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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต  
มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต (2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ส่วนงาน อายรุาชