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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรกระทรวงการคลัง และ 2) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งมี
สมมติฐาน คือ ลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่าง
กัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ
รองลงมาคือ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน และมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยค้าจุน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา รองลงมา คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน ด้าน
ความมันคงในงาน
่
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านชีวติ ส่วนตัว และด้าน
เงินเดือนค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านเวลา รองลงมา คือ ด้าน
ปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธกี าร โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ ระดับเงินเดือน
หน่ วยงาน และอายุการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัย
ค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะ
งานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยจูงใจ
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ และปั จจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 66.2
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน, บุคลากร
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.
Key Words : Motivation, Work efficiency, Personnel
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างก็ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็ น
ปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดของการปฏิบตั งิ าน อันจะส่งผลให้องค์กรหรือหน่ วยงานประสบผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้ อีกทัง้ ยังมีผลต่อความก้าวหน้าและเสื่อมถอยขององค์กร บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มี
บทบาทสาคัญต่อการผลักดันภารกิจให้ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ภายใต้การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมยุคปั จจุบนั ทาให้เกิดการแข่งขันสูงระหว่างองค์การในทุกภาค
ธุรกิจ ทัง้ เอกชน และภาครัฐ ยิง่ ในปั จจุบนั นี้องค์การต่างๆ มีการปรับกลยุทธ์มากมาย ส่วนใหญ่เป็ นการปรับ
ปั จจัยภายในองค์การ เพราะเป็ นปั จจัยที่สามารถควบคุมได้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (พรทิพย์ เกิดขา, 2557) ซึ่งบุคลากร คือ ปั จจัยหลักทีส่ าคัญใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ และแต่ละองค์การต่างเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า
สูงที่สุด เป็ นกลไกหลักทีข่ าดไม่ได้ในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ โดยองค์การต้อง
พึง่ พาความรูแ้ ละความสามารถของบุคลากร นอกเหนือจากนัน้ บุคลากรต้องมีเป้ าหมายร่วมกับองค์การ
และมีผลลัพธ์จากการปฏิบตั งิ านทีส่ ง่ เสริมเป้ าหมายขององค์การทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จึงเป็ นหน้าทีท่ ่ี
สาคัญของผูบ้ ริหารทุกส่วนในองค์การจะต้องค้นหาปั จจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพทางานของบุคลากร
ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะการลบล้างปั จจัยทีส่ ่งผลเชิงลบต่อความต้องการพืน้ ฐานของบุคลากรโดยรวม
เพือ่ ดึงประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรออกมาอย่างเต็มที่ (สิรวิ ฒ
ั น์ สายวิวฒ
ั น์, 2562)
สาหรับการสร้างแรงจูงใจจะเป็ นแรงผลักดันให้บุคลากรทางานด้วยความกระตือรือร้นและด้วย
ความสมัครใจ ส่งผลทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ บุคลากรในองค์กรจะทางาน
ได้มปี ระสิทธิภาพสูงหรือต่านัน้ เป็ นผลมาจากความพอใจในการทางานของบุคลากร เป็ นแรงจูงใจทีจ่ ะทา
ให้มคี วามรูส้ กึ ดีต่อองค์กร อยากอยู่กบั องค์กรนัน้ ๆ ให้ยาวนานทีส่ ุด ส่วนปั จจัยค้าจุน เป็ นปั จจัยทีป่ ้ องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่พอใจ บุคลากรในองค์กรคาดหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับงานทีจ่ ะได้รบั มอบหมายและ

ความสัมพันธ์ทด่ี ใี นองค์กร โดยสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพ ทัง้ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา ค่าใช้จ่าย
องค์การใดทีบ่ ุคลากรมีความพอใจในการทางานน้อย องค์กรนัน้ จะมีแต่ปัญหาเกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา บุคลากร
องค์การมีความพอใจในการทางานสูงองค์กรนัน้ ก็จะเกิดประสิทธิภาพในการทางานสูง (กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สริ ,ิ
2554) โดยองค์กรต้องรองรับและสนับสนุนแรงจูงใจเพือ่ ส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงาน เพือ่ ให้สง่ ผล
ต่อความสาเร็จของงานและองค์กรเมื่อพนักงานมีความพอใจมีความสุขในการทางานก็จะส่งผลที่ดตี ่อ
การปฏิบตั งิ านและผลงานทีอ่ อก มาก็มคี ุณภาพ ดังนัน้ หากผูบ้ ริหารขององค์กรให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความสุขและมีแรงจูงใจเพือ่ ความพึงพอใจในการทางาน ก็มกั จะได้ผลลัพธ์ และผลการดาเนินงานทีน่ ่าพอใจ
(ไพบูลย์ ตัง้ ใจ, 2554)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
3. เพือ่ ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตาแหน่งงาน หน่วยงาน และอายุการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจของปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รบั การยอมรับนับ
ถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
3. แรงจูงใจของปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านชีว ิต ส่ว นตัว ส่งผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรกระทรวงการคลัง ซึง่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ
3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) ระดับเงินเดือน 6) ตาแหน่งงาน 7) หน่วยงาน และ8) อายุการปฏิบตั งิ าน
ส่วนแรงจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย 1) ด้านความสาเร็จ
ในการทางาน 2) ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ 4) ด้านความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ปั จจัยค้าจุน ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและการบริหาร 2) ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3) ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่วยงาน 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
6) ด้านความมันคงในงาน
่
7) ด้านสถานะทางอาชีพ และ 8) ด้านชีวติ ส่วนตัว

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพของงาน 2) ด้านปริมาณงาน 3) ด้านวิธกี าร 4) ด้านเวลา และ 5) ด้านค่าใช้จ่าย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ปฏิบตั ิงานในกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ ซึง่ ดารงตาแหน่ งข้าราชการ
จานวน 29,785 คน ตาแหน่งลูกจ้างประจา จานวน 2,466 คน ตาแหน่งพนักงานราชการ จานวน 2,726 คน
และตาแหน่งลูกจ้างชัวคราว
่
จานวน 5,217 คน ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 40,194 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม –ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ กระทรวงการคลัง
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (1993 อ้างถึงใน ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558) กล่าวว่า ทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบิรก์ แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ 1.1) ความสาเร็จในงานทีท่ าของบุคคล หมายถึง
การทีบ่ ุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิน้ และประสบความสาเร็จอย่างดี และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี 1.2) การได้รบั การยอมรับนับถือ หมายถึง ได้รบั การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา จาก
เพื่อนร่วมงาน จากผูม้ ารับบริการ หรือจากบุคลากรของหน่ วยงาน 1.3) ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง
การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ งานทีน่ ่าสนใจ โดยอาศัยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทา
ให้มคี วามท้าทายให้ลงมือปฏิบตั ิ หรืองานทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการ จนจบสิน้ กระบวน
การทางาน 1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
งานใหม่ๆ และ 1.5) ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รบั เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งให้สงู ขึน้ ของบุคคลในองค์การ
การมีโอกาสได้ศกึ ษาเพื่อหาความรูเ้ พิม่ หรือได้รบั การฝึ กอบรม ศึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวข้อง 2) ปั จจัยค้าจุน
หรือปั จจัยสุขศาสตร์ ได้แก่ 2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขัน้ เงินเดือนในหน่ วยงานนัน้
เป็ นทีพ่ อใจของบุคลากรทีท่ างาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในหน่ วยงาน 2.2) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็ นกิรยิ าหรือวาจาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึง่ กันและกันอย่างดี 2.3) การนิเทศงาน หมายถึง ผูบ้ ริหาร
ตัง้ ใจสอนงาน และมอบหมายงานตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 2.4) นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัด
การและการบริหารขององค์การ นโยบายการบริหารงานชัดเจน และเป็ นระบบ 2.5) สภาพการทางาน
หมายถึง สภาพทางกายภาพ ของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัวโมงการท
่
างาน รวมทัง้ ลักษณะของ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 2.6) สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นทีย่ อมรับ
นับถือของสังคมทีม่ เี กียรติและศักดิ ์ศรี 2.7) ความมันคงในการท
่
างาน หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ี
ต่อความมันคงในการท
่
างาน ความยั ่งยืนของอาชีพ หรือความมันคงขององค์
่
กร และ 2.8) วิธกี ารปกครอง
บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการทางาน รวมถึงความยุตธิ รรมในการบริหาร

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
Peterson and Plowman (1989) ได้ ให้ แ นวคิด เกี่ ย วกับ ประสิท ธิภ าพ โดยมีอ งค์ ป ระกอบ 5
ประการ ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถึง งานที่ได้จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์
คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ปฏิบ ัติงานด้วยความรวดเร็ว 2)
ปริมาณงาน หมายถึง การกาหนดความมากน้อยเกีย่ วกับจานวน เป็ นมาตรฐานในการมอบหมายงานให้
การท างานแก่บุ คลากรเป็ น รายบุ คคล โดยมีต ัวชี้วดั ปริมาณงานที่ประสบผลสาเร็จตลอดระยะเวลาที่
แน่นอนได้ 3) วิธกี าร หมายถึง วิธใี นการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ เริม่ วางแผนตารางเวลา เมื่อได้รบั งาน
มาทัง้ งานแบบระยะสัน้ และระยะยาว สิง่ แรกทีค่ วรทา คือ การจัดตารางงานโดยการแบ่งงานและจัดลาดับ
ความสาคัญ เพือ่ ให้การทางานเป็ นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ 4) เวลา คือ เวลาทีใ่ ช้ใน
การดาเนินงานจะต้องอยู่ในเกณฑ์ทม่ี คี วามถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน และยุคสมัย ทาให้ได้มี
การพัฒนาเทคนิคการปฏิบตั งิ านที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น และ 5) ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้
สาหรับการดาเนินการทัง้ หมดจะต้องมีการใช้ให้ความเหมาะสมกับปริมาณงานทีจ่ ะทา ประสิทธิภาพใน
มิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต คือ มีก ารใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่มี อี ยู่
อย่างประหยัด ให้มคี วามคุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ดุ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ธมนวรรณ ฉิมมณ (2561) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A ผลการศึกษา พบว่า 1) ปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรฝ่ ายทรัพยากร บุคคลองค์กร A โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ดุจเดือน ปั ญโยวัฒน์ (2562) ศึกษากลยุทธ์การฝึ กอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษา พบว่า 1) กลยุทธ์
การฝึ กอบรมของพนักงานระดับ ปฏิบ ตั ิการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ าร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ
กนกรัตน์ ปั ญญาวัง (2563) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุในจังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจด้านปั จจัยจูงใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และผลวิเคราะห์เกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุในจังหวัดลาปาง พบว่าภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ บุ ค ลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง ที่ป ฏิบ ัติงานในกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 40,194 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้มาจากการคานวณหาขนาดตัวอย่างของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง โดยใช้สตู ร Yamane (1973 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ข้อมูลทางวิจยั จึงปรับให้เป็ น 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ด้วยการสุม่ ตัวอย่างแบบ

ชัน้ ภู มิแบบแบ่ งชัน้ ตามสังกัด และตามต าแหน่ งงานของแต่ ละสังกัด และการสุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้
สัดส่วนจากตาแหน่งงานในแต่ละสังกัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสารวจ
รายการ (Check List) จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง เป็ นแบบประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ จานวน 25 ข้อ ส่วนปั จจัยค้าจุน จานวน 40 ข้อ
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง เป็ นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ส่งลิงค์แบบสอบถามทาง E-mail Facebook และ Line บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทีป่ ฏิบตั งิ านในกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ ทีด่ ารงตาแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชัวคราว
่
จานวนทัง้ สิน้ 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ใช้ระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูล 20 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้วเิ คราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้วเิ คราะห์ประเมินระดับแรงจูงใจของบุคลากรกระทรวง
การคลัง และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ
วิเคราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคูต่ ่อด้วยวิธี LSD
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.50 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 37.50 ซึ่งส่วนใหญ่ มสี ถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 56.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิด เป็ นร้อ ยละ 65.50 มีร ะดับ เงิน เดือ น 10,000 – 20,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 36.50 ซึ่ง ส่ ว นใหญ่
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งงานข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 74.25 โดยสังกัดในกรมสรรพากร คิดเป็ นร้อยละ
57.25 และส่วนใหญ่มอี ายุการปฏิบตั งิ าน 1 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.25
2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.36) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
รับผิดชอบ ( X = 4.55) รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน ( X = 4.48) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ( X = 4.29)
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ( X = 4.28) และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ( X = 4.18)
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยค้าจุนของบุคลากรกระทรวงการคลัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.15) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( X = 4.37) รองลงมา คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ( X = 4.24)
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน ( X = 4.21) ด้านความมันคงในงาน
่
( X = 4.21) ด้านสภาพ
แวดล้อมในการทางาน ( X = 4.19) ด้านสถานะทางอาชีพ ( X = 4.17) ด้านชีวติ ส่วนตัว ( X = 4.01) และ
ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน ( X = 3.76)
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.31) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านเวลา
( X = 4.35) รองลงมา คือ ด้านปริมาณงาน ( X = 4.31) ด้านคุณภาพของงาน ( X = 4.29) ด้านค่าใช้จ่าย
( X = 4.29) และด้านวิธกี าร ( X = 4.29)
5. ลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง แตกต่างกัน ดังตาราง 1
ตาราง 1

การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง จาแนก (n=400)

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน
ตาแหน่งงาน
หน่วยงาน
อายุการปฏิบตั งิ าน
*p < .05, **p < .01

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านวิธกี าร
ด้านเวลา
ของงาน
งาน
.278
1.238
1.086
1.224
3.302*
3.515*
3.603*
1.398
.134
.575
1.039
.078
1.354
.764
.753
.602
5.530**
5.061**
4.539**
3.104*
1.543
.917
.320
.969
3.948**
3.335*
2.763*
5.501**
2.785*
2.920*
1.919
.965

ด้าน
ค่าใช้จ่าย
.506
1.439
.947
.621
3.144*
.423
3.197*
.321

โดยรวม
.839
3.016*
.410
.561
4.982**
.791
4.216**
2.846*

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านวิธกี าร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับเงินเดือน และหน่วยงานต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธกี าร ด้านเวลา และ
ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุการปฏิบตั งิ านต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. แรงจูงใจปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง ดังตาราง 2

ตาราง 2

แรงจูงใจปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง (n=400)

ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ด้านคุณภาพ ด้าน
ด้าน ด้านเวลา ด้าน โดยรวม
ของงาน ปริมาณงาน วิธกี าร
ค่าใช้จ่าย
Constant
.206
.209
.287 .542
.486
.346
ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน (X1)
.106
.125*
.057 .057
.028
.075
ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ (X2)
.099
.012
.089 .150*
.124*
.095*
ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ (X3)
.079
.121*
.130* .068
.151** .110**
ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ (X4)
.118*
.100
.064 .146*
.002
.086
ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน (X5) .107**
.143**
.082 .167** .161** .132**
ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร (X6)
.148**
.197** .163** .205** .232** .189**
ปั จจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา (X7)
.005
.005
.085 .010
.030
.027
ปั จจัยค้าจุนด้านเงินเดือนค่าตอบแทน (X8)
.001
.002
.032 .001
.018
.010
ปั จจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่วยงาน (X9)
.101
.077
.083 .089
.104
.091*
ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (X10)
.068
.088*
.095* .134** .110*
.099**
ปั จจัยค้าจุนด้านความมันคงในงาน
่
(X11)
.070
.066
.024 .062
.093
.038
ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ (X12)
.125*
.142**
.070 .164**
.053
.111*
ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว (X13)
.143**
.173** .133** .095*
.117*
.132**
F Test
44.646
41.849 35.239 31.605 32.491 58.267
2
R
.601
.585
.543 .516
.523
.662
Adjusted R2
.587
.571
.527 .499
.506
.651
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน

จากตาราง 2 พบว่า ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัย
จูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัยค้าจุนด้าน
สถานะทางอาชีพ ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
และปั จจัยค้าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 66.2 ซึ่งสามารถเขียน
สมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .346+.189X6 +.132X13+.132X5+.110X3+.111X12 +.099X10+
.095X2+.091X9
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะ
ทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน และปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของงานของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.1 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .206+.143X13 +.148X6+.125X12+.107X5+.118X4
2. ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้านชีว ิต ส่ ว นตัว ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้านนโยบายและการบริห าร ปั จ จัย จู ง ใจด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพ แวดล้อมในการทางาน ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงานของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .209+.173X13 +.197X6+.143X5+.142X12+ .121X3+ .125X1 +.088X10
3. ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้าน
วิธกี ารของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 54.3 ซึง่ สามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .287+.163X6 +.133X13+.130X3+.095X10
4. ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านด้านเวลาของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.6
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .542+.205X6 +.167X5 +.164X12 +.150X2+.134X10 +.146X4 +.095X13
5. ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านค่าใช้จ่าย
ของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.3 ซึง่ สามารถเขียน
สมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .486+.232X6 +.161X5+.151X3+.117X13+.124X2 +.110X10
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ทัง้ นี้เมือ่ บุคลากรมี
จิตสานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความเอาใจใส่มุ่งมันต่
่ องานทีร่ บั ผิดชอบให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้ ส่งผลให้มรี ะดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง สอดคล้องกับการศึกษา
ของอนงค์ ชารินทร์ (2558) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านความสาเร็จในการทางาน ทัง้ นี้เนื่องจากบุคลากรผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการทางาน
มีความรูค้ วามชานาญในงาน มีความรับผิดชอบ ทางานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา เป็ นผู้มี
ความอดทนและมองการณ์ไกล ย่อมประสบความสาเร็จในการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของกนกรัตน์
ปั ญญาวัง (2563) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุใน
จังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจด้านปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จในการทางาน อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ พนักงานมีความสนใจในการปฏิบตั งิ าน เป็ นงานทีใ่ ช้ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีความท้าทาย หรือเป็ นงานทีต่ อ้ งใช้ความสามารถในการทาตลอดทัง้ กระบวนการ รวมถึงความ
มีเกียรติของงาน ความมีสทิ ธิพเิ ศษ และความภูมใิ จในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของปฐมวงค์ สีหาเสนา
(2557) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุ รี ผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ มีแรงจูงใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ทัง้ นี้เนื่องจากบุคลากรเมื่อได้รบั ยกย่อง ได้รบั
การยอมรับ ได้รบั ความสนใจ มีช่อื เสียงเป็ นทีก่ ล่าวขาน และเป็ นทีช่ ่นื ชมยินดี มีความต้องการทีจ่ ะได้รบั

ความยกย่องชมเชยในสิง่ ทีเ่ ขากระทาซึง่ ทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า สอดคล้องกับการศึกษาของพีระพงษ์
กัลยา (2558) ศึกษาปั จจัยจูงใจการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณี ศกึ ษาโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จังหวัด
พะเยา ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ทัง้ นี้เนื่องจากความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คือ การ
ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการทางาน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีก่ ่ อให้เกิดความก้าวหน้า
ในงาน สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของกนกรัต น์ ปั ญ ญาวัง (2563) ศึก ษาปั จ จัย แรงจู ง ใจที่ มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุในจังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านปั จจัยค้าจุนของบุคลากรกระทรวงการคลัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความรูค้ วามสามารถ
ของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน ความยุตธิ รรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ
ของผู้บ ังคับ บัญ ชาในการให้คาแนะน า หรือมอบหมายงานรับ ผิดชอบต่ างๆ ให้แก่ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชา
สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิการ์ เจริญทรัพย์ และภาวิณี เพชรสว่าง (2560) ศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธนาคารออมสิน เขตราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านวิธกี ารปกครอง
บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านนโยบายและการบริหาร นโยบายและการบริหาร
เป็ น การก าหนดทิศ ทางและเป้ าหมาย เพื่อการพัฒ นาองค์ก าร และน ามาเป็ น กรอบชี้น าก ารปฏิบ ัติ
นโยบายอาจเป็ นแนวทางดาเนินงานขององค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชยั คุณ สุข (2559)
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดตราด ผลการวิเคราะห์
พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลใน
หน่วยงาน เนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นแวดล้อมขององค์กรรูปนัยซึง่ มีสมั พันธภาพระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับสายงาน การบังคับบัญชาเป็ นไปด้วยสัมพันธภาพทีด่ ี และ
ด้านความมันคงในงาน
่
เนื่องจากการมีสภาพการทางานที่ทาให้ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความมันใจว่
่ าตนเอง จะ
สามารถประกอบอาชีพนัน้ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด สอดคล้องกับการศึกษาของปฐมวงค์ สีหาเสนา
(2557) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่ วยงาน และด้านความ
มันคงในงาน
่
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ในการทางาน คือ สิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวและเอือ้ อานวยให้คนทางานได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ณัฐวัตร เป็ งวันลูก (2560) ศึกษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของข้าราชการ
ทหารประจา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะทางอาชีพ เนื่องจากบุคลากรมีลกั ษณะของงานทีท่ า
หรือสถานะทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ ทาให้เกิดความรูส้ กึ ทีดตี ่องาน โดยได้รบั การยอมรับนับถือในชุมชนและ
สังคม สอดคล้องกับการศึกษาของกนกรัตน์ ปั ญญาวัง (2563) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุในจังหวัดลาปาง ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพของอาชีพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านชีวติ ส่วนตัว เนื่องจากบุคลากรมีความสมดุลของชีวติ การทางานและครอบครัว
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานต่อองค์การในระดับสูงขึน้ และด้านเงินเดือนค่าตอบแทน เนื่องจาก
ผูบ้ งั คับบัญชามีการกาหนดค่าตอบแทน โดยคานึงถึงการจูงใจให้พนักงานทางานให้ดขี น้ึ สอดคล้องกับ
การศึกษาของปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลตาบล
ค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านชีวติ ส่วนตัว
และด้านเงินเดือนค่าตอบแทน มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด พิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านเวลา เนื่องจากการบริหารเวลา เป็ นการจัดการสิง่
ต่างๆ ในเวลาที่มอี ยู่ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้ เวลาน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้าน

คุณภาพของงาน ซึง่ เป็ นคุณสมบัตทิ ุกประการของผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด และด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการบริหารใช้ค่าจ่ายใน
ทางธุรกิจทีน่ าไปชาระสินค้า หรือบริการ เพือ่ นามาใช้ในกิจการ การจัดการค่าใช้จ่ายมีความสาคัญกับธุรกิจ
เป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับการศึกษาของดุจเดือน ปั ญโยวัฒน์ (2562) ศึกษากลยุทธ์การฝึ กอบรมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ผลการศึกษา พบว่า ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ด้านปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน คือ เวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการทางานของคน หน่วย
เป็ นชัวโมงคนท
่
างาน หรือเท่ากับเวลามาตรฐานของงานคูณด้วยจานวนผลงานเป็ นไปตามมาตรฐาน นับเป็ น
ปริมาณงานทีบ่ ุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้สาเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร จิมากรณ์ (2556)
ศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของเลขานุการสานักงานศาลยุตธิ รรม ผลการศึกษา
พบว่า ด้านปริมาณงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านวิธกี าร เนื่องจากในการปฏิบตั งิ านมี
การน าเทคโนโลยีในรูปของเครื่องมือและเทคนิ ควิธีการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของธมนวรรณ ฉิมมณ (2561) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบ ตั ิงานของบุคลากร ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A ผล
การศึกษา พบว่า ด้านวิธกี าร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4. แรงจูงใจปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง
ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัย
ค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ และปั จจัยค้าจุนด้าน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 66.2 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้าน
สถานะทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน และปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของงานของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.1 สอดคล้องกับการศึกษาของชลัญญา เพ็ชรขัน (2564) ศึกษา
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร กองพัสดุ กรมชลประทาน ผลการศึกษา พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านนโยบายองค์กรและการบริหาร และด้านความมันคงในการท
่
างาน มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน สามารถอธิบายระดับการมี
อิทธิพลได้รอ้ ยละ 65.10
2) ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยค้าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพ แวดล้อมในการทางาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงานของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.5 สอดคล้องกับการศึกษาของกฤตภาคิน มิง่ โสภา (2564) ศึกษาแรงจูงใจ
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านรวม พบว่า ด้าน
ความสาเร็จของงาน และด้านนโยบายและการบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านบุคลากรสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
3) ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุน ด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้าน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้านวิธกี ารของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 54.3 สอดคล้องกับ

การศึกษาของสายชล ศิรพิ งษ์ (2559) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
เป็ นทีมของเจ้าหน้าทีท่ มี กากับดูแล สานักงานสรรพากรพืน้ ที่ ในสังกัดสานักงานสรรพากร ภาค 9 ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม ของเจ้าหน้าทีท่ มี
กากับดูแลสานักงานสรรพากรพืน้ ทีใ่ นสังกัดสานักงานสรรพากร ภาค 9 โดยรวมคิดเป็ นร้อยละ 64.10
4) ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงาน ปั จจัยค้าจุนด้านสถานะทางอาชีพ ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ปั จจัยค้าจุนด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านเวลาของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมี
อิทธิพล ได้รอ้ ยละ 51.6 สอดคล้องกับการศึกษาของจรัญธร สาคร (2564) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มผี ล
ต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ ายขาย บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยค้าจุนมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลในปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ ายขายธุรกิจ บริษทั
เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
5) ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงาน ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัยค้าจุนด้านชีวติ ส่วนตัว ปั จจัยจูงใจด้านการได้รบั การยอมรับ
นับถือ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านค่าใช้จ่าย
ของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.3 สอดคล้องกับการศึกษา
ของรัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กร
ไม่แสวงผลกาไร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกาไร
ลักษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตาแหน่งงาน หน่วยงาน และอายุการปฏิบตั งิ าน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง แตกต่างกัน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวง
การคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ทัง้ นี้เพราะบุคลากรที่มอี ายุมากกว่า
ย่อมสานึกถึงความมีอาวุโส มีความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการทางานมากกว่าบุคลากรทีม่ อี ายุน้อย
กว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านวิธกี าร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของพีระพัฒน์ สมศรี (2564) ศึกษา
แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของกรม
ชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพ
ในการทางานของพนักงาน ทีแ่ ตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับเงินเดือน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
กระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ทัง้ นี้เพราะเงินเดือน เป็ น
เครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ขา้ ราชการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทีม่ ี
เงินเดือนมากกว่า ย่อมมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมากกว่าบุคลากรทีม่ เี งินเดือนน้อยกว่า เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธกี าร ด้านเวลา และ
ด้า นค่ าใช้จ่ าย แตกต่ า งกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่มีระดับ
เงินเดือนที่มากกว่า สามารถปฏิบตั งิ านได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าบุคลากรที่มรี ะดับเงินเดือนน้อยกว่า
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของพี ร ะพั ฒ น์ สมศรี (2564) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ของกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน ทีแ่ ตกต่างกัน
กลุ่ มตัวอย่ างที่ มีหน่ วยงาน ต่ างกัน มีระดับประสิทธิภ าพในการปฏิ บ ัติงานของบุ คลากร
กระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน

พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านวิธกี าร ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทัง้ นี้เนื่องจากการทางานในหน่ วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
องค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนการหรือวิธกี ารทางาน
ของแต่ละหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันไป เพือ่ ให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ใน
การสร้างความสาเร็จในการทางาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละองค์กรจึง
แตกต่างกันไป
กลุ่ ม ตัวอย่างที่มีอายุก ารปฏิบ ัติงาน ต่ างกัน มีระดับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติงานของ
บุคลากรกระทรวงการคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้เพราะบุคคลทีม่ ี
ประสบการณ์ ในการทางานที่ยาวนานกว่า ย่อมมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ การทางานน้อยกว่า ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ ในการทางานมากกว่าส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคุณ ภาพของงาน และด้านปริมาณงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้เนื่องจากคนทีม่ อี ายุงานมากกว่า มีประสบการณ์
การทางานมากกว่า จึงทาให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากกว่าบุ คลากรทีม่ อี ายุการปฏิบตั งิ านน้อย
กว่า สอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับการศึกษาของจันทร์นภา วงศ์ศรีภูมเิ ทศ (2557) ศึกษา
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ปิ โตรเคมี ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทีแ่ ตกต่างกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และตาแหน่ งงาน ต่างกัน มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ ทัง้ นี้เนื่องจากบุ คลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่ งงาน ต่ างกัน ต่ างก็
ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่ปล่อยปละละเลยต่อหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ิ ไม่
ผลัก ภาระงานให้ค นอื่น ต้อ งปฏิบ ัติรบั ภาระแทน สอดคล้องกับ การศึก ษาของดุ จเดือน ปั ญ โยวัฒ น์
(2562) ศึกษากลยุท ธ์ การฝึ กอบรมที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานระดับปฏิบ ัติการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า พนักงานที่
มีเพศ ระดับการศึกษา และตาแหน่งต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน
กลุ่ มตัวอย่ างที่ มีสถานภาพ ต่ างกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากร
กระทรวงการคลัง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้เนื่องจากบุคลากร
ทีม่ สี ถานภาพต่างกัน ต่างก็มคี วามรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเท่าเทียมกัน ทาให้สง่ ผลต่อ
ประสิท ธิภ าพได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของศัก ริน ทร์ นาคเจือ (2557) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิงานของข้าราชการ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ และพลังงานทหาร ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่มี
สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
แรงจูงใจของบุคลากรกระทรวงการคลัง
การจัดองค์การจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
และทุกคนรูจ้ กั งานและหน้าทีข่ องตน กระตือรือร้นในการแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาการทางาน การสร้าง
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน หน่วยงานต้องมีความพร้อมในการจัด
เตรียมเครื่องมือเครือ่ งใช้ทช่ี ่วยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสานักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มี
ความเป็ นระเบียบ และถูกต้องชัดเจน การพัฒนาอาชีพทาให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพตนเองให้ดขี น้ึ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกระทรวงการคลัง
การจัดลาดับความสาคัญของงานนับเป็ นหัวใจสาคัญของการทางาน ต้องให้ความร่วมมือ โดย
การทางานอย่างเต็มความสามารถและเพิม่ ทักษะการทางานให้สูงขึ้น ทาความเข้าใจถึงลักษณะของ
ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากคน รวมถึงสาเหตุ และแนวทางในการป้ องกัน การลดต้นทุนโดยการนาแนวคิด
การเพิม่ ผลิตภาพมาใช้เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คมุ้ ค่า
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือ
จากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
เช่น บรรยากาศองค์การ ภาวะผูน้ า เพือ่ หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น และพัฒนาการทางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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