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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัแรงจูงใจ และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกระทรวงการคลงั และ 2) ศกึษาปัจจยัแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึ่งมี
สมมตฐิาน คอื ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนั กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรในสงักดักระทรวงการคลงั จ านวน 400 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานปัจจยัจงูใจ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านความรบัผดิชอบ 
รองลงมาคอื ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 
และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานปัจจยัค ้าจุน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา รองลงมา คอื ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน ดา้น
ความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นสถานะทางอาชพี ดา้นชวีติส่วนตวั และดา้น
เงนิเดอืนค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นเวลา รองลงมา คอื ดา้น
ปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นค่าใชจ้่าย และดา้นวธิกีาร โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ ระดบัเงนิเดอืน 
หน่วยงาน และอายุการปฏบิตังิานต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนี้ยงัพบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยั
ค ้าจุนดา้นชวีติส่วนตวั ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ
งานทีป่ฏบิตั ิปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัจงูใจ
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และปัจจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 66.2 
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Abstract 
 

This research purposed to 1) understand the motivation levels and the work efficiency 
of the personnel in the Ministry of Finance and 2) explore the motivation affecting the work 
efficiency. The research was hypothesized that the differences in demographics would reflect 
different work efficiencies. The samples were 400 personnel of the Ministry of Finance. 
Frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test with One-Way ANOVA, and 
multiple linear regression were the tools used in the analysis.  



The finding revealed that the samples had a high level of motivation at work in terms of 
motivation factors, particularly on responsibility, achievement at work, job characteristics, 
recognition, and career growth, respectively. On the other hand, the sample also had a high 
level of motivation at work in terms of maintenance factors, specifically on the supervision, 
policy and administration, inter-personal relationship, security, working environment, 
professional status, personal life, and salary and compensation, respectively. Moreover, the 
samples had a high level of work efficiency in terms of time, the quantity of work, quality of 
work, expense, and process, respectively. Meanwhile, the samples that differ on ages, salary, 
divisions, and work duration reflected different levels of work efficiency at the statistically .05 
significant level. In addition, the maintenance factors in terms of the policy and administration, 
personal life, professional status, working environment, and inter-personal relationship and the 
motivation factors in terms of career growth, job characteristic, and recognition had a 66.2% of 
the influence on the work efficiency of the personnel in the Ministry of Finance. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชนต่างกไ็ดใ้หค้วามส าคญักบับุคลากร เพราะบุคลากรเป็น
ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของการปฏบิตังิาน อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รหรอืหน่วยงานประสบผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้อกีทัง้ยงัมผีลต่อความก้าวหน้าและเสื่อมถอยขององคก์ร บุคลากรเป็นทรพัยากรที่มี
บทบาทส าคญัต่อการผลกัดนัภารกจิใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ของเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมยุคปัจจุบนัท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงูระหว่างองคก์ารในทุกภาค 
ธุรกจิ ทัง้เอกชน และภาครฐั ยิง่ในปัจจุบนันี้องคก์ารต่างๆ มกีารปรบักลยทุธม์ากมาย สว่นใหญ่เป็นการปรบั
ปัจจยัภายในองค์การ เพราะเป็นปัจจยัที่สามารถควบคุมได้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้สูงขึ้น 
เพื่อสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั (พรทพิย ์เกดิข า, 2557) ซึ่งบุคลากร คอื ปัจจยัหลกัทีส่ าคญัใน
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร และแต่ละองคก์ารต่างเลง็เหน็วา่บุคลากรเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า
สูงที่สุด เป็นกลไกหลกัทีข่าดไม่ไดใ้นการขบัเคลื่อนองค์การใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว ้โดยองค์การต้อง
พึง่พาความรูแ้ละความสามารถของบุคลากร นอกเหนือจากนัน้บุคลากรตอ้งมเีป้าหมายร่วมกบัองคก์าร
และมผีลลพัธจ์ากการปฏบิตังิานทีส่ง่เสรมิเป้าหมายขององคก์ารทัง้ทางตรงและทางออ้ม จงึเป็นหน้าทีท่ี่
ส าคญัของผูบ้รหิารทุกสว่นในองคก์ารจะตอ้งคน้หาปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพท างานของบุคลากร
ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ โดยเฉพาะการลบลา้งปัจจยัทีส่่งผลเชงิลบต่อความตอ้งการพืน้ฐานของบุคลากรโดยรวม 
เพือ่ดงึประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรออกมาอยา่งเตม็ที ่(สริวิฒัน์ สายววิฒัน์, 2562) 
 ส าหรบัการสรา้งแรงจูงใจจะเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คลากรท างานดว้ยความกระตอืรอืรน้และดว้ย
ความสมคัรใจ สง่ผลท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายและเกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ บุคลากรในองคก์รจะท างาน
ไดม้ปีระสทิธภิาพสงูหรอืต ่านัน้เป็นผลมาจากความพอใจในการท างานของบุคลากร เป็นแรงจงูใจทีจ่ะท า
ใหม้คีวามรูส้กึดตี่อองคก์ร อยากอยู่กบัองคก์รนัน้ๆ ใหย้าวนานทีสุ่ด ส่วนปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัทีป้่องกนั
ไม่ใหเ้กดิความไม่พอใจ บุคลากรในองคก์รคาดหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบังานทีจ่ะไดร้บัมอบหมายและ



ความสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์ร โดยสามารถวดัไดจ้ากประสทิธภิาพ ทัง้คุณภาพงาน ปรมิาณงาน เวลา ค่าใชจ้่าย 
องคก์ารใดทีบุ่คลากรมคีวามพอใจในการท างานน้อย องคก์รนัน้จะมแีต่ปัญหาเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา บุคลากร
องคก์ารมคีวามพอใจในการท างานสงูองคก์รนัน้กจ็ะเกดิประสทิธภิาพในการท างานสงู (กญัญนนัทน์ ภทัรส์รณ์สริ ,ิ 
2554) โดยองคก์รตอ้งรองรบัและสนบัสนุนแรงจงูใจเพือ่สง่เสรมิความพงึพอใจของพนกังาน เพือ่ใหส้ง่ผล
ต่อความส าเรจ็ของงานและองค์กรเมื่อพนักงานมคีวามพอใจมคีวามสุขในการท างานก็จะส่งผลที่ดตี่อ  
การปฏบิตังิานและผลงานทีอ่อก มากม็คีุณภาพ ดงันัน้หากผูบ้รหิารขององคก์รใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
ความสขุและมแีรงจงูใจเพือ่ความพงึพอใจในการท างาน กม็กัจะไดผ้ลลพัธ์ และผลการด าเนินงานทีน่่าพอใจ 
(ไพบลูย ์ตัง้ใจ, 2554)  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาระดบัแรงจงูใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 2.  เพือ่ศกึษาระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 3.  เพือ่ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากรในสงักดักระทรวงการคลงัที่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัเงนิเดอืน ต าแหน่งงาน หน่วยงาน และอายกุารปฏบิตังิาน สง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั แตกต่างกนั 
 2.  แรงจูงใจของปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับ
ถอื ด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 3.  แรงจูงใจของปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ดา้นเงนิเดอืนค่าตอบแทน ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านชีวิตส่วนตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกระทรวงการคลงั ซึง่ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 1) เพศ 2) อาย ุ
3) สถานภาพ 4) ระดบัการศกึษา 5) ระดบัเงนิเดอืน 6) ต าแหน่งงาน 7) หน่วยงาน และ8) อายกุารปฏบิตังิาน  
  สว่นแรงจงูใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ ปัจจยัจงูใจ ประกอบดว้ย 1) ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน 2) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 3) ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ4) ดา้นความรบัผดิชอบ 
และ 5) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
  ปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย 1) ดา้นนโยบายและการบรหิาร 2) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
3) ดา้นเงนิเดอืนค่าตอบแทน 4) ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
6) ดา้นความมัน่คงในงาน 7) ดา้นสถานะทางอาชพี และ 8) ดา้นชวีติสว่นตวั 



  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นคุณภาพของงาน 2) ดา้นปรมิาณงาน 3) ดา้นวธิกีาร 4) ดา้นเวลา และ 5) ดา้นคา่ใชจ้่าย  
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรในสงักดักระทรวงการคลงั ที่ปฏิบตัิงานในกรม
สรรพสามติ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบญัชกีลาง และกรมธนารกัษ์ ซึง่ด ารงต าแหน่งขา้ราชการ 
จ านวน 29,785 คน ต าแหน่งลกูจา้งประจ า จ านวน 2,466 คน ต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวน 2,726 คน 
และต าแหน่งลกูจา้งชัว่คราว จ านวน 5,217 คน ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 40,194 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  การศกึษาครัง้นี้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม –ธนัวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดอืน  
 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 
  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กระทรวงการคลงั 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
 ทฤษฎสีองปัจจยัของ Herzberg (1993 อา้งถงึใน ทมิมกิา ทมิเนตร, 2558) กล่าวว่า ทฤษฎขีอง
เฮอรซ์เบริก์ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คอื 1) ปัจจยัจงูใจ ไดแ้ก่ 1.1) ความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคล หมายถงึ 
การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็สิน้ และประสบความส าเรจ็อย่างด ีและสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็น
อย่างด ี1.2) การไดร้บัการยอมรบันับถอื หมายถงึ ไดร้บัการยอมรบันับถอืไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จาก
เพื่อนร่วมงาน จากผูม้ารบับรกิาร หรอืจากบุคลากรของหน่วยงาน 1.3) ลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิหมายถงึ 
การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจน คอื งานทีน่่าสนใจ โดยอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ท า
ใหม้คีวามทา้ทายใหล้งมอืปฏบิตั ิหรอืงานทีส่ามารถปฏบิตัไิดต้ัง้แต่เริม่ตน้กระบวนการ จนจบสิน้กระบวน 
การท างาน 1.4) ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ
งานใหม่ๆ และ 1.5) ความกา้วหน้า หมายถงึ ไดร้บัเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคลในองคก์าร 
การมโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่หรอืไดร้บัการฝึกอบรม ศกึษาดูงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 2) ปัจจยัค ้าจุน
หรอืปัจจยัสุขศาสตร ์ไดแ้ก่ 2.1) ค่าตอบแทน หมายถงึ เงนิเดอืน และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ 
เป็นทีพ่อใจของบุคลากรทีท่ างาน รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ ในหน่วยงาน 2.2) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือ่นร่วมงาน หมายถงึ การตดิต่อไม่ว่าจะเป็นกริยิาหรอืวาจาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์
อนัดตี่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนัอย่างด ี2.3) การนิเทศงาน หมายถงึ ผูบ้รหิาร
ตัง้ใจสอนงาน และมอบหมายงานตามหน้าทีร่บัผดิชอบ 2.4) นโยบายและการบรหิาร หมายถงึ การจดั 
การและการบรหิารขององค์การ นโยบายการบรหิารงานชดัเจน และเป็นระบบ  2.5) สภาพการท างาน 
หมายถงึ สภาพทางกายภาพ ของงาน เช่น แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของ
สิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใช ้2.6) สถานะทางอาชพี หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบั
นบัถอืของสงัคมทีม่เีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี2.7) ความมัน่คงในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ี
ต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์ร และ 2.8) วธิกีารปกครอง
บงัคบับญัชา หมายถงึ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน รวมถงึความยตุธิรรมในการบรหิาร 
 



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
 Peterson and Plowman (1989) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ  5 
ประการ ดงันี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถงึ งานที่ได้จะต้องมคีุณภาพสูง คอื ผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ด้ประโยชน์
คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 2) 
ปรมิาณงาน หมายถงึ การก าหนดความมากน้อยเกีย่วกบัจ านวน เป็นมาตรฐานในการมอบหมายงานให้
การท างานแก่บุคลากรเป็นรายบุคคล โดยมีตัวชี้วดัปรมิาณงานที่ประสบผลส าเร็จตลอดระยะเวลาที่
แน่นอนได ้3) วธิกีาร หมายถงึ วธิใีนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ เริม่วางแผนตารางเวลา เมื่อไดร้บังาน
มาทัง้งานแบบระยะสัน้และระยะยาว สิง่แรกทีค่วรท า คอื การจดัตารางงานโดยการแบ่งงานและจดัล าดบั
ความส าคญั เพือ่ใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื่น มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 4) เวลา คอื เวลาทีใ่ชใ้น
การด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในเกณฑท์ีม่คีวามถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังาน และยุคสมยั ท าใหไ้ดม้ี
การพฒันาเทคนิคการปฏิบตังิานที่สะดวก และรวดเรว็ขึ้น และ 5) ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ส าหรบัการด าเนินการทัง้หมดจะตอ้งมกีารใชใ้หค้วามเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีจ่ะท า ประสทิธภิาพใน
มติิของค่าใช้จ่าย หรอืต้นทุนการผลติ คอื มกีารใช้ทรพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีี่มอียู่
อย่างประหยดั ใหม้คีวามคุม้ค่า และเกดิการสญูเสยีน้อยทีส่ดุ 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ธมนวรรณ ฉิมมณ (2561) ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต์่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล องคก์ร A ผลการศกึษา พบว่า 1) ปัจจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายทรพัยากร บุคคลองคก์ร A โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ดุจเดอืน ปัญโยวฒัน์ (2562) ศกึษากลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศกึษา พบว่า 1) กลยุทธ์
การฝึกอบรมของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
รอ้ยเอด็ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด 2) ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยรวมและรายดา้น อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ 
 กนกรตัน์ ปัญญาวงั (2563) ศกึษาปัจจยัแรงจูงใจที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของ
ผูป้ฏบิตังิานพสัดุในจงัหวดัล าปาง ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัแรงจงูใจดา้นปัจจยัจงูใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และผลวเิคราะหเ์กีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานพสัดุในจงัหวดัล าปาง พบว่าภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ บุคลากรในสงักัดกระทรวงการคลัง ที่ปฏิบัติงานในกรม
สรรพสามติ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบญัชกีลาง และกรมธนารกัษ์ ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 40,194 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดม้าจากการค านวณหาขนาดตวัอย่างของบุคลากรในสงักดั
กระทรวงการคลงั โดยใชส้ตูร Yamane (1973 อา้งถงึใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 397 ตวัอย่าง แต่เพื่อใหง้่ายต่อการท า
ขอ้มลูทางวจิยัจงึปรบัใหเ้ป็น 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน ดว้ยการสุม่ตวัอย่างแบบ



ชัน้ภูมิแบบแบ่งชัน้ตามสงักดั และตามต าแหน่งงานของแต่ละสงักดั และการสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้
สดัสว่นจากต าแหน่งงานในแต่ละสงักดั 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่   
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจ

รายการ (Check List) จ านวน 8 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั เป็นแบบประเมนิค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัจงูใจ จ านวน 25 ขอ้ สว่นปัจจยัค ้าจุน จ านวน 40 ขอ้  
 สว่นที ่3 ค าถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั เป็นแบบ
ประเมนิคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัได้จดัส่งลงิคแ์บบสอบถามทาง E-mail Facebook และ Line บุคลากรในสงักดักระทรวงการคลงั 
ทีป่ฏบิตังิานในกรมสรรพสามติ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบญัชกีลาง และกรมธนารกัษ์ ทีด่ ารงต าแหน่ง
ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนกังานราชการ และลกูจา้งชัว่คราว จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยผูว้จิยัใชร้ะยะ 
เวลาในการเกบ็ขอ้มลู 20 วนั 

 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. คา่ความถี ่และคา่รอ้ยละ ใชว้เิคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ใชว้เิคราะหป์ระเมนิระดบัแรงจงูใจของบุคลากรกระทรวง 
การคลงั และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าท ีและทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ
วเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
และหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคูต่่อดว้ยวธิ ีLSD 
 4.  การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู เพือ่วเิคราะหปั์จจยัแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 69.50 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 37.50 ซึ่งส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 56.50 โดยมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีระดับเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.50 ซึ่งส่วนใหญ่
ปฏบิตังิานในต าแหน่งงานขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 74.25 โดยสงักดัในกรมสรรพากร คดิเป็นรอ้ยละ 
57.25 และสว่นใหญ่มอีายุการปฏบิตังิาน 1 - 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 
 2. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานปัจจยัจงูใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
รบัผดิชอบ (X = 4.55) รองลงมา คอื ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน (X = 4.48) ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ(X = 4.29) 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X = 4.28) และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน (X = 4.18) 
 3.  กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏิบตังิานปัจจยัค ้าจุนของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 



คอื ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ( X = 4.37) รองลงมา คอื ด้านนโยบายและการบรหิาร ( X = 4.24) 
ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ( X = 4.21) ด้านความมัน่คงในงาน ( X = 4.21) ด้านสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน ( X = 4.19) ดา้นสถานะทางอาชพี ( X = 4.17) ดา้นชวีติส่วนตวั (X = 4.01) และ
ดา้นเงนิเดอืนค่าตอบแทน (X = 3.76) 
 4.  กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.31) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นเวลา 
( X = 4.35) รองลงมา คอื ดา้นปรมิาณงาน ( X = 4.31) ดา้นคุณภาพของงาน (X = 4.29) ดา้นค่าใชจ้่าย   
( X = 4.29) และดา้นวธิกีาร (X = 4.29) 
 5. ลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั แตกต่างกนั ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 
การเปรยีบเทยีบระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั จ าแนก (n=400) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ดา้นคุณภาพ
ของงาน 

ดา้นปรมิาณ 
งาน 

ดา้นวธิกีาร ดา้นเวลา ดา้น
คา่ใชจ้่าย 

โดยรวม 

เพศ .278 1.238 1.086 1.224 .506 .839 
อาย ุ 3.302* 3.515* 3.603* 1.398 1.439 3.016* 
สถานภาพ .134 .575 1.039 .078 .947 .410 
ระดบัการศกึษา 1.354 .764 .753 .602 .621 .561 
ระดบัเงนิเดอืน 5.530** 5.061** 4.539** 3.104* 3.144* 4.982** 
ต าแหน่งงาน 1.543 .917 .320 .969 .423 .791 
หน่วยงาน 3.948** 3.335* 2.763* 5.501** 3.197* 4.216** 
อายกุารปฏบิตังิาน 2.785* 2.920* 1.919 .965 .321 2.846* 
*p < .05, **p < .01 
 

  จากตาราง 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุ่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นวธิกีาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัเงนิเดอืน และหน่วยงานต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นวธิกีาร ดา้นเวลา และ
ดา้นคา่ใชจ้่าย แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายกุารปฏบิตังิานต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นคณุภาพของงาน และดา้นปรมิาณงาน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 6.  แรงจูงใจปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั ดงัตาราง 2 
 
  



ตาราง 2 
แรงจงูใจปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั (n=400) 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

ดา้นคุณภาพ 
ของงาน 

ดา้น 
ปรมิาณงาน 

ดา้น
วธิกีาร 

ดา้นเวลา ดา้น
คา่ใชจ้่าย 

โดยรวม 

Constant .206 .209 .287 .542 .486 .346 
ปัจจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ในการท างาน (X1) .106 .125* .057 .057 .028 .075 
ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X2) .099 .012 .089 .150* .124* .095* 
ปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ(X3) .079 .121* .130* .068 .151** .110** 
ปัจจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ (X4)  .118* .100 .064 .146* .002 .086 
ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน (X5) .107** .143** .082 .167** .161** .132** 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร (X6) .148** .197** .163** .205** .232** .189** 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (X7) .005 .005 .085 .010 .030 .027 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นเงนิเดอืนคา่ตอบแทน (X8) .001 .002 .032 .001 .018 .010 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน (X9) .101 .077 .083 .089 .104 .091* 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (X10) .068 .088* .095* .134** .110* .099** 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงาน (X11) .070 .066 .024 .062 .093 .038 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี (X12) .125* .142** .070 .164** .053 .111* 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติส่วนตวั (X13) .143** .173** .133** .095* .117* .132** 
F Test 44.646 41.849 35.239 31.605 32.491 58.267 
R2 .601   .585   .543   .516   .523   .662   
Adjusted R2 .587   .571   .527   .499   .506   .651   
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืคา่ B คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติส่วนตวั ปัจจยั
จูงใจดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปัจจยัค ้าจุนดา้น
สถานะทางอาชพี ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
และปัจจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 66.2 ซึ่งสามารถเขยีน
สมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .346+.189X6 +.132X13+.132X5+.110X3+.111X12 +.099X10+ 
.095X2+.091X9 
 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1. ปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติสว่นตวั ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะ
ทางอาชพี ปัจจยัจูงใจด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน และปัจจยัจูงใจดา้นความรบัผดิชอบ 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของงานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถ
อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.1 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้  
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .206+.143X13 +.148X6+.125X12+.107X5+.118X4 

 2. ปัจจัยค ้าจุนด้านชีวิตส่วนตัว ปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยจูงใจด้าน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิปัจจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ในการท างาน และปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพ แวดลอ้มในการท างาน สง่ผล



ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณงานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้  
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .209+.173X13 +.197X6+.143X5+.142X12+ .121X3+ .125X1 +.088X10 
 3. ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติส่วนตวั ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ
งานที่ปฏบิตั ิและปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานด้าน
วธิกีารของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 54.3 ซึง่สามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้  
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .287+.163X6 +.133X13+.130X3+.095X10 

 4. ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ปัจจยัจูงใจดา้นความรบัผดิชอบ และปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติส่วนตวั ส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานดา้นเวลาของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.6 
ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้  
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .542+.205X6 +.167X5 +.164X12 +.150X2+.134X10 +.146X4 +.095X13 
 5. ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
ปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติสว่นตวั ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
และปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย
ของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.3 ซึง่สามารถเขยีน
สมการได ้ดงันี้  
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .486+.232X6 +.161X5+.151X3+.117X13+.124X2 +.110X10 

 

อภิปรายผล 
 

 1. กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานปัจจยัจงูใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความรบัผดิชอบ ทัง้นี้เมือ่บุคลากรมี
จติส านึกและความรบัผดิชอบในหน้าที ่มคีวามเอาใจใสมุ่่งมัน่ต่องานทีร่บัผดิชอบใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้สง่ผลใหม้รีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของอนงค์ ชารนิทร ์(2558) ศกึษาปัจจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของบุคลากร 
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความรบัผิดชอบ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ทัง้นี้เนื่องจากบุคลากรผูท้ีม่คีวามสามารถในการท างาน 
มคีวามรูค้วามช านาญในงาน มคีวามรบัผดิชอบ ท างานได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย า เป็นผู้มี
ความอดทนและมองการณ์ไกล ย่อมประสบความส าเรจ็ในการท างาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกนกรตัน์ 
ปัญญาวงั (2563) ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานพสัดุใน
จงัหวดัล าปาง ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัแรงจงูใจดา้นปัจจยัจงูใจ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิพนกังานมคีวามสนใจในการปฏบิตังิาน เป็นงานทีใ่ชค้วามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์มคีวามทา้ทาย หรอืเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการท าตลอดทัง้กระบวนการ รวมถงึความ
มเีกยีรตขิองงาน ความมสีทิธพิเิศษ และความภูมใิจในงาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของปฐมวงค ์ สหีาเสนา 
(2557) ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืง
จนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ มแีรงจูงใจ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ทัง้นี้เนื่องจากบุคลากรเมื่อไดร้บัยกย่อง ไดร้บั
การยอมรบั ไดร้บัความสนใจ มชีื่อเสยีงเป็นทีก่ล่าวขาน และเป็นทีช่ื่นชมยนิด ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บั



ความยกยอ่งชมเชยในสิง่ทีเ่ขากระท าซึง่ท าใหรู้ส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของพรีะพงษ์ 
กลัยา (2558) ศกึษาปัจจยัจงูใจการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ดว้ยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงัหวดั
พะเยา ผลการศกึษา พบวา่ปัจจยัจงูใจ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ทัง้นี้เนื่องจากความกา้วหน้าในอาชพีการงาน คอื การ
ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีก่่อใหเ้กดิความกา้วหน้า
ในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของกนกรัตน์ ปัญญาวัง (2563) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานพสัดุในจงัหวดัล าปาง ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัแรงจงูใจ 
ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏิบตังิานปัจจยัค ้าจุนของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ความรูค้วามสามารถ
ของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน ความยุตธิรรมในการบรหิารงาน ตลอดจนความเตม็ใจหรอืไม่เตม็ใจ
ของผู้บังคบับัญชาในการให้ค าแนะน า หรอืมอบหมายงานรบัผิดชอบต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคบับญัชา 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกรรณิการ ์เจรญิทรพัย ์และภาวณิี เพชรสว่าง (2560) ศกึษาความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนักงานธนาคารออมสนิ เขตราชบุร ีผลการศกึษา พบว่า ด้านวธิกีารปกครอง
บงัคบับญัชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านนโยบายและการบรหิาร นโยบายและการบรหิาร 
เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย เพื่อการพฒันาองค์การ และน ามาเป็นกรอบชี้น าก ารปฏิบัต ิ
นโยบายอาจเป็นแนวทางด าเนินงานขององค์การ สอดคล้องกบัการศึกษาของอภิชยั คุณสุข (2559) 
ศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัตราด ผลการวเิคราะห ์
พบว่า ด้านนโยบายและการบรหิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลใน
หน่วยงาน เนื่องจากความสมัพนัธข์องบุคลากรทีอ่ยูใ่นแวดลอ้มขององคก์รรปูนยัซึง่มสีมัพนัธภาพระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัสายงาน การบงัคบับญัชาเป็นไปดว้ยสมัพนัธภาพทีด่ี และ
ดา้นความมัน่คงในงาน เนื่องจากการมสีภาพการท างานที่ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามมัน่ใจว่าตนเอง จะ
สามารถประกอบอาชพีนัน้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกบัการศกึษาของปฐมวงค์ สหีาเสนา 
(2557) ศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอ
เมอืงจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีผลการศึกษา ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน และด้านความ
มัน่คงในงาน มแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน คอื สิง่ทีอ่ยู่รอบตวัและเอือ้อ านวยใหค้นท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ ณัฐวตัร เป็งวนัลูก (2560) ศกึษาปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของขา้ราชการ
ทหารประจ า สงักดักองพนัทหารราบที ่1 กรมทหารราบที ่7 ผลการศกึษา พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นสถานะทางอาชพี เนื่องจากบุคลากรมลีกัษณะของงานทีท่ า
หรอืสถานะทีเ่ป็นองคป์ระกอบ ท าใหเ้กดิความรูส้กึทดีตี่องาน โดยไดร้บัการยอมรบันับถอืในชุมชนและ
สงัคม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกนกรตัน์ ปัญญาวงั (2563) ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานพสัดุในจงัหวดัล าปาง ผลการศกึษา พบว่า สถานภาพของอาชพี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นชวีติส่วนตวั เนื่องจากบุคลากรมคีวามสมดุลของชวีติการท างานและครอบครวั 
สง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการท างานต่อองคก์ารในระดบัสงูขึน้ และดา้นเงนิเดอืนคา่ตอบแทน เนื่องจาก
ผูบ้งัคบับญัชามกีารก าหนดค่าตอบแทน โดยค านึงถงึการจูงใจใหพ้นักงานท างานใหด้ขีึน้ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของปฐมวงค ์ สหีาเสนา (2557) ศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรเทศบาลต าบล
ค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุร ีผลการศกึษา พบว่า ด้านชวีติส่วนตวั 
และดา้นเงนิเดอืนค่าตอบแทน มแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก  
 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด พจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา เนื่องจากการบรหิารเวลา เป็นการจดัการสิง่
ต่างๆ ในเวลาที่มอียู่ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีแต่ใช้เวลาน้อยที่สุดและมปีระสทิธภิาพมากที่สุด ดา้น



คุณภาพของงาน ซึง่เป็นคุณสมบตัทิุกประการของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ย่างสงูสุด และดา้นค่าใชจ้่าย เนื่องจากมกีารบรหิารใชค้่าจ่ายใน 
ทางธุรกจิทีน่ าไปช าระสนิคา้ หรอืบรกิาร เพือ่น ามาใชใ้นกจิการ การจดัการคา่ใชจ้่ายมคีวามส าคญักบัธุรกจิ
เป็นอย่างมาก สอดคล้องกบัการศกึษาของดุจเดอืน ปัญโยวฒัน์ (2562) ศกึษากลยุทธ์การฝึกอบรมที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ผลการศกึษา พบว่า ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นค่าใชจ้่าย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ดา้นปรมิาณงาน เนื่องจากปรมิาณงาน คอื เวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการท างานของคน หน่วย
เป็นชัว่โมงคนท างาน หรอืเทา่กบัเวลามาตรฐานของงานคณูดว้ยจ านวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน นบัเป็น
ปรมิาณงานทีบุ่คลากรสามารถปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศศธิร จมิากรณ์ (2556) 
ศกึษาสมรรถนะหลกักบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของเลขานุการส านกังานศาลยตุธิรรม ผลการศกึษา 
พบว่า ด้านปรมิาณงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และดา้นวธิกีาร เนื่องจากในการปฏบิตังิานมี
การน าเทคโนโลยีในรูปของเครื่องมือและเทคนิควธิีการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการบรหิารจดัการ 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธมนวรรณ ฉิมมณ (2561) ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจที่
มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล องค์กร A ผล
การศกึษา พบวา่ ดา้นวธิกีาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 4.  แรงจูงใจปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั  
  ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติสว่นตวั ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้า
ในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยั
ค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และปัจจยัค ้าจุนดา้น
ความสมัพนัธก์บับุคคลในหน่วยงาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 66.2 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
  1) ปัจจยัค ้าจุนด้านชวีติส่วนตวั ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนด้าน
สถานะทางอาชพี ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และปัจจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของงานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถ
อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.1 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชลญัญา เพช็รขนั (2564) ศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร กองพสัดุ กรมชลประทาน ผลการศกึษา พบว่า 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน พบวา่ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ดา้นนโยบายองคก์รและการบรหิาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน มี
ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน สามารถอธบิายระดบัการมี
อทิธพิลไดร้อ้ยละ 65.10 
  2) ปัจจยัค ้าจุนด้านชวีติส่วนตวั ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัจูงใจด้าน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงาน
ที่ปฏบิตั ิปัจจยัจูงใจด้านความส าเรจ็ในการท างาน และปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพ แวดล้อมในการท างาน 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณงานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.5 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของกฤตภาคนิ มิง่โสภา (2564) ศกึษาแรงจงูใจ
ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในด้านรวม พบว่า ด้าน
ความส าเรจ็ของงาน และดา้นนโยบายและการบรหิาร สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานบุคลากรสาย
สนบัสนุน ของมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่งในจงัหวดัปทุมธานี 
  3) ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนด้านชวีติส่วนตวั ปัจจยัจูงใจด้าน
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ดา้นวธิกีารของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 54.3 สอดคลอ้งกบั



การศกึษาของสายชล ศริพิงษ์ (2559) ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน
เป็นทมีของเจา้หน้าทีท่มีก ากบัดแูล ส านกังานสรรพากรพืน้ที ่ในสงักดัส านกังานสรรพากร ภาค 9 ผลการศกึษา 
พบวา่ แรงจงูใจดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมี ของเจา้หน้าทีท่มี
ก ากบัดแูลส านกังานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส านกังานสรรพากร ภาค 9 โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 64.10 
  4) ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
การงาน ปัจจยัค ้าจุนดา้นสถานะทางอาชพี ปัจจยัจูงใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ปัจจยัค ้าจุนดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ และปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติสว่นตวั สง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลาของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมี
อทิธพิล ได้รอ้ยละ 51.6 สอดคล้องกบัการศกึษาของจรญัธร สาคร (2564) ศกึษาปัจจยัแรงจูงใจที่มผีล
ต่อการสรา้งประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายขาย บรษิทั เพรซเิดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) 
ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัค ้าจุนมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลในปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายขายธุรกจิ บรษิทั 
เพรซเิดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) 
  5) ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน ปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปัจจยัค ้าจุนดา้นชวีติสว่นตวั ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื และปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคา่ใชจ้่าย
ของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.3 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของรตัน์ชนก จนัยงั (2556) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานในองคก์ร
ไม่แสวงผลก าไร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 
ของพนกังานในองคก์รไม่แสวงผลก าไร 
  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องบุคลากรในสงักดักระทรวงการคลงั ที่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัเงนิเดอืน ต าแหน่งงาน หน่วยงาน และอายุการปฏบิตังิาน สง่ผล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั แตกต่างกนั 
  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุ่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวง 
การคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ทัง้นี้เพราะบุคลากรที่มอีายุมากกว่า 
ยอ่มส านึกถงึความมอีาวุโส มคีวามรบัผดิชอบและประสบการณ์ในการท างานมากกว่าบุคลากรทีม่อีายนุ้อย
กว่า เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นวธิกีาร แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัการศกึษาของพรีะพฒัน์ สมศร ี(2564) ศกึษา
แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ  ของกรม
ชลประทานปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา พบว่า พนักงานทีม่อีายุ ต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของพนกังาน ทีแ่ตกต่างกนั 
  กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัเงนิเดอืน ต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ทัง้นี้เพราะเงนิเดอืน เป็น
เครื่องมอืในการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจใหข้า้ราชการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บุคลากรทีม่ี
เงนิเดอืนมากกว่า ย่อมมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรทีม่เีงนิเดอืนน้อยกว่า เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านวธิกีาร ด้านเวลา และ
ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นี้ เนื่องจากบุคลากรที่มีระดับ
เงนิเดอืนที่มากกว่า สามารถปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพมากกว่าบุคลากรที่มรีะดบัเงนิเดอืนน้อยกว่า 
สอดคล้องกับการศึกษาของพีระพัฒน์ สมศรี (2564) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ของกรมชลประทานปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
ผลการศกึษา พบว่า พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน ทีแ่ตกต่างกนั 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีหน่วยงาน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 



พบว่า ทุกดา้น ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ด้านวธิกีาร ดา้นเวลา และด้านค่าใชจ้่าย 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากการท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
องคก์รภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ต่างกต็ระหนกัถงึการปรบัเปลีย่นกระบวนการหรอืวธิกีารท างาน
ของแต่ละหน่วยงานทีแ่ตกต่างกนัไป เพือ่ใหก้ระบวนการท างานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กลยทุธใ์น
การสรา้งความส าเรจ็ในการท างาน หรอืเทคนิคการพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของแต่ละองคก์รจงึ
แตกต่างกนัไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงการคลงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เพราะบุคคลทีม่ี
ประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนานกว่า ย่อมมคีวามเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงานมากกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่าส่งผลให้ประสทิธภิาพในการ
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านปรมิาณงาน 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้เนื่องจากคนทีม่อีายุงานมากกว่า มปีระสบการณ์
การท างานมากกว่า จงึท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากกว่าบุคลากรทีม่อีายุการปฏบิตังิานน้อย
กว่า สอดคล้องกบัการศกึษาของสอดคล้องกบัการศกึษาของจนัทร์นภา วงศ์ศรภีูมเิทศ (2557) ศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั ปิโตรเคม ีผลการศกึษา พบว่า ระยะเวลา
การปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน ทีแ่ตกต่างกนั 
  นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงาน ต่างกนั มรีะดบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ทัง้นี้เนื่องจากบุคลากรที่มีเพศ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน ต่างกนั ต่างก็
ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ ไม่ปล่อยปละละเลยต่อหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิไม่
ผลกัภาระงานให้คนอื่นต้องปฏิบัติรบัภาระแทน สอดคล้องกับการศึกษาของดุจเดือน  ปัญโยวฒัน์ 
(2562) ศึกษากลยุทธ์การฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า พนกังานที่
มเีพศ ระดบัการศกึษา และต าแหน่งต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กระทรวงการคลงั โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทัง้นี้เนื่องจากบุคลากร
ทีม่สีถานภาพต่างกนั ต่างกม็คีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเทา่เทยีมกนั ท าใหส้ง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของศักรินทร์ นาคเจือ (2557) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสทิธภิาพ การปฏิบตัิงานของข้าราชการ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ และพลงังานทหาร ผลการศกึษา พบว่า ขา้ราชการที่มี
สถานภาพ แตกต่างกนั มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 แรงจงูใจของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 การจดัองคก์ารจะสามารถจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม เมื่อมกีารแบ่งงานกนัตามหน้าที่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
และทุกคนรูจ้กังานและหน้าทีข่องตน กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาวธิกีารทีจ่ะพฒันาการท างาน การสรา้ง
ความเชื่อถอืและความไวว้างใจ แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างกนั หน่วยงานตอ้งมคีวามพรอ้มในการจดั 
เตรยีมเครื่องมอืเครือ่งใชท้ีช่่วยในการปฏบิตังิานของพนกังานในส านกังานใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ มี
ความเป็นระเบยีบ และถูกตอ้งชดัเจน การพฒันาอาชพีท าใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองใหด้ขีึน้  
 



 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกระทรวงการคลงั 
 การจดัล าดบัความส าคญัของงานนับเป็นหวัใจส าคญัของการท างาน ต้องใหค้วามร่วมมอื โดย
การท างานอย่างเต็มความสามารถและเพิม่ทกัษะการท างานให้สูงขึ้น ท าความเขา้ใจถึงลกัษณะของ
ความผดิพลาดทีเ่กดิจากคน รวมถงึสาเหตุ และแนวทางในการป้องกนั การลดตน้ทุนโดยการน าแนวคดิ
การเพิม่ผลติภาพมาใชเ้พื่อผลติสนิคา้หรอืบรกิารโดยใชปั้จจยัการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรใหคุ้ม้คา่  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูในรปูแบบอื่น ๆ นอกเหนือ 
จากการใชแ้บบสอบถาม เชน่ การสมัภาษณ์เชงิลกึ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 2. การวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึปัจจยัอื่น ๆ ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร 
เช่น บรรยากาศองคก์าร ภาวะผูน้ า เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหต้รงประเดน็ และพฒันาการท างาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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