แรงจูงใจและความปลอดภัยในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากร
สานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
Work motivation and work safety affecting performance efficiency for staff in the
regional office of NBTC
อลงกรณ์ ศีลบุตร (Alongkorn Silaboot)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อแรงจูงใจและความปลอดภัยใน
การทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค 2) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
สานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค และ 3) เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจและความปลอดภัยในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีสมมติฐาน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน , แรงจูงใจใน
การทางาน และความปลอดภัยในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากร
สานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค จานวน 238 คน สถิติท่ใี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน
ผลการวิจ ัย พบว่ า ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรส านั ก งาน กสทช. ส่ว นภู มิภ าค ได้แ ก่ อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และเขตพื้นที่ปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้ านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสาเร็จของานรองลงมาคือ ด้าน
ความสาเร็จของาน และด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเครื่อ งมือ และอุปกรณ์ รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
นโยบายและการจัดการองค์การ ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพของงาน รองลงมาคื อ ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านเวลา นอกจากนี้ยงั พบว่า แรงจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใ ต้บังคับบัญ ชา และเพื่อ นร่ว มงาน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านสภาพการทางาน และด้า นความเป็ น
ส่วนตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 73.6 และความปลอดภัยในการทางาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้าน
การศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภู มภิ าค โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ
(National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ ส านั ก งาน กสทช. (NBTC) เป็ น
องค์การอิสระของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุ กิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชน ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็ นกฎหมายทีต่ ราขึ้นให้เป็ นไปตามมาตรา 47 ของ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บญ
ั ญัตวิ ่า “คลื่นความถี่ท่ใี ช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็ นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มอี งค์กรของรัฐที่
เป็ นอิสระองค์กรหนึ่งทาหน้าทีจ่ ดั สรรคลื่นความถีต่ าม วรรคหนึ่ง และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
ปั จจุบนั สานักงาน กสทช. ได้กาหนดนโยบายด้านบุคคล ประจาปี 2564 โดยได้เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มมี าตรฐาน พัฒ นาบุคคลให้
มีศ ัก ยภาพพร้อ มรับการเปลี่ย นแปลง สร้างองค์การแห่งความสุ ขและส่งเสริมสุ ขภาพชีว ิต ที่ดี และเป็ น
แรงจูงใจสาคัญที่ทาให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือประสิทธิภาพในการ
ทางานหมายถึง ผลการปฏิบตั งิ านทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจในการบริการ
ให้แก่ประชาชนพิจารณาจาก การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (John D.Millet, 1954) ซึ่งแรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่
กระตุ้นให้บุคลากรมีความพยายามในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และทางานด้วยความ
พึงพอใจ (Herzberg, 1959) และขับเคลื่อนองค์การไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน กสทช. มีพน้ื ทีใ่ ห้บริการกระจายอยู่ครอบคลุมทัวประเทศไทย
่
โดยมีสานักงานใหญ่หรือ
ส่วนกลางอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย สานักงาน กสทช. ภาค
จานวน 4 ภาค และสานักงาน กสทช. เขต จานวน 21 เขต เพื่อการให้บริการผูป้ ระกอบการและประชาชน
อย่างรวดเร็วและทัวถึ
่ ง โดยมีบุคลากรปฏิบตั งิ านประจาอยู่ท่ี สานักงาน กสทช. ภาค และสานักงาน กสทช.
