งขดีความสามารถ        

ในการแข่งขนั การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีติ            

ทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม อนัจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลอืมลาํ และความไม่

เสมอภาคทางสงัคมกจ็ะสามารถนําพาประเทศชาตไิปสู่ความมงัคงัอนัสงูสุดได ้สาํหรบักรมสรรพสามติ          

เป็นหน่วยงานหลกัด้านการจดัเก็บภาษีและเป็นกําลงัสําคญัในการเสริมสร้างความมนัคงและ        

ความยงัยนืทางการคลงัให้กบัประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

หน่วยงานทจีดัเกบ็รายได้สูงสุดเรยีงตามลําดบั คอื กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร      

และหน่วยงานอืน กรมสรรพสามติจดัเก็บภาษีได้ประมาณ 276,453 ล้านบาท คิดเป็น 21.03%     

ของภาษทีงัหมดของประเทศเป็นหน่วยงานทจีดัเกบ็รายไดส้งูสุดเรยีงตามลําดบั คอื กรมสรรพากร 

กรมสรรพสามติ กรมศุลกากรและหน่วยงานอนื (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามติ, กรมศุลกากร, 2565)   

นํารายได้จากการจดัเก็บภาษีมาบริหารและพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้จ่าย      

ด้านความมนัคงด้านการศกึษา สนองนโยบายของรฐับาลเพอืนําไปสร้างปัจจยัมูลฐาน เช่น ถนน 

ไฟฟ้า ประปา โรงพยาบาล เขอืน เป็นตน้ 

 กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั         

มีภารกิจหลกัในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและดําเนินการป้องกนัและปราบปรามผู้กระทําผดิ

กฎหมายสรรพสามิต และดําเนินงานตามพันธกิจกรมสรรพสามิต "บริหารการจัดเก็บภาษี          

เพอืส่งเสรมิฐานะทางการคลงัอย่างยงัยนื ขบัเคลอืนมาตรการภาษีเพอืความผาสุกของประชาชน

เพิมประสทิธิภาพการบรหิารงานด้วยนวตักรรมเพือสงัคมยุค New Normal พฒันาบุคลากรและ

องคก์รใหพ้รอ้มรองรบัต่อการเปลยีนแปลง" จดัเกบ็รายไดจ้ากค่าภาษีอากร (ภาษทีางออ้ม) ทเีรยีก

เกบ็จากสนิคา้และบรกิารบางประเภท จะมลีกัษณะเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย รวมทงับรโิภคแลว้ก่อให้เกดิ

ผลเสยีต่อสุขภาพและศลีธรรมอนัด ีภาษทีเีรยีกเกบ็จากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมทมีบีทบาทต่อรายได้

ของประเทศ ได้แก่ ภาษีนํามนั ภาษีรถยนต์ ภาษีเบยีร์ ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีรถจกัรยานยนต์ 

ภาษีแบตเตอร ีและภาษีอนื ๆ  เป็นต้น โครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมสรรพสามติแบ่งออกเป็น

หน่วยงานราชการส่วนกลาง และหน่วยงานราชการส่วนกลางในภมูภิาค ซงึประกอบดว้ยสาํนักงาน

สรรพสามติภาคท ี1-10 สํานักงานสรรพสามติพนืท ีจํานวน 87 พนืท ีและสํานักงานสรรพสามิต

พนืทสีาขา จาํนวน 177 แห่ง



 

 

  

 กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรทมีีความมุ่งมนัพฒันาองค์กรโดยยดึแนวทางระบบราชการ 4.0      

เป็นต้นแบบในการพฒันาองคก์รให้สอดคลอ้งกบัการปฏริปูประเทศ คํานึงถึงความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล ให้ความสําคญักบัการพัฒนาบุคลากรให้มีศกัยภาพมุ่งพัฒนา

บุคลากรทุกระดบัให้เป็นคนดแีละเป็นมืออาชีพ มคีวามสุขภายใต้วฒันธรรมการทํางานทมีมีาตรฐาน

โปร่งใส รับผิดชอบ รวดเร็ว เรียบง่าย สร้างความพึงพอใจตามค่านิยม ไปพร้อมกับการพัฒนา           

