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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ทีม่ตี่อแรงจูงใจและความปลอดภยัใน
การท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค 2) เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค และ 3) เพื่อวเิคราะหแ์รงจูงใจและความปลอดภยัในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน
ของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีมมตฐิาน คอื ขอ้มูลส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั , แรงจูงใจใน
การท างาน และความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากร
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค จ านวน 238 คน สถิติที่ใช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน และการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ อายุ 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และเขตพื้นที่ปฏบิตังิาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านความส าเรจ็ของานรองลงมาคอื ด้าน
ความส าเร็จของาน และด้านความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
ระดบัความคดิเหน็ต่อความปลอดภยัในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
นโยบายและการจดัการองคก์าร ระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านคุณภาพของงาน รองลงมาคือ ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านเวลา นอกจากนี้ยงัพบว่า แรงจูงใจในการท างาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคบับัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความเป็น
สว่นตวั สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 73.6 และความปลอดภยัในการท างาน ด้านเครื่องมอืและอุปกรณ์ และด้าน
การศกึษา ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค โดยสามารถ
อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.4 



Abstract 
 This research aimed to 1) observe the perspective of the work motivation and work safety of 
staff in the regional office of NBTC, 2) compare the personal factor of staff in the regional office of 
NBTC that affect performance efficiency of staff in the regional office of NBTC and 3) analyze work 
motivation factors and work safety factors that affect performance efficiency of staff in the regional 
office of NBTC. This research was based on the hypothesis that different personal factors, work 
motivation and work safety that affect performance efficiency of staff in the regional office of NBTC. 
The samples were 238 staff in the regional office of NBTC. The statistical methods used to analyze 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test with ANOVA, and 
stepwise multiple regression. 
 The results showed that the personal factors, age, work experience and workplace affected 
performance efficiency of staff in the regional office of NBTC at the significance level of 0.05. The 
samples had a high level of feedback toward the work motivation, particularly on the stability, 
achievement and interpersonal relation with superior, subordinate and peers, respectively. Also, there 
was a high level of response on the work safety, specifically on the tools and equipment, environment 
and policy and organization management, respectively. And these was a high level of response on 
the performance efficiency, especially on the quality, cost and time, respectively. Moreover, also 
found that the work motivation factors, achievement, responsibility, stability, environment and 
personal life had a 73.6% affect on the performance efficiency of staff in the regional office of NBTC 
and the work safety factors, tools and equipment and education had a 51.4% affect on the 
performance efficiency of staff in the regional office of NBTC. 
 
Keywords: Work Motivation, Work Safety, Performance Efficiency 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม แห่งชาติ 
(National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ ส านักงาน กสทช. (NBTC) เป็น
องค์การอสิระของรฐั ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มอี านาจหน้าที่ด าเนินการจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัดูแลการ
ประกอบกจิการวทิยุ กจิการกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมใหเ้กดิประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชน ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง 
วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อนัเป็นกฎหมายทีต่ราขึ้นใหเ้ป็นไปตามมาตรา 47 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ที่บญัญตัวิ่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวทิยุกระจายเสียง 
วทิยุโทรทศัน์ และโทรคมนาคมเป็นทรพัยากรสื่อสารของชาตเิพื่อประโยชน์สาธารณะ ใหม้อีงคก์รของรฐัที่
เป็นอสิระองคก์รหนึ่งท าหน้าทีจ่ดัสรรคลื่นความถีต่าม วรรคหนึ่ง และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจาย
เสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ 
 ปัจจุบนัส านักงาน กสทช. ได้ก าหนดนโยบายด้านบุคคล ประจ าปี 2564 โดยได้เชื่อมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน 
กสทช. ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้มีาตรฐาน พฒันาบุคคลให้
มีศักยภาพพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์การแห่งความสุขและส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี และเป็น
แรงจูงใจส าคญัที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  กล่าวคอืประสทิธิภาพในการ
ท างานหมายถงึ ผลการปฏบิตังิานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจในการบรกิาร
ให้แก่ประชาชนพจิารณาจาก การให้บรกิารอย่างเท่าเทียมกัน การให้บรกิารอย่างรวดเร็วทนัเวลา การ
ให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง และการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า (John D.Millet, 1954) ซึ่งแรงจูงใจเป็นปัจจยัที่
กระตุ้นใหบุ้คลากรมคีวามพยายามในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ และท างานดว้ยความ
พงึพอใจ (Herzberg, 1959) และขบัเคลื่อนองคก์ารไปสูเ่ป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ส านักงาน กสทช. มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารกระจายอยู่ครอบคลุมทัว่ประเทศไทย โดยมสี านักงานใหญ่หรอื
สว่นกลางอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมสี านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค ประกอบดว้ย ส านกังาน กสทช. ภาค 
จ านวน 4 ภาค และส านักงาน กสทช. เขต จ านวน 21 เขต เพื่อการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการและประชาชน
อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ โดยมบีุคลากรปฏบิตังิานประจ าอยู่ที ่ส านักงาน กสทช. ภาค และส านักงาน กสทช. 
เขต พรอ้มทัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการท างาน เช่น คอมพวิเตอร์ในส านักงาน ทีส่ านักงานกสทช. จดัหา
ใหส้ าหรบับุคคลากร 1 คน ต่อ 1 เครื่องและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบคลื่นความถี่ คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ซึ่งผูป้ฏบิตังิานจะต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชง้านเครื่องมอื และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏบิตังิาน โดย
ผู้ปฏบิตังิานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั ซึ่งความปลอดภยัในการท างาน เป็นการปฏบิตัิงานให้
ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย โดยปราศจากเหตุการณ์ทีท่ าใหบ้าดเจบ็ เจบ็ป่วย เสยีชวีติ หรอืความเสยีหายที่



อาจเกดิขึ้นกบับุคคล หรอืทรพัย์สนิ (พชัรา กาญจนารญัย์, 2544) ดงันัน้การจดัการด้านความปลอดภยัใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร จงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัผู้บรกิารในการวางแผนก าหนด
นโยบาย การอบรบใหค้วามรูบุ้คลากร เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน เพือ่ใหง้านนัน้ส าเรจ็ลุล่วง
และมปีระสทิธภิาพ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนัทุกเขตพืน้ที ่ 
 ผู้วจิยัในฐานะบุคลากรปฏบิตังิานของส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค  จงึสนใจที่จะศกึษาแรงจูงใจ
และความปลอดภยัในการท างาน ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค เพื่อน าเสนอแก่ผู้บรหิาร หรอืส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาส านักงาน 
กสทช. ทัง้ในเรื่องของแรงจูงใจ ความปลอดภยัในการท างาน และประสทิธภิาพการท างาน เพื่อขบัเคลื่อน
องคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีก่ าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นที่มีต่อแรงจูงใจและความปลอดภัยในการท างานของบุคลาก ร
ส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เขตพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิาน 

3. เพื่อวเิคราะห์แรงจูงใจและความปลอดภยัในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
บุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เขตพื้นที่
ปฏิบตัิงาน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
แตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค 
 3. ความปลอดภยัในการท างานส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
สว่นภูมภิาค 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 บุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค จ านวน 460 คน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างบุคลากรส านักงาน กสทช. สว่นภูมภิาค จ านวน 238 คน โดยใชส้ตูรค านวณตวัอย่างของ 
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 



2. ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
   2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 
    2.1.1 ข้อมูลบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เขตพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
   2.1.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย  ลกัษณะงานทีท่ า, 
ความส าเร็จของงาน , การได้รับการยอมรับนับถือ , ความรับผิดชอบ, ความก้าวหน้า, โอกาสในการ
เจริญเติบโต และปัจจัยค ้าจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารงาน , ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน, ความมัน่คงในงาน, เงนิเดอืนและสวสัดกิาร, สภาพการ
ท างาน และความเป็นอยู่สว่นตวั 

2.1.3 ปัจจยัด้านความปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ ด้านบุคลากร , ด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์, ดา้นสภาพแวดลอ้ม, ดา้นการศกึษา และดา้นนโยบายและการจดัการองคก์าร 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
  2.2.1 ประสทิธภิาพการท างาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน , ด้านปรมิาณงาน, ด้านเวลา 
และดา้นค่าใชจ่้าย 
  3. ขอบเขตด้านเวลา 
  การศกึษาครัง้นี้ก าหนดระยะเวลาเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่ 30 กนัยายน ถงึ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  4. ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 สถติเิชงิพรรณนา เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป 
4.2 สถติเิชงิอนุมาน ในการใชต้วัแปรอสิระมาอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตาม 

 
วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 Herzberg (1959) (อ้างอิงใน รัตน์ชนก จันยัง , 2556) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องแรงจูงใจ โดยมุ่ง
พจิารณาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน ซึง่มปัีจจยัสองกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน ปัจจยักลุ่มแรกคอื 
ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัทีก่ระตุ้นจูงใจทีม่ปีระสทิธภิาพทีท่ าใหบุ้คลากรมคีวามพยายามเพื่อใหไ้ดผ้ลงาน และ
ท างานดว้ยความพงึพอใจ ประกอบไปดว้ยปัจจยัดงันี้ 1) ความส าเรจ็ของงานทีท่ า เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญั
มากทีสุ่ด เพราะเมื่องานส าเรจ็ บุคลากรจะรูส้กึพอใจ ส่งผลใหม้กี าลงัใจในการท างานชิ้นอื่นๆต่อไป  2) การ
ได้รบัความยอมรบันับถือ การได้รบัการยกย่อง ชมเชย แสดงความยนิดี หรอืให้ก าลงัใจ ในผลงานและ
ความสามารถ จะกระตุ้นจูงใจใหท้ างานไดด้ยีิง่ขึน้ 3) ลกัษณะของงาน งานทีไ่ดท้ าเป็นงานส าคญัที่มคีุณค่า 
และทา้ทายความสามารถ 4) ความรบัผดิชอบในหน้าที ่การไดร้บัผดิชอบงานต่างๆ อย่างอสิรเสร ีรวมทัง้ให้
โอกาสในการท างานอย่างเต็มที่ 5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รบัเลื่อนต าแหน่ง ที่สูงขึ้น หรอื
ไดร้บัการฝึกอบรมเป็นสิง่ทีก่ระตุน้จูงใจใหบุ้คลากรตัง้ใจท างานเพิม่ขึน้ 6) ความเจรญิเตบิโต  การไดโ้อกาส



เพิม่พูนความรู้ความช านาญใน ตลอดจนได้รบัโอกาสในการเลื่อนขัน้หรอืเลื่อนต าแหน่ง หน้าที่การงานจะ
สามารถจูงใจให้บุคลากรท างานได้ดยีิง่ขึ้น และปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัที่สร้างความไม่พอใจแก่บุคลากรได้ 
หากบุคคลากรไม่ไดร้บัการตอบสนอง ซึง่มปัีจจยัเหล่านี้คอื 1) นโยบายและการบรหิารองคก์าร นโยบายของ
องค์การที่ไม่ส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตในหน้าที่การงาน การบรหิารงานที่ไม่เป็นระบบ และการขาดความ
มัน่คงใหก้บับุคลากร 2) ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา
ท าตนเหนือกว่า เขา้ถงึไดย้าก ท าใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความรู้สกึไม่พอใจในงานทีท่ า ผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่
เชื่อถอื ไม่รบัฟังความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ เพือ่นร่วมงานเอารดัเอาเปรยีบ ท าใหบุ้คลากรเกดิความขบัขอ้งใจ 
จนเป็นผลใหเ้กดิความเบื่อหน่ายองคก์าร 3) ความมัน่คงในงาน ความรูส้กึของบุคคลทีม่ตี่องาน ความมัน่คง
ในการท างาน และความมัน่คงขององคก์ารย่อมผีลต่อการปฏบิตังิาน 4) สภาพการท างาน  สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการท างานไม่เอื้อต่อการท างาน รวมทัง้ลกัษณะสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องมอื
ต่างๆ ท าใหบุ้คลากรเกดิความไม่พงึพอใจต่อการปฏบิตังิานได้ 5) เงนิเดอืน เงนิเดอืนและสวสัดกิารทีไ่ดร้ับ
ไม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท า รวมถงึการปรบัขึ้นเงนิเดอืนช้าเกินไป จนเกดิความไม่พอใจองค์การ  6) 
ความเป็นอยู่ส่วนตวั การเปลีย่นแปลงในงาน ระบบงาน หรอืการรบัหน้าทีใ่หม่ หากกระทบต่อความเป็นอยู่
ส่วนตวัของบุคลากร ท าใหม้เีวลาใหค้รอบครวัน้อยลง ท าใหบุ้คลากรไม่มคีวามสุข และเกดิความไม่พอใจใน
งานระบบใหม่ได ้
แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภยัในการท างาน 
 วฑิูรย์ สมิะโชคดี และวรีพงษ์ เฉลิมจิระรตัน์ (2557) (อ้างอิงใน ธนกฤต ธนวงศ์โภคนิ และคณะ, 
2562) ได้กล่าวถึง การเสรมิสร้างความปลอดภัยด้วยหลกัการ 3E ประกอบไปด้วย 1) วศิวกรรมศาสตร์ 
หมายถงึ การใชค้วามรูท้างดา้นวศิวกรรมศาสตรใ์นการค านวณออกแบบเครื่องจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ใหม้สีภาพ
การใชง้านทีป่ลอดภยั ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 2.) การศกึษา หมายถงึ การใหก้ารศกึษาหรอืการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนามยัและความปลอดภัยแก่พนักงาน 3) การออกกฎข้อบังคบั หมายถึง การ
ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้
ตระหนักถงึอนัตรายที่จะเกิดขึ้นในการท างาน สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ ์(2549) (อ้างองิใน ธนกฤต ธนวงศ์
โภคนิ และคณะ, 2562) ไดก้ล่าวถงึ การจดัการด้านความปลอดภยัของการท างาน มขีอบเขตเกี่ยวขอ้งกบั
การจดัการองคก์าร ลกัษณะของหน่วยงานและลกัษณะงาน หลกัการจดัการความปลอดภยัของการท างานมี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้  1) นโยบาย ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่มีความชัดเจน ครอบคลุมถึง
ผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั เป็นรูปธรรม สามารถปฏบิตัไิด ้เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประชาสมัพนัธ์ให้ทุก
หน่วยงานไดรู้้ 2) การจดัการองคก์ร การจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัขึน้อยู่กบัลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะงาน 
ผู้ที่รบัผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 3) บุคลากร ผู้ที่ท าหน้าที่ด้านความปลอดภัยนี้ ต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ต้องมคีวามรู้เกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภยัข้องการ
ท างาน สามารถดูแลให้มีความปลอดภัยได้ 4) การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  เรื่องนี้มี
ความส าคญั ผู้รบัผดิชอบต้องมกีารบรหิารจดัการที่ด ีเช่น เลอืกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัสภาพงาน วธิใีช้ที่



ถูกต้อง การตรวจสอบ การบ ารุงรกัษา 5) การฝึกอบรมผู้ปฏบิตังิาน การให้ความรู้เรื่องความปลอดภยัแก่
ผูป้ฏบิตังิาน ดว้ยการฝึกอบรมมคีวามจ าเป็นเพือ่เพิม่ทกัษะดา้นความรูค้วามช านาญ และประสทิธภิาพดา้น
ความปลอดภยั ผูร้บัผดิชอบพจิารณาใหก้ารอบรมอย่างเหมาะสมแก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยค านึงถงึเป้าหมายของ
ธุรกจิดว้ย 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน 
 Peterson และ Plowman (1953) (อา้งองิใน นวรตัน์ เพชรพรหม, 2562) ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบ
ของประสทิธภิาพในการท างาน 4 ประการดงันี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถงึ ผลของงานจะตอ้งมคีุณภาพสูง 
มคีวามพงึพอใจ ถูกต้อง รวดเรว็ ไดม้าตรฐาน ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ารและสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ผูร้บับรกิาร 2) ปรมิาณงาน หมายถงึ ผลงานทีไ่ดจ้ะตอ้งมปีรมิาณทีเ่หมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายทีอ่งค์การ
ก าหนดไว้ และควรมกีารก าหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้ปรมิาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผลงานที่
ออกมาจะต้องสมดุลกบัอตัราก าลงัคนในสายงาน 3)เวลาทีใ่ชใ้นการท างาน หมายถงึ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินงานทีเ่หมาะสมตามลกัษณะของงาน และการส่งมอบงานทีต่รงตามก าหนดเวลา มกีารพฒันาเทคนิค
การท างานให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น  4)ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในส่วนของกระบวนการ
ด าเนินงานทัง้หมด ต้องมีความเหมาะสมกับงาน และประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้
ทรพัยากรดา้นบุคคล วสัดุ เทคโนโลย ีและการเงนิทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด 
 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ บุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค จ านวน 460 คน
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เพลินพิศ วี
ระอนนัตวฒัน์, 2559) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้สิน้ 238 ตวัอย่าง ใชว้ธิสีุม่
ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีผ่่านการปฏบิตังิานไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และเตม็ใจตอบแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งได ้4 สว่นไดแ้ก่ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูบุคลากร ส านกังาน กสทช. สว่น มขีอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน มขีอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ 
 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความปลอดภยัในการ มขีอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ 
 สว่นที ่4 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน มขีอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการทดสอบ



ความแปรปรวน (One-way ANOVA) หากมีความแตกต่างกนัให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 และ 30.7 ตามล าดบั มี
อายสุว่นใหญ่อยู่ระหว่าง 18 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.7 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 
62.6 มรีะยะเวลาปฏบิตังิานสว่นใหญ่ไม่เกนิ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 และมเีขตพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานภาค 
1, 2, 3, และ 4  คดิเป็นรอ้ยละ 27.7, 23.9, 23.9, และ 24.4 ตามล าดบั 
 2. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นต่อแรงจูงใจการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.22 ) เมื่อพจิารณาพบว่า พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความ
คดิเหน็ดา้นความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.46 ) เป็นอนัดบัทีห่นึ่ง ดา้นความส าเรจ็ของาน อยู่
ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.43 ) เป็นอนัดบัทีส่อง และดา้นความสมัพนัธส์ว่นตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพือ่นร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.28 ) เป็นอนัดบัทีส่าม 
 3. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อความปลอดภยัในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.23 ) เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มี
ระดบัความคดิเห็นในด้านเครื่องมอืและอุปกรณ์ อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.32 ) เป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.28 ) เป็นอนัดบัสองและด้านนโยบายและการจดัการองค์การ 
อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.24 ) เป็นอนัดบัสาม 
 4. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.34 ) เมื่อพจิารณารายละเอียด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคดิเหน็ในดา้นคุณภาพของงานอยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.38 ) เป็นอนัดบัทีห่นึ่ง รองลงมา ดา้นค่าใชจ่้าย 
อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.36 )  เป็นอนัดบัที่สอง และด้านเวลา อยู่ในระดบัมาก ( 𝑥̅  = 4.35 ) เป็นอนัดบัที่
สาม 
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมภิาคแตกต่างกนั พบว่า บุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาคที่ม ีอายุ ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน และเขตพืน้ทีป่ฏบิตังิานแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน 
กสทช. สว่นภูมภิาค  
 เมื่อเปรยีบเทยีบบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค ทีม่อีายุแตกต่างกนั สง่ผลต่อประสทิธภิาพ
การท างาน แตกต่างกนั ดว้ยวธิ ีLSD (Least Significant Difference Test) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 



พบว่า บุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาคที่มีอายุ 41 – 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มปีระสทิธิภาพการ
ท างานมากกว่า บุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาคทีม่อีายุ 18 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี 
 เมื่อเปรยีบเทยีบบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน แตกต่างกนั ด้วยวธิี LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า บุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาคที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน  ไม่
เกิน 5 ปี และ 5 – 10 ปี มปีระสทิธิภาพการท างานน้อยกว่าบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาคที่มี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 15 ปีขึน้ไป 
 เมื่อเปรยีบเทียบบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค ที่มทีี่มเีขตพื้นที่ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน แตกต่างกนั ด้วยวธิี LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า บุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาคทีม่เีขตพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ภาค 1, ภาค 
2 และภาค 4 มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคที่มีเขตพื้นที่
ปฏบิตังิาน ภาค 3 
 6. แรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการ
ท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค 

ตวัแปรพยากรณ์            b     S.E.b    β          t          Sig(PValue) 
(Constant) 0.219 0.172   1.271 0.205* 
ดา้นความสมัพนัธส์ว่นตวักบั  

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
และเพือ่นร่วมงาน (X8) 0.121 0.041  0.150 2.916 0.004* 

ดา้นความส าเรจ็ของงาน (X2) 0.288 0.045 0.289 6.400 0.000* 
ดา้นความรบัผิดชอบ (X4) 0.170 0.041 0.198 4.101 0.000* 
ดา้นความเป็นอยู่สว่นตวั (X12) 0.122 0.038  0.153  3.194 0.002* 
ดา้นความมั่นคงในงาน (X9) 0.094 0.033  0.123  2.848 0.005* 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่   
การงาน (X5)  0.078 0.029 0.118 2.689 0.008* 
ดา้นสภาพการท างาน (X11) 0.089 0.033  0.118 2.495 0.013* 

𝑟 = 0.858      𝑅 2 = 0.736             Adjusted 𝑅 2 = 0.727     S.E.est = 0.2441    F = 91.379 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 จากตารางที่ 1 พบว่า แรงจูงใจในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน, ด้านความส าเร็จของงาน, ด้านความรบัผิดชอบ, ด้านความเป็นอยู่
ส่วนตวั, ดา้นความมัน่คงในงาน, ดา้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และดา้นสภาพการท างาน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. สว่นภูมภิาค โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล
ไดร้อ้ยละ 73. สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ ดงันี้ 

Y = 0.219 + 0.121X8 + 0.288X2 + 0.170X4 + 0.122X12 + 0.094X9 + 0.078X5 + 0.089X11 
สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 

Z = 0.150ZX8 + 0.289ZX2 + 0.198ZX4 + 0.153ZX12 + 0.123ZX9 + 0.118ZX5 + 0.118ZX11 
7. ความปลอดภัยในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ ความปลอดภยัในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค 

ตวัแปรพยากรณ์            b     S.E.b    β          t          Sig(PValue) 
(Constant) 1.823 0.166   10.998 0.000* 
ดา้นการศกึษา (X4)  0.272 0.036 0.412 7.561 0.000* 
ดา้นเครื่องมือและอปุกรณ ์(X2) 0.324 0.044  0.402 7.382 0.000* 

𝑟 = 0.717      𝑅 2 = 0.514             Adjusted 𝑅 2 = 0.510     S.E.est = 0.32736    F = 124.300 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางที ่2 พบว่า ความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการศกึษา และดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ 
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค โดยสามารถอธบิายระดบัการ
มอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 51.4 สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ ดงันี้  

Y = 1.823 + 0.272X4  + 0.324X2 

สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 
Z = 0.412ZX4 + 0.402ZX2 

 

อภิปรายผล 
 1. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชเูกยีรต ิยิม้พวง (2554) ศกึษาแรงจูงใจที่
มผีลต่อการปฏบิตังิาน : กรณีศกึษา บรษิทั บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี ทัง้นี้เนื่องจาก
ส านักงาน กสทช. มีนโยบายในการบริหารจดัการโดยภาพรวมที่ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานอย่างครอบคลุม สง่ผลใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 



 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อความปลอดภยัในการท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้เนื่องจากส านักงาน กสทช. มภีารกจิหลกัในการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกบัคลื่นความถี่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัการความปลอดภัยในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร สอดคลอ้งกบัการศกึษาของดารนิ วฒันสธิรร และอคัวรรณ์ แสงวภิาค (2564) ศกึษา
ผลกระทบของความรูด้า้นความปลอดภยัและบรรยากาศดา้นความปลอดภยัทีม่ตี่อพฤตกิรรมความปลอดภยั 
ของบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  
 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัการศกึษาของนวรตัน์ เพชรพรหม (2562) ศกึษา
วฒันธรรมองค์กรและคุณภาพชีวติในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ทัง้นี้เนื่องจาก ผูบ้งัคบับญัชาจดัสรรขอบเขต และหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถของบุคลากร ส่งผลให้ภาพรวมของ
บุคลากรสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง และมคีุณภาพตามมาตรฐานทีส่ านักงาน กสทช. 
ก าหนด 
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค แตกต่างกนั  
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และเขตพืน้ทีป่ฏบิตังิานแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อประสทิธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากบุคลากรทีม่อีายุมากกว่า ย่อมมปีระสบการณ์ ความเชีย่วชาญใน
การปฏิบตัิงานที่แม่นย ากว่าบุคลากรที่มอีายุน้อย สอดคล้องกบัการศึกษาของนิ่มนวน ทองแสน (2559) 
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่าพนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานมากกว่า ย่อมมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการท างานทีถู่กต้องแม่นย า 
แม่นย า สอดคลอ้งกบัการศกึษาของนวรตัน์ เพชรพรหม (2562) ศกึษาวฒันธรรมองคก์รและคุณภาพชวีติใน
การท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ
ส านักงาน กสทช. มรีะบบการจดัการที่มอีิสระ ในการบรหิารจดัการภายในเขตพื้นที่ เพื่อให้การบริหาร
จดัการสอดคลอ้งกบัลกัษณะของพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และอตัราก าลงัคนในแต่ละพืน้ทีม่จี านวนไม่เท่ากนั ซึง่อาจ
ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศึกษาของปัญญาพร ฐิติพงษ์ 
(2558) ศกึษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของบุคลากรในบรษิทัก่อสร้าง : กรณีศกึษา 
บรษิทั อนิเตอร ์เอก็ซเ์พริท์ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  
 5. แรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค พบว่า 



 ดา้นความส าเรจ็ของงาน ส่งผลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมิภาค เนื่องจากบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค มีความตัง้ใจในการท างาน เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ของส านักงาน และความเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุคลากร มคีวามสามารถในการ
แก้ปัญหาในการท างาน และสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับผล
การศกึษาของยุพาพร จนัทร, ธรีวตัร ์ภูระธรีานรชัต์ และอุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์(2564) ศกึษาแรงจูงใจที่
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัศรสีะเกษ 
 ดา้นความรบัผดิชอบ ส่งผลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมิภาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. ให้โอกาสบุคลากรในการท างานที่อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการ
ปฏบิตังิาน การใชค้วามรูค้วามสามารถของบุคลากรในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของยุพาพร 
จนัทร, ธรีวตัร ์ภูระธรีานรชัต์ และอุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์(2564) ศกึษาแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากรสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัศรสีะเกษ 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค เนื่องจาก ส านักงาน กสทช. มรีะเบียบ และกรอบที่ชดัเจนในการเลื่อน
ต าแหน่ง การประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างยุตธิรรม จงึเป็นแรงจูงใจทีช่่วยกระตุ้นการท างานของบุคลากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของคณา จูมัน่ (2562) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของบุคลากรส านกังานก่อสรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่7 
 ด้านความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลเชงิบวกต่อ
ประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค เนื่องจาก ส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค บุคลากรส่วนใหญ่ปฏบิตังิานในเขตพื้นที่ทีเ่ป็นถิน่ก าเนิดเดมิของตนเอง ท าใหม้รีูปแบบของภาษา 
และวัฒนธรรมที่เข้าถึงกันได้ง่าย ส่งผลให้ความสัมพันธ์เข้าถึงกันได้ง่าย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของทตัเทพ ทวไีทย (2564) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคลากรโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทศบาลนครปฐม 
 ด้านความมัน่คงในงาน ส่งผลเชงิบวกต่อประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมิภาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีระบบการจัดการที่เ ป็นอิสระ ตาม
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมัน่ และความมัน่คงต่อส านักงาน กสทช. 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของทตัเทพ ทวไีทย (2564) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคลากรโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทศบาลนครปฐม 
 ดา้นสภาพการท างาน สง่ผลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านกังาน กสทช. สว่น
ภูมภิาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. ให้ความส าคญัอย่างยิง่เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน ร่วมทัง้
จดัสรรเครื่องมอืทีท่นัสมยั ช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่บุคลากร สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอญัธกิานต์ 



จนีศร ี(2564) ศกึษาแรงจูงใจและความสุขในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
 ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ส่งผลเชิงบวกต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. มขีอบเขตของระยะเวลาในการท างานที่ชดัเจน รวมไปถึงกฎ 
ระเบียบ ในเรื่องของสทิธิการลา ประเภทต่างๆ เช่น การลากิจ , การลาป่วย และการลาพกัผ่อนส่งผลให้
บุคลากรสามารถจัดสรรไว้กรอบเวลาในการท างานได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว 
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของของทตัเทพ ทวีไทย (2564) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทศบาลนครปฐม 
 6. ความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
สว่นภูมภิาค พบว่า 
 ดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ ส่งผลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมภิาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. จดัสรรเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการท างานที่มคีวามเหมาะสมกบั
ลกัษณะของงาน มกีารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ต่างๆอยู่สม ่าเสมอ ส่งผลใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานรูส้กึปลอดภยัใน
การใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมอืในการ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธปิไตย โพธาทอง และพนิต กุลศริ ิ(2557) 
ศกึษาคุณภาพชีวติของการท างาน การจูงใจ และประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานสายการผลติใน
เขตอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี 
 ด้านการศึกษา ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิาค เนื่องจากส านักงาน กสทช. สนับสนุนการใหค้วามรู้ด้านความปลอดภยั ทัง้ในรูปแบบของวารสาร 
หรอืการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรในการปฏบิตังิาน รวมไปถงึการฝึกอบรมการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ในการ
ปฏบิตังิานอยู่สม ่าเสมอ สอดคล้องกบัการศกึษาของธนกฤต ธนวงศ์โภคนิ (2562) การศกึษาและวเิคราะห์
การลงทุนดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการ กรณีศกึษา พนักงานทีป่ฏบิตังิานกบัคอมพวิเตอรใ์น
ส านกังาน บรษิทัปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิาค ด้านโอกาสในการเจรญิเตบิโต 
ผลการศึกษาพบว่า มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในด้านโอกาสในการเจริญเติบโต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ส านักงาน กสทช. ควรมกีารส่งเสรมิ และสนับสนุนบุคลากรในด้านของการศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น เพื่อ
เสรมิสรา้งการพฒันาศกัยภาพบุคลากร และโอกาสในการเจรญิเตบิโต 
 ความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคด้านการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของความปลอดภัยในการท างาน 
ส านักงาน กสทช. ควรเพิม่การทบทวนความรูด้้านความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ทีท่ ัว่ถงึและครอบคลุม



ถงึบุคลากรทีป่ฏบิตังิานทุกท่าน โดยอาจจะเพิม่การใหค้วามรูเ้พิม่เตมิจากสื่อมลัตมิเีดยี ในรูปแบบออนไลน์ 
ซึง่บุคลากรสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยในปัจจุบนั 
 ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคด้านปริมาณงาน ผล
การศกึษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกบัภาพรวมของประสทิธภิาพในการท างาน 
ส านักงาน กสทช. ควรมกีารพจิารณาเพิม่เตมิในส่วนของอตัราก าลงัคนใหแ้ต่ละเขตพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัปรมิาณงานของแต่ละเขตพืน้ที ่
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้นี้ ศกึษาเฉพาะบุคลากรของส านกังาน กสทช. สว่นภูมภิาค ในการศกึษาครัง้แต่ไป
ควรศกึษาในภาพรวมของส านักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการศกึษาทีร่วมทัง้ ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค เพื่อจะ
ไดท้ราบขอ้มลูของแรงจูงใจและความปลอดภยัในการท างานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร
ส านกังาน กสทช. อย่างครอบคลุม 
 2. ควรศกึษาถงึปัจจยัอื่นๆ ทีค่าดว่าจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร เช่น ความ
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