เขต พร้อมทัง้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทางาน เช่น คอมพิวเตอร์ในสานักงาน ทีส่ านักงานกสทช. จัดหา
ให้สาหรับบุคคลากร 1 คน ต่อ 1 เครื่องและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคลื่นความถี่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ซึ่งผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบตั งิ าน โดย
ผู้ปฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยในการทางาน เป็ นการปฏิบตั ิงานให้
สาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมาย โดยปราศจากเหตุการณ์ทท่ี าให้บาดเจ็บ เจ็บป่ วย เสียชีวติ หรือความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นกับบุคคล หรือทรัพย์สนิ (พัชรา กาญจนารัญย์, 2544) ดังนัน้ การจัดการด้านความปลอดภัยใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร จึงเป็ นเรื่องทีส่ าคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผู้บริการในการวางแผนกาหนด
นโยบาย การอบรบให้ความรูบ้ ุคลากร เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน เพือ่ ให้งานนัน้ สาเร็จลุล่วง
และมีประสิทธิภาพ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพืน้ ที่
ผู้วจิ ยั ในฐานะบุคลากรปฏิบตั งิ านของสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค จึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจ
และความปลอดภัยในการทางาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหาร หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่จะนามาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสานักงาน
กสทช. ทัง้ ในเรื่องของแรงจูงใจ ความปลอดภัยในการทางาน และประสิทธิภาพการทางาน เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อ แรงจูงใจและความปลอดภัยในการท างานของบุค ลาก ร
สานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค
2. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เขตพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
3. เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจและความปลอดภัยในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาในการปฏิบัติง าน เขตพื้น ที่
ปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่ว น
ภูมภิ าค
3. ความปลอดภัยในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค จานวน 460 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค จานวน 238 คน โดยใช้สตู รคานวณตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
2.1.1 ข้อ มูล บุค ลากรส านักงาน กสทช. ส่ว นภูมิภาค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
2.1.2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ลักษณะงานทีท่ า,
ความส าเร็จ ของงาน, การได้ร ับ การยอมรับ นั บ ถือ , ความรับ ผิด ชอบ, ความก้ า วหน้ า , โอกาสในการ
เจริญ เติบ โต และปั จ จัย ค้ า จุ น ประกอบด้ว ย นโยบายและการบริห ารงาน, ความสัม พัน ธ์ ส่ ว นตัว กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน, ความมันคงในงาน,
่
เงินเดือนและสวัสดิการ, สภาพการ
ทางาน และความเป็ นอยู่สว่ นตัว
2.1.3 ปั จจัยด้านความปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ ด้านบุค ลากร, ด้านเครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์, ด้านสภาพแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านนโยบายและการจัดการองค์การ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
2.2.1 ประสิทธิภาพการทางาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน, ด้านปริมาณงาน, ด้านเวลา
และด้านค่าใช้จ่าย
3. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครัง้ นี้กาหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลตัง้ แต่ 30 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4. ขอบเขตด้านการวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่
4.2 สถิตเิ ชิงอนุมาน ในการใช้ตวั แปรอิสระมาอธิบายการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม
วรรณกรรม และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
Herzberg (1959) (อ้า งอิง ใน รัต น์ ช นก จัน ยัง , 2556) ได้เ สนอแนวคิด ในเรื่อ งแรงจูง ใจ โดยมุ่ ง
พิจารณาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน ซึง่ มีปัจจัยสองกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน ปั จจัยกลุ่มแรกคือ
ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยทีก่ ระตุ้นจูงใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีท่ าให้บุคลากรมีความพยายามเพื่อให้ได้ผลงาน และ
ทางานด้วยความพึงพอใจ ประกอบไปด้วยปั จจัยดังนี้ 1) ความสาเร็จของงานทีท่ า เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญ
มากทีส่ ุด เพราะเมื่องานสาเร็จ บุคลากรจะรูส้ กึ พอใจ ส่งผลให้มกี าลังใจในการทางานชิ้นอื่นๆต่อไป 2) การ
ได้รบั ความยอมรับนับถือ การได้รบั การยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี หรือให้กาลังใจ ในผลงานและ
ความสามารถ จะกระตุ้นจูงใจให้ทางานได้ดยี งิ่ ขึน้ 3) ลักษณะของงาน งานทีไ่ ด้ทาเป็ นงานสาคัญที่มคี ุณค่า
และท้าทายความสามารถ 4) ความรับผิดชอบในหน้าที่ การได้รบั ผิดชอบงานต่างๆ อย่างอิสรเสรี รวมทัง้ ให้
โอกาสในการทางานอย่างเต็มที่ 5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รบั เลื่อนตาแหน่ ง ที่สูงขึ้น หรือ
ได้รบั การฝึกอบรมเป็ นสิง่ ทีก่ ระตุน้ จูงใจให้บุคลากรตัง้ ใจทางานเพิม่ ขึน้ 6) ความเจริญเติบโต การได้โอกาส

เพิม่ พูนความรู้ความชานาญใน ตลอดจนได้รบั โอกาสในการเลื่อนขัน้ หรือเลื่อนตาแหน่ ง หน้าที่การงานจะ
สามารถจูงใจให้บุคลากรทางานได้ดยี งิ่ ขึ้น และปั จจัยค้าจุน เป็ นปั จจัยที่สร้างความไม่พอใจแก่บุคลากรได้
หากบุคคลากรไม่ได้รบั การตอบสนอง ซึง่ มีปัจจัยเหล่านี้คอื 1) นโยบายและการบริหารองค์การ นโยบายของ
องค์การที่ไม่ส่งเสริมความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน การบริหารงานที่ไม่เป็ นระบบ และการขาดความ
มันคงให้
่
กบั บุคลากร 2) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ทาตนเหนือกว่า เข้าถึงได้ยาก ทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรู้ สกึ ไม่พอใจในงานทีท่ า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่
เชื่อถือ ไม่รบั ฟั งความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพือ่ นร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ ทาให้บุคลากรเกิดความขับข้องใจ
จนเป็ นผลให้เกิดความเบื่อหน่ายองค์การ 3) ความมันคงในงาน
่
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่องาน ความมันคง
่
ในการทางาน และความมันคงขององค์
่
การย่อมีผลต่อการปฏิบตั งิ าน 4) สภาพการทางาน สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการทางานไม่เอื้อต่อการทางาน รวมทัง้ ลักษณะสิง่ แวดล้อมอื่นๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ ทาให้บุคลากรเกิดความไม่พงึ พอใจต่อการปฏิบตั งิ านได้ 5) เงินเดือน เงินเดือนและสวัสดิการทีไ่ ด้ร ับ
ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนช้าเกินไป จนเกิดความไม่พอใจองค์การ 6)
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว การเปลีย่ นแปลงในงาน ระบบงาน หรือการรับหน้าทีใ่ หม่ หากกระทบต่อความเป็ นอยู่
ส่วนตัวของบุคลากร ทาให้มเี วลาให้ครอบครัวน้อยลง ทาให้บุคลากรไม่มคี วามสุ ข และเกิดความไม่พอใจใน
งานระบบใหม่ได้
แนวคิ ดและทฤษฎีความปลอดภัยในการทางาน
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2557) (อ้างอิงใน ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน และคณะ,
2562) ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างความปลอดภัยด้ว ยหลักการ 3E ประกอบไปด้วย 1) วิศวกรรมศาสตร์
หมายถึง การใช้ความรูท้ างด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคานวณออกแบบเครื่องจัก รอุปกรณ์ต่างๆ ให้มสี ภาพ
การใช้งานทีป่ ลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 2.) การศึกษา หมายถึง การให้การศึกษาหรือการ
ฝึ ก อบรมเกี่ยวกับอาชีว อนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน 3) การออกกฎข้อ บังคับ หมายถึง การ
ก าหนดกฎระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ ด้า นอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ให้พนัก งานปฏิบัติต าม เพื่อ ให้
ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทางาน สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ ์ (2549) (อ้างอิงใน ธนกฤต ธนวงศ์
โภคิน และคณะ, 2562) ได้กล่าวถึง การจัดการด้านความปลอดภัยของการทางาน มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับ
การจัดการองค์การ ลักษณะของหน่วยงานและลักษณะงาน หลักการจัดการความปลอดภัยของการทางานมี
องค์ป ระกอบส าคัญ ดัง นี้ 1) นโยบาย ผู้บ ริห ารเป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายที่มีค วามชัด เจน ครอบคลุ ม ถึง
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ เป็ นรูปธรรม สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานได้รู้ 2) การจัดการองค์กร การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยขึน้ อยู่กบั ลักษณะธุรกิจ ลักษณะงาน
ผู้ท่ีรบั ผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 3) บุค ลากร ผู้ท่ีทาหน้ าที่ด้านความปลอดภัยนี้ ต้อ งมีคุ ณสมบัติ
เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยข้องการ
ท างาน สามารถดูแ ลให้มีค วามปลอดภัย ได้ 4) การจัด การเกี่ย วกับ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตราย เรื่อ งนี้ มี
ความสาคัญ ผู้รบั ผิดชอบต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพงาน วิธใี ช้ท่ี

ถูกต้อง การตรวจสอบ การบารุงรักษา 5) การฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั งิ าน การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้วยการฝึกอบรมมีความจาเป็ นเพือ่ เพิม่ ทักษะด้านความรูค้ วามชานาญ และประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัย ผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาให้การอบรมอย่างเหมาะสมแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึงเป้ าหมายของ
ธุรกิจด้วย
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางาน
Peterson และ Plowman (1953) (อ้างอิงใน นวรัตน์ เพชรพรหม, 2562) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพในการทางาน 4 ประการดังนี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถึง ผลของงานจะต้องมีคุณภาพสูง
มีความพึงพอใจ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูร้ บั บริการ 2) ปริมาณงาน หมายถึง ผลงานทีไ่ ด้จะต้องมีปริมาณทีเ่ หมาะสมเป็ นไปตามเป้ าหมายทีอ่ งค์การ
กาหนดไว้ และควรมีการกาหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยผลงานที่
ออกมาจะต้องสมดุลกับอัตรากาลังคนในสายงาน 3)เวลาทีใ่ ช้ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินงานทีเ่ หมาะสมตามลักษณะของงาน และการส่งมอบงานทีต่ รงตามกาหนดเวลา มีการพัฒนาเทคนิค
การทางานให้มีค วามสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น 4)ค่ าใช้จ่าย หมายถึง ค่ าใช้จ่ายในส่ว นของกระบวนการ
ดาเนินงานทัง้ หมด ต้อ งมีค วามเหมาะสมกับงาน และประสิทธิภาพในด้านค่ าใช้จ่ายหรือ ต้นทุนการให้
ทรัพยากรด้านบุคคล วัสดุ เทคโนโลยี และการเงินทีม่ อี ยู่อย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค จานวน 460 คน
ก าหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่ างโดยใช้สูต รค านวณกลุ่ มตัว อย่า งของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เพลินพิศ วี
ระอนันตวัฒน์, 2559) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ สิน้ 238 ตัวอย่าง ใช้วธิ สี มุ่
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีผ่ ่านการปฏิบตั งิ านไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และเต็มใจตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งได้ 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลบุคลากร สานักงาน กสทช. ส่วน มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน มีขอ้ คาถามจานวน 36 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับความปลอดภัยในการ มีขอ้ คาถามจานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทางาน มีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการทดสอบ

ความแปรปรวน (One-way ANOVA) หากมีค วามแตกต่างกันให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้ วยวิธี Least
Significant Difference (LSD) และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ แ บบขัน้ ตอน ( Stepwise Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.3 และ 30.7 ตามลาดับ มี
อายุสว่ นใหญ่อยู่ระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.7 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ
62.6 มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 61.3 และมีเขตพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ านภาค
1, 2, 3, และ 4 คิดเป็ นร้อยละ 27.7, 23.9, 23.9, และ 24.4 ตามลาดับ
2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.22 ) เมื่อพิจารณาพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นด้านความมันคงในงาน
่
อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.46 ) เป็ นอันดับทีห่ นึ่ง ด้านความสาเร็จของาน อยู่
ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.43 ) เป็ นอันดับทีส่ อง และด้านความสัมพันธ์สว่ นตัวกับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพือ่ นร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.28 ) เป็ นอันดับทีส่ าม
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.23 ) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี
ระดับความคิดเห็นในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.32 ) เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา
ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.28 ) เป็ นอันดับสองและด้านนโยบายและการจัดการองค์การ
อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.24 ) เป็ นอันดับสาม
4. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.34 ) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในด้านคุณภาพของงานอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.38 ) เป็ นอันดับทีห่ นึ่ง รองลงมา ด้านค่าใช้จ่าย
อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.36 ) เป็ นอันดับที่สอง และด้านเวลา อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.35 ) เป็ นอันดับที่
สาม
5. ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที่แ ตกต่ างกัน ส่งผลต่อ ประสิทธิภ าพในการท างานของบุค ลากรส านัก งาน
กสทช. ส่วนภูมภิ าคแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคที่มี อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน และเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานั กงาน
กสทช. ส่วนภูมภิ าค
เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน แตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

พบว่า บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคที่มี อ ายุ 41 – 50 ปี และ 51 ปี ข้นึ ไป มีประสิทธิภาพการ
ทางานมากกว่า บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคทีม่ อี ายุ 18 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี
เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน แตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคที่มรี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ไม่
เกิน 5 ปี และ 5 – 10 ปี มีประสิทธิภาพการทางานน้อ ยกว่าบุค ลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 15 ปี ขน้ึ ไป
เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ที่มที ่มี เี ขตพื้นที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน แตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า บุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าคทีม่ เี ขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ภาค 1, ภาค
2 และภาค 4 มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่ าบุค ลากรส านัก งาน กสทช. ส่ว นภูมิภาคที่มีเ ขตพื้น ที่
ปฏิบตั งิ าน ภาค 3
6. แรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิของตั
์
วแปรพยากรณ์ แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค
ตัวแปรพยากรณ์
b
S.E.b
β
t
Sig(PValue)
(Constant)
0.219
0.172
1.271 0.205*
ด้านความสัมพันธ์สว่ นตัวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพือ่ นร่วมงาน (X8)
0.121
0.041
0.150
2.916 0.004*
ด้านความสาเร็จของงาน (X2)
0.288
0.045
0.289
6.400 0.000*
ด้านความรับผิดชอบ (X4)
0.170
0.041
0.198
4.101 0.000*
ด้านความเป็ นอยู่สว่ นตัว (X12)
0.122
0.038
0.153
3.194 0.002*
ด้านความมั่นคงในงาน (X9)
0.094
0.033
0.123
2.848 0.005*
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (X5)
0.078
0.029
0.118
2.689 0.008*
ด้านสภาพการทางาน (X11)
0.089
0.033
0.118
2.495 0.013*
𝑟 = 0.858
𝑅 2 = 0.736
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

Adjusted 𝑅 2 = 0.727

S.E.est = 0.2441 F = 91.379

จากตารางที่ 1 พบว่ า แรงจู ง ใจในการท างาน ด้ า นความสัม พัน ธ์ ส่ ว นตัว กับ ผู้ บัง คับ บัญ ชา
ผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ว มงาน, ด้านความสาเร็จของงาน, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความเป็ นอยู่
ส่วนตัว, ด้านความมันคงในงาน,
่
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านสภาพการทางาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 73. สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Y = 0.219 + 0.121X8 + 0.288X2 + 0.170X4 + 0.122X12 + 0.094X9 + 0.078X5 + 0.089X11
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Z = 0.150ZX8 + 0.289ZX2 + 0.198ZX4 + 0.153ZX12 + 0.123ZX9 + 0.118ZX5 + 0.118ZX11
7. ความปลอดภัยในการทางานส่งผลต่อ ประสิทธิภ าพการท างานของบุค ลากรส านัก งาน กสทช. ส่ว น
ภูมภิ าค ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรพยากรณ์ ความปลอดภัยในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค
ตัวแปรพยากรณ์
b
S.E.b
β
t
Sig(PValue)
(Constant)
1.823
0.166
10.998 0.000*
ด้านการศึกษา (X4)
0.272
0.036
0.412
7.561 0.000*
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (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
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความปลอดภัยในการทางาน ด้านการศึกษา และด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค โดยสามารถอธิบายระดับการ
มีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 51.4 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Y = 1.823 + 0.272X4 + 0.324X2
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Z = 0.412ZX4 + 0.402ZX2
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของชูเกียรติ ยิม้ พวง (2554) ศึกษาแรงจูงใจที่
มีผลต่อการปฏิบตั งิ าน : กรณีศกึ ษา บริษทั บางกอกกล๊าส จากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ทัง้ นี้เนื่องจาก
สานัก งาน กสทช. มีนโยบายในการบริหารจัดการโดยภาพรวมที่ส่งเสริมและสนับสนุ นบุค ลากรในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างครอบคลุม ส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องจากสานักงาน กสทช. มีภารกิจหลักในการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับคลื่นความถี่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการจัดการความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร สอดคล้องกับการศึกษาของดาริน วัฒนสิธรร และอัควรรณ์ แสงวิภาค (2564) ศึกษา
ผลกระทบของความรูด้ า้ นความปลอดภัยและบรรยากาศด้านความปลอดภัยทีม่ ตี ่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ของบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตน์ เพชรพรหม (2562) ศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด ทัง้ นี้เนื่องจาก ผูบ้ งั คับบัญชาจัดสรรขอบเขต และหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของ
บุค ลากรที่ส อดคล้อ งกับต าแหน่ ง หน้ าที่ และความรู้ค วามสามารถของบุค ลากร ส่งผลให้ภาพรวมของ
บุคลากรสามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานทีส่ านักงาน กสทช.
กาหนด
4. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรส านั ก งาน กสทช. ส่ ว นภู มิภ าค ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค แตกต่างกัน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค โดยรวมแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 เนื่องจากบุคลากรทีม่ อี ายุมากกว่า ย่อมมีประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญใน
การปฏิบตั ิงานที่แม่นยากว่าบุคลากรที่มอี ายุน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของนิ่มนวน ทองแสน (2559)
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่ มธุ รกิจผลิต เครื่อ งสาอางในเขตจัง หวัด
ปทุมธานี พบว่าพนักงานที่มอี ายุแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านมากกว่า ย่อมมีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการทางานทีถ่ ูกต้องแม่นยา
แม่นยา สอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตน์ เพชรพรหม (2562) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวติ ใน
การท างานที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของพนัก งาน บริษัท ไปรษณี ย์ไ ทย จ ากัด และ
สานักงาน กสทช. มีระบบการจัดการที่มอี ิส ระ ในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่ เพื่อให้การบริหาร
จัดการสอดคล้องกับลักษณะของพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และอัตรากาลังคนในแต่ละพืน้ ทีม่ จี านวนไม่เท่ากัน ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของปั ญญาพร ฐิติพงษ์
(2558) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในบริษทั ก่อสร้าง : กรณีศกึ ษา
บริษทั อินเตอร์ เอ็กซ์เพิรท์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
5. แรงจูงใจในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค พบว่า

ด้านความสาเร็จของงาน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่ว นภูมิภ าค เนื่อ งจากบุค ลากรส านัก งาน กสทช. ส่ว นภูมิภ าค มีค วามตัง้ ใจในการท างาน เพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของส านัก งาน และความเจริญ ก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน บุคลากร มีความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาในการท างาน และสามารถท างานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายส าเร็จ ตามเป้ า หมา ย สอดคล้อ งกับผล
การศึกษาของยุพาพร จันทร, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ และอุบลวรรณ สุวรรณภูสทิ ธิ ์ (2564) ศึกษาแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดศรีสะเกษ
ด้านความรับผิดชอบ ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมิภาค เนื่อ งจากส านัก งาน กสทช. ให้โอกาสบุค ลากรในการท างานที่อ ย่ างเต็ม ที่ และมีอิส ระในการ
ปฏิบตั งิ าน การใช้ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุพาพร
จันทร, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ และอุบลวรรณ สุวรรณภูสทิ ธิ ์ (2564) ศึกษาแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดศรีสะเกษ
ด้า นความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน ส่ง ผลเชิง บวกต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของบุ ค ลากร
สานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค เนื่องจาก สานักงาน กสทช. มีระเบียบ และกรอบที่ชดั เจนในก ารเลื่อ น
ตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างยุตธิ รรม จึงเป็ นแรงจูงใจทีช่ ่วยกระตุ้นการทางานของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณา จูมนั ่ (2562) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 7
ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูบ้ งั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรส านักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค เนื่องจาก สานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในเขตพื้นที่ทเ่ี ป็ นถิน่ กาเนิดเดิมของตนเอง ทาให้มรี ู ปแบบของภาษา
และวัฒ นธรรมที่เ ข้า ถึง กัน ได้ง่ า ย ส่ง ผลให้ค วามสัม พัน ธ์เ ข้า ถึง กัน ได้ง่ า ย มีค วามสัม พัน ธ์อ ัน ดีต่ อ กัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทัต เทพ ทวีไทย (2564) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเทศบาลนครปฐม
ด้านความมันคงในงาน
่
ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่ว นภูมิภ าค เนื่อ งจากส านัก งาน กสทช. เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ที่มีระบบการจัด การที่เ ป็ นอิส ระ ตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้บุค ลากรมีค วามเชื่อมัน่ และความมันคงต่
่
อสานักงาน กสทช.
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทัตเทพ ทวีไทย (2564) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเทศบาลนครปฐม
ด้านสภาพการทางาน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วน
ภูมภิ าค เนื่องจากสานักงาน กสทช. ให้ความสาคัญอย่างยิง่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ร่วมทัง้
จัดสรรเครื่องมือทีท่ นั สมัย ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญธิกานต์

จีนศรี (2564) ศึกษาแรงจูงใจและความสุขในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค เนื่องจากสานัก งาน กสทช. มีขอบเขตของระยะเวลาในการทางานที่ชดั เจน รวมไปถึงกฎ
ระเบียบ ในเรื่องของสิทธิการลา ประเภทต่างๆ เช่น การลากิจ , การลาป่ วย และการลาพักผ่อนส่งผลให้
บุ ค ลากรสามารถจัด สรรไว้ก รอบเวลาในการท างานได้อ ย่ า งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ส่ ว นตัว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของของทัต เทพ ทวีไทย (2564) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเทศบาลนครปฐม
6. ความปลอดภัยในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค พบว่า
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช.
ส่วนภูมภิ าค เนื่องจากสานักงาน กสทช. จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานที่มคี วามเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆอยู่สม่าเสมอ ส่งผลให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการ สอดคล้องกับการศึกษาของธิปไตย โพธาทอง และพนิต กุลศิริ (2557)
ศึกษาคุณภาพชีวติ ของการทางาน การจูงใจ และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานสายการผลิตใน
เขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
ด้านการศึก ษา ส่งผลเชิงบวกต่อ ประสิทธิภาพการทางานของบุค ลากรสานักงาน กสทช. ส่ว น
ภูมภิ าค เนื่องจากสานักงาน กสทช. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ทัง้ ในรูปแบบของวารสาร
หรือการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน รวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านอยู่สม่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของธนกฤต ธนวงศ์โภคิน (2562) การศึกษาและวิเคราะห์
การลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ กรณีศกึ ษา พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านกับคอมพิวเตอร์ใน
สานักงาน บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสานักงาน กสทช. ส่วนภูมภิ าค ด้านโอกาสในการเจริญเติบโต
ผลการศึก ษาพบว่า มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในด้านโอกาสในการเจริญ เติบโต มีค่ าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุด
สานักงาน กสทช. ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุ นบุคลากรในด้านของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโอกาสในการเจริญเติบโต
ความปลอดภัย ในการท างานของบุ ค ลากรส านัก งาน กสทช. ส่ว นภู มิภ าคด้า นการศึก ษา ผล
การศึก ษาพบว่ า มีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ภาพรวมของความปลอดภัย ในการท างาน
สานักงาน กสทช. ควรเพิม่ การทบทวนความรูด้ ้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ทีท่ วถึ
ั ่ งและครอบคลุม

ถึงบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทุกท่าน โดยอาจจะเพิม่ การให้ความรูเ้ พิม่ เติมจากสื่อมัลติมเี ดีย ในรูปแบบออนไลน์
ซึง่ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้งา่ ยในปั จจุบนั
ประสิท ธิภ าพในการท างานของบุ ค ลากรส านัก งาน กสทช. ส่ว นภู มิภ าคด้า นปริม าณงาน ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของประสิทธิภาพในการทางาน
สานักงาน กสทช. ควรมีการพิจารณาเพิม่ เติมในส่วนของอัตรากาลังคนให้แต่ละเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณงานของแต่ละเขตพืน้ ที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
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ได้ทราบข้อมูลของแรงจูงใจและความปลอดภัยในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
สานักงาน กสทช. อย่างครอบคลุม
2. ควรศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ ทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร เช่น ความ
พึงพอใจในการทางาน คุณภาพชีวติ และวัฒนธรรมองค์การ
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