ตามมาตรฐานความสาํเรจ็ดา้นการบรหิารบุคคคล 

 ดงันัน ผู้วจิยัจึงสนใจศึกษาถึงแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร      

ในสังกดัสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 เพือนําผลทีได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหารรบัทราบและ        

นําไปประกอบการกําหนดนโยบายทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและ

ยทุธศาสตรข์องกรมสรรพสามติ เพอืสรา้งสมัพนัธภาพอนัด ีสรา้งความผาสุกและความผกูพนัใหเ้กิดขนึ

ภายในองค์กร เพมิขวญัและกําลงัใจให้บุคลากรสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเต็มท ีสามารถดําเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายกรมสรรพสามติกาํหนดไว ้

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

  1. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทสี่งผลประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 2. เพอืศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทสี่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 2. แรงจงูใจในการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นเนือหา ตวัแปรทผีูว้จิยัศกึษาและนํามาใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร มดีงัน ี

(1) ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทการดํารงตําแหน่ง ประสบการณ์การ

ทํางาน รายได้เฉลยีต่อเดือน (2) ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏบิตังิานใช้ทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรเดริก 

เฮอร์ซเบริ์ก (Herzberg, et al., 1959) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการปฏบิัติงาน 

ด้านลักษณะของงานในตําแหน่ง ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในราชการ         

ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (3) ตวัแปรประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิาน (Employee s Work Performance) ทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1989) ประกอบด้วย 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน (Quality) ดา้นปรมิาณงาน (Quantity) ด้านเวลา (Time)  

 2. ขอบเขตดา้นพนืทใีนการศกึษา ไดแ้ก่ หน่วยงานในสงักดัสาํนักงานสรรพสามติภาคท ี4 

 3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการศกึษาครงันี ไดแ้ก่ บุคลากรในสงักดั

สาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 จาํนวน 637 ราย (สาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4, 2565)  

  



 

 

  

แนวคิดและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

1. แนวคิดทีเกียวข้องกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

 ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) ได้เสนอกรอบแนวคิดทีใช้เป็นเกณฑ์การวดัปัจจัยส่วนบุคคล           

ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคล อายุ  เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตําแหน่งงาน หน่วยงานทสีงักดั 

ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉลียต่อเดือน ท่านรู้จกับริษทัจากสอืใด ปัญหา/อุปสรรคในการทํางาน       

ซงึนิตยา พรมจนัทร์ (2562) กเ็สนอกรอบแนวคดิทใีช้เป็นเกณฑ์การวดัปัจจยัส่วนบุคคล ได้กล่าวไว้     

ในงานวจิยัวา่ขอ้มลูด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย สงักดัฝ่ายงาน วฒุกิารศกึษา และระยะเวลาการ

ทาํงาน อกีทงัเมธ ีไพรชติ (2556) ไดเ้สนอกรอบแนวคดิทใีชเ้ป็นเกณฑก์ารวดัปัจจยัส่วนบุคคล คอื เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน และอายกุารทาํงาน รวมถงึนวนิดา 

กติตศุิภธรีดา (2563, หน้า 3) กไ็ดเ้สนอกรอบแนวคดิทใีชเ้ป็นเกณฑก์ารวดัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน รวมไปถึงร้อยเอก 

ศกัรนิทร์ นาคเจือ (2557) ก็ได้กล่าวไวว้่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

ระดบัชนัยศ อายงุานและรายไดต้่อเดอืน และสริลิกัษณ์ เตยีคาํ (2563, หน้า 199) ไดเ้สนอกรอบแนวคดิทใีช้

เป็นเกณฑก์ารวดัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประเภทบุคลากร ตาํแหน่งสายงานปัจจุบนั รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

ประสบการณ์การปฏบิตังิานในสายงานปัจจุบนั ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และภมูลิาํเนา 

2.แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องกบัแรงจงูใจ  

  Herzberg et al.,1959 (อ้างถึงในปัญญาภา อคันิบุตร, 2565, หน้า 8) ได้กล่าวไวใ้นงานวจิยัวา่

ทฤษฎี 2 ปัจจ ัย เป็นทฤษฎีทีถูกคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกนั นามว่าเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 

(Frederick Herberg) และเผยแพร่ครงัแรกเมือปี ค.ศ.1959 โดยเฮอร์ซเบิร์ก ได้ศึกษาในเรืองของ

แรงจูงใจในการทํางานของมนุษย์ ผลการศึกษาทีได้คือ ปัจจัยทีสร้างความรู้สึกดี และปัจจยัทีสร้าง

ความรูส้กึไม่ด ีแยกเป็นคนละปัจจยักนั Herzberg จงึสร้างทฤษฎ ี2 ปัจจยั ขนึมาเพอืชใีหเ้หน็วา่แรงจงูใจและ

ความพงึพอใจในการทาํงานของบุคคลขนึอยูก่บัปัจจยัจงูใจและปัจจยัคาํจุน ซงึอธบิายไวพ้อสงัเขป ไดด้งันี  

 1. ปัจจัยทีทําให้เกิดความพึงพอใจ หรือปัจจ ัยจูงใจ (Motivation Factor) ได้แจกแจงไว้ซ ึง

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่

   1.1 ความสาํเรจ็ในงานททีาํของบุคคล (Achievement) หมายถงึ การทบุีคคลทาํงานอยา่งเตม็

ความสามารถ แลว้มคีวามรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลมืเมอืสามารถปฏบิตังิานทไีดร้บัมอบหมายไดเ้สรจ็สนิ 

ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย และสามารถป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทเีกดิขนึ  

 1.2 การได้รบัการยอมรบันับถือ (Recognition) หมายถึง การยกย่องชมเชยซงึกนัและกนั 

การแสดงความยนิดเีมอืผูอ้นืประสบผลสาํเรจ็ ช่วยเหลอืเกอืกลูกนั ส่งเสรมิสนบัสนุน รวมถึงพฤตกิรรม  

ทีแสดงออกในทุก ๆ ด้าน รกัษาเกียรติและเคารพการตดัสินใจในความรู้ความสามารถจากบุคคล           

ในหน่วยงานของตน ทงันีทกีล่าวมาตอ้งขนึอยูก่บัความสาํเรจ็ในงานดว้ย  

   1.3 ลกัษณะของงานทปีฏิบตัิ (The Work It self) หมายถึง การกําหนดกรอบหน้าทคีวาม

ร ับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยลักษณะงานมีความท้าทายและน่าสนใจ มีความคิดริเร ิมสร้างสรรค์         



 

 

  

สรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ทีใช้ในการปฏิบตัิงาน งานทีได้รบัมอบหมายมลีกัษณะสามารถดําเนินการ      

ใหแ้ลว้เสรจ็ไดเ้พยีงผูเ้ดยีวจนจบสนิกระบวนงาน 

   1.4 ความรบัผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การทีบุคคลหนึงได้รบัผ ิดชอบงานชินๆ หนึง       

ทตีรงตามตําแหน่งของตนเอง หรอืได้รบัผดิชอบงานใหม่ ๆ โดยมหีน้าทแีละความรบัผิดชอบในการ

ตดัสนิใจไดอ้ยา่งเตม็ท ีผูบ้งัคบับญัชามกีารควบคุมกบักบัดแูลเป็นบางครงัคราว 

   1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การทีบุคคลได้รบัการปรบัเลือนตําแหน่ง        

ทีสูงขึน ได้ร ับโอกาสได้ศึกษาเพือหาความรู้เพิมเติม เพิมพูนความรู้ด้วยการได้ร ับการฝึกอบรม          

หรอืศกึษาดงูานทเีกยีวขอ้งกบัลกัษณะงานทปีฏบิตั ิ

 2. ปัจจยัทีหากไม่มีแล้วจะทําให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจ หรือปัจจยัคําจุน (Hygiene 

Factors) ได้แจกแจกไวซ้งึ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

   2.1 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Salary) หมายถึง เงินเดือน สวสัดิการ โบนัสหรือผลประโยชน์      

อนื ๆ ทมีคีวามเหมาะสมกบังานทปีฏบิตั ิในทนีีเป็นทงัตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 

  2.2 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพอืนร่วมงาน (Relationship with 

supervisors Peers and subordinates) หมายถงึ ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคลากรและ ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพอืนร่วมงาน หรอืบุคคลอนืภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน สรา้งความสมัพนัธ์

อนัดีต่อกนัในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอืสารด้วยวาจาและปฏิกิรยิาทางกาย ทางอารมณ์     

ตอ้งมคีวามเขา้ใจซงึกนัและกนั  

  2.3 การนิเทศงาน หมายถึง ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัชนัตามบรบิทของงาน เป็นพเีลยีงช่วย

แนะแนวทางในการทาํงาน และมอบหมายงานตามหน้าทคีวามรบัผดิชอบใหก้บับุคลากรโดยมคีาํสงัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร    

  2.4 ด้านนโยบายการบรหิารขององค์กร .(Company policies and administration) หมายถงึ 

ผู้บรหิารได้วางกรอบบรหิารและการจดัการองค์กรตามนโยบายไวอ้ย่างชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ       

ของหน่วยงาน     

   2.5 ด้านสภาพการทํางาน (Working condition) หมายถึง  สภาพแวดล้อมโดยรวม             

ทางกายภาพภายในสถานททีาํงานอาทเิช่น หอ้งทาํงาน หอ้งนํา สวนสุขภาพ เป็นตน้ รวมไปถงึลกัษณะ

ของสงิแวดลอ้มอนื ๆ อาทเิช่นอุปกรณ์ เครอืงมอื เครอืงใชใ้นการทาํงานดว้ย 

   2.6 ด้านสถานะทางอาชพี (Status) หมายถึง งานททีําอยู่เป็นอาชพีทสีุจรติ มคีวามมนัคง

เป็นอาชพีทมีเีกยีรตแิละศกัดศิรไีดร้บัการยอมรบัจากคนในสงัคม 

   2.7 ด้านความมันคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อความมันคงในการ

ปฏบิตังิาน ความมนัคงหรอืความยงัยนืของอาชพี องคก์รเป็นทรีูจ้กักนัอยา่งแพร่หลาย 

 2.8 วธิ ีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง วธิ ีการปกครองของ

ผู้บังคับบัญชาต้องแสดงออกถึงความยุติธรรม รวมถึงต้องมีความรู้ ความสามารถให้คําแนะนํา           

หรอืช่วยเหลอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแกไ้ขปัญหา กลา้คดิกลา้ตดัสนิใจ ใชร้ะบบประชาธปิไตย      

 



 

 

  

3. แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 ปีเตอรส์นั และพลาวแมน (Peterson & Plowman, 1953) (อา้งถงึใน รอ้ยเอกศกัรนิทร ์นาคเจอื, 

2557) ซึงได้กล่าวสรุปทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                

มอีงคป์ระกอบของประสทิธภิาพตามแนวคดิของ Peterson and Plowman ซงึประกอบดว้ย 4 มติ ิดงัน ี

 1. ด้านคุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง คุณสมบตัิของงานสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริหารหรือตามเป้าหมายทีองค์กรวางไว้ และงานทีปฏิบตัิจะต้องเป็นไปตามมาตรา

คุณภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่าและทุกคนในองค์กรทุกระดบัจะต้องพึงพอใจในงาน ผลงานได้มาตรฐาน             

มคีวามถูกต้อง และปฏบิตัไิด้อย่างรวดเรว็ และทีสําคญัทสีุดผลงานทไีด้มาตอ้งก่อเกดิประโยชน์ต่อองคก์รและ

สามารถสรา้งความพงึพอใจของผู้มารบับรกิารดว้ย 

 2. ด้านปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง ปริมาณของงานทีเกิดขึนจะต้องสอดคล้องกับ

ทรพัยากรทใีชไ้ป สามารถปฏบิตังิานไดต้ามแผนงานทกีาํหนดไว ้และบรรจุเป้าหมายขององคก์รทไีดว้าง

ไว ้ปรมิาณงานตอ้งมคุีณภาพ มมีาตรฐาน มคีวามคุม้ค่าตอ้งสอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายทจี่ายไป 

 3. ดา้นเวลา (Time) หมายถงึ มคีวามเหมาะสมกบังาน ปฏบิตังิานดว้ยความรวดเรว็และผลงาน

เสรจ็ทนัตามเวลาทกีําหนด 

 4. ด้านค่าใช้จ่าย (Costs) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุน หรอืใช้ทรพัยากรใหส้ญูเสยี

น้อยกว่าทกีําหนด ผลลพัธ์ทไีด้ตามทตี้องการ หรอืการใช้ทรพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลย ี    

ทมีอียูอ่ยา่งประหยดัคุม้ค่า 

 

วิธีดาํเนินวิจยั 

 

 การศกึษาเป็นการวธิวีจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ด้วยวธิกีารสํารวจ (Survey Method) 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรสาํหรบัการวจิยัในครงันี คอื บุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 จาํนวน 637 คน ผูว้จิยั

เลือกใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973,p.886)     

ในการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างใชส้ตูรคาํนวณแลว้ได้จาํนวนตวัอย่างจากการคํานวณ 246 คน แต่ผู้ศกึษา

ได้กําหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั จาํนวน 400 คน ซงึถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ดี ี(good) ซงึสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ Comrey and Lee (1992) ทไีด้กล่าวไว้ว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างถ้าหากจํานวน 100 ตวัอย่างถือว่าใช้ไม่ได้ 

(poor) 200 ตัวอย่างถือว่าพอใช้ ( fair)  300 ตัวอย่างจึงจะดี (good) 500 ตัวอย่างถือว่าดีมาก             

(very good) และ 1,000 ตวัอยา่งหรอืมากกวา่ถอืวา่ยอดเยยีม (excellent) แลว้ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบ

แบ่งชนั (stratified random sampling) เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี แบ่งได ้เป็น 3 ส่วนดงันี 

  ส่วนท ี1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

  ส่วนท ี3 เป็นคาํถามเกยีวกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

  ส่วนท ี4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพมิเตมิ 



 

 

  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัทําการแจกแบบสอบถามให้กบัจากบุคลากรในสงักดัสํานักงาน

สรรพสามติภาคท ี4 ทไีดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด นําแบบสอบถามทไีดม้าทาํการวเิคราะหข์อ้มลู 

โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ SPSS เพือวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

วเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตกิารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ด้วยการคดัเลือกตวัแปร โดยวธิกีารเอาตวัแปรอสิระทุกตวัทงัตวัแปรอสิระทมีคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร

ตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติและไม่มีนัยสําคญัทางสถิติเข้าไปวเิคราะห์ในการถดถอย (Enter Method)        

เพอืวเิคราะห์ขอ้มลูตวัแปรอสิระทสี่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสํานกังาน

สรรพสามติภาคท ี4 เพอืทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากร เพศหญงิจาํนวน 232 คน 

คดิเป็นร้อยละ 58.00 มอีายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 164 คน คดิเป็นร้อยละ 41.00 มกีารศกึษาอยู่

ในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.20 ดาํรงตาํแหน่งในประเภทวชิาการ จาํนวน 149 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 37.00 และ         

มรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 15,001 -25,000 บาท จาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกียวแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสงักดั

สาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 มค่ีาเฉลยีอยูใ่นระดบัมากทสีุด ทงัหมด 6 ดา้น เรยีงลาํดบัจากค่าเฉลยีมาก

ทีสุด คือ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.71) ด้านความร ับผิดชอบในงาน (x ̅= 4.68)                 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (x ̅= 4.65) ด้านลักษณะของงานในตําแหน่ง (x ̅= 4.59)              

ดา้นความกา้วหน้าในราชการ (x ̅= 4.43) และดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร (x ̅ = 4.36) ตามลาํดบั  

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกียวประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสงักดั

สาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 มค่ีาเฉลยีอยูใ่นระดบัมากทสีุด ทงัหมด 3 ดา้น เรยีงลาํดบัจากค่าเฉลยีมาก

ทสีุด คอื ดา้นเวลา (x ̅= 4.71) ดา้นคุณภาพ (x ̅ = 4.65) และดา้นปรมิาณ (x ̅= 4.65) ตามลาํดบั  

 

อภิปรายผล 

 

 สมมติฐานการวจิยัที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร      

ในสงักดัสาํนักงานสรรพสามติภาคท ี4 สรุปได้ว่า จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล  

ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสงักดัสํานักงานสรรพสามิตภาคที 4 พบว่า         

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าสมัประสิทธิ

สหสมัพนัธ ์(R = 0.210) มคีวามสมัพนัธก์นั กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 



 

 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ประเภทการดํารงตําแหน่งและ

ประสบการณ์การทํางานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสงักดัสํานักงาน

สรรพสามติภาคท ี4 ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 อายุ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรในสงักัดสํานักงานสรรพสามิตภาคท ี 4      

ทรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซงึเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธบิายได้ว่า เนืองจากบุคลากรทช่ีวง

อายุแตกตา่งกนัสง่ผลใหค้นในองคก์รมทีศันคต ิความคดิ ความเชอื พฤตกิรรมและรูปแบบในการทํางาน

แตกต่างกนัออกไป ซงึความต่างนันสามารถเป็นได้ทังข้อดแีละข้อเสยี ข้อดกี็คอืความหลากหลาย

ความคดิจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่ๆ ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคม์ากมาย ขอ้เสยีกค็อืความคดิ

บางอย่างของคนแต่ละช่วงอายุอาจแตกต่างกนัเกินไปอาจหาข้อยุตริ่วมกนัได้ยาก ผู้บริหารจงึต้องให้

ความสาํคญักบัการกําหนดแนวการปฏบิตังิานทเีหมาะสมชดัเจน สอืสารเขา้ใจง่าย และมกีารจดักจิกรรม

ละลายพฤตกิรรม เพอืสรา้งสมัพนัธอ์นัดใีหก้บับุคคลากร 

 รายได้เฉลียต่อเด ือน ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สรรพสามติภาคท ี4 ทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ0.05 ซงึเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธบิายได้ว่า รายได ้   

ต่อเดอืนสะท้อนถงึหน้าทีความรับผิดชอบ ผลการปฏบิตัิงานทีผ่านมา ประเภทตําแหน่งและระดับ

ตําแหน่ง ความมนัคงในการดํารงชวีติ มผีลถงึความสุขในการทํางาน หากบคุลากรมรีายไดท้เีหมาะสม

และเพยีงพอต่อการดาํรงชวีติ ไมก่อ่ใหเ้กดิภาระหนีสนิ จะปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซงึสอดคลอ้ง

กับผลการวิจัยของ ร้อยเอกศักร ินทร์ นาคเจือ (2557) ทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ                       

กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของข้าราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลงังานทหารข้าราชการ ผลการศกึษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุ

ราชการแตกต่างกันมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 ขา้ราชการทมีอีายุแตกต่างกนั มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานโดยรวมแตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ข้าราชการทมีรีะดับยศและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน          

มผีลตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.01  

 สมมติฐานการวิจ ัยที 2 แรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร                

ในสงักดัสาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดว้า่ จากการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งแรงจงูใจทสี่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 

พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ   ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                 

ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(R = 0.881) มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกและมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูกบั

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิรีะดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของเพ็ญรุ่ง 

แกว้ทอง (2559) ทศีกึษา เรอืง แรงจงูใจในการทาํงานมสีหสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าทธีุรการศาลยุตธิรรม ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานมสีหสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการ

ปฏบิตังิาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีระดบัหรือนําหนักของความสมัพนัธ์โดยรวม       

ในระดบัสูง (r = 0.882) ซงึการศกึษาในครงันีเป็นไปตามทฤษฎีแรงจงูใจของเฮอร์ซเบริ์ก (Herzberg Theory) 

(อา้งถงึใน รอ้ยเอกศกัรนิทร ์นาคเจอื, 2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ หากความตอ้งการทาง ดา้นปัจจยัคา้จุนหรอืปัจจยั



 

 

  

สุขอนามัย (Hygiene Factors) ได้ร ับการตอบสนองอย่างไม่เต็มทีบุคคลจะเกิดความไม่พอใจและ

ถึงแม้ว่าจะได้รบัการตอบสนองอย่างเตม็ทคีวามพงึพอใจกจ็ะยงัไม่ถึงขดีสุด ปัจจยัเหล่านีไม่ได้เป็น

สงิจงูใจทจีะทาํใหผ้ลผลติเพมิแต่เป็นข้อกําหนดเบอืงต้นทป้ีองกนัการเกดิความไม่พงึพอใจในงานททีําอยู่ 

แต่ความต้องการด้านปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ได้รบัการตอบสนองอย่างเตม็ท ี บุคคลจะรู้สึก      

พงึพอใจปฏบิตังิาน ดว้ยความอุตสาหะ รวมทงัเสยีสละทุ่มเททงัแรงกายและแรงใจใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ท ี

 จากการทดสอบสมมตฐิาน แรงจูงใจทงั 6 ด้าน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน เมอืพจิารณา

เป็นราดา้นเรยีงลาํดบัจากความสาํคญัมากทสีุดไปหาน้อยทสีุด ดงัน ี

 ด้านความรบัผิดชอบในงาน บุคลากรให้ระดบัแรงจูงใจในด้านนีมากทีสุด สามารถอธิบายได้ว่า 

บุคคลากรให้ความสําคัญกับการได้ร ับมอบหมายงานทีตรงตามตําแหน่งทีได้ร ับบรรจุ  แต่งตัง              

โดยจะปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามเป้าหมายโดยปราศจากการบงัคบัมอีสิระในการตดัสนิใจ ฉะนนั หน่วยงาน

ต้องมกีารมอบหมายหน้าทคีวามรบัผดิชอบตาม Job description ให้ตรงตามตําแหน่ง ผู้บงัคบับญัชา

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามีอิสระในการเลอืกวธิีการปฏิบัติงาน โดยการกําหนดระยะเวลา      

แลว้เสรจ็ของงาน ตดิตาม กาํกบัดแูลผลการปฏบิตังิานอยา่งเป็นขนัตอน 

 ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรให้ความสําคัญ         

ในเรอืงของการสอืสาร พูดจาไพเราะถูกกาละเทศะ มมีนุษยสมัพนัธ์ทีดซีงึอยู่บนพืนฐานความจริงใจ 

ได้รบัความเป็นกนัเองและให้ความไวเ้นือเชือใจกนั ช่วยเหลอืเกอืกูลกนั ไม่เอาเปรยีบซงึกนัและกนั     

เป็นทปีรกึษาใหก้นัและกนั  

 ด้านความสําเร็จในงาน สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรจะภาคภูมิใจเมือปฏิบัติงานสําเร็จ         

ไดต้ามวตัถุประสงคท์อีงคก์รกาํหนด และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 

 ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร สามารถอธบิายได้ว่า บุคลากรจะพงึพอใจเมอืได้รบัการเลอืนขนั

เงนิเดอืนด้วยความยุตธิรรม และพจิารณาประเมนิตามความเป็นจรงิจากผลการปฏบิตังิาน และได้รบั

จดัสรรสวสัดกิารทเีหมาะสมสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

 ด้านความก้าวหน้าในราชการ สามารถอธบิายได้ว่า บุคลากรให้ความสนใจในการเพมิพูนความรู ้

ความสามารถให้กับตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้ารบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ  ทีตรงตามตําแหน่ง               

ทรีบัผดิชอบ และคาดหวงัโอกาสกา้วหน้าในราชการเป็นไปตามสายงานและผลงานของตน 

 ดา้นลกัษณะงานในตาํแหน่ง บุคลากรใหร้ะดบัแรงจงูใจในดา้นนีน้อยทสีุด สามารถอธบิายไดว้า่ บุคลากร

ส่วนใหญ่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจําอยู่ในสํานักงาน ซึงเป็นงานรูทีน ซึงไม่ท้าทายความรู้ 

ความสามารถ และตอ้งการปฏบิตังิานทตีรงตามตําแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั  

 จากทีกล่าวสรุปข้างต้นนันได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศรินทร์ งามเลิศ (2559) ซึงได้

ทําการศกึษาเรอืง แรงจูงใจทมีผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานและลูกจ้างองค์กร

คลังสินค้า ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านปัจจยัจูงใจมผีลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏิบตัิงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 คือ ด้านความสําเร็จ ในงานทีทําของบุคคลและ        

ด้านความก้าวหน้า เนืองจากปลูกฝังให้รกัในงานองค์กรจําเป็นต้องเพมิการจูงใจในเรอืงเกยีวกบังานโดยตรง 

ทงันีควรมอบหมายกจิกรรมพิเศษเพอืเพมิประสทิธภิาพขององค์กร วดัผลสําเรจ็จากผลงานเพอืใหบุ้คคล



 

 

  

รู้สึกภูมิใจกบัความสําเร็จทีเกิดขนึ รวมทังการพิจารณาเลือนขนัเลือนตําแหน่งทีสูงขึนด้วยความ        

เป็นธรรม และสนบัสนุนฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูานทเีกยีวขอ้ง 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่า เนืองจากสาํนกังานสรรพสามติภาคท ี4 มภีารกจิหลกัในการ

จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติและดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํผดิกฎหมายสรรพสามติใหไ้ด้ตาม

เป้าหมายทีองค์กรกําหนด บุคลากรจึงให้ความสําคญัในด้านรบัผิดชอบในงานมากทีสุด ซึงบุคลากร

ปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึหน้าททีไีดร้บัมอบหมาย ดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ปฏบิตังิานโดยยดึค่านิยม

และวฒันธรรมขององค์กรเป็นหลัก อีกทงักรมสรรพสามิต ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัและขอบเขตหน้าทีความรบัผิดชอบไว้อย่างชดัเจน ยงัมุ่งเน้นการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหม้เีสถยีรภาพ ทนัสมยั รองรบัการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ โดยไดนํ้านวตักรรมมาช่วยเพมิ

ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี

          ดงันนั ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญัในการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานในทุก ๆ ดา้น เพอืให้

บุคลากรเกดิความพงึพอใจและเตม็ทใีนการทํางาน ด้วยการวธิกีารต่าง ๆ อาทเิช่น ส่งเสรมิให้บุคคล

ภายในหน่วยงานมีความก้าวหน้าในหน้าทีตามสายงาน จดัสวสัดิการให้เหมาะสมการปริมาณงาน       

เป็นตน้ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานถอืวา่เป็นสงิสาํคญัอยา่งยงิทจีะช่วยสรา้งสมัพนัธภาพอนัด ีสรา้งความ

ผกูพนัใหเ้กดิขนึในองคก์ร เพมิขวญัและกําลงัใจใหส้ามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ท ีบรรลุวตัถุประสงค์

ตามนโยบายอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ 

  1. ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเพมิพนูความรูค้วามสามารถ และพฒันาทกัษะด้วยการสนบัสนุน

ใหเ้ขา้รบัศกึษาการอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูานนอกสถานท ีเป็นตน้ เพอืนําความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 2. การพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืนเป็นไปอย่างเป็นธรรม ใหส้อดคล้องกบัผลประเมนิการปฏบิตังิาน

และใหค้วามเสมอภาคกบับุคลากรในทุกตาํแหน่ง ซงึจะจงูใจใหข้า้ราชการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ทแีละดว้ยความเตม็ใจ 

  3. ควรมีการปรบัปรุงสวสัดิการเพิมมากขนึ อาทิเช่น เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าทําการ เงินค่า

ล่วงเวลา และค่าชุดเครอืงแบบในการปฏบิตัริาชการ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป   

 1. การศึกษาในครงัต่อไปควรเพมิประเด็นทีคาดว่าจะส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน       

อาทเิช่น ภาวะผูน้ํา คุณภาพชวีติ และการทาํงานเป็นทมี (Team work) เป็นตน้ 

  2. ในการวจิยัครงัต่อไปควรศึกษาเกียวกบัปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะนํามาใช้เป็นแนว

ทางการพฒันาระบบงาน เพอืวางแผนปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 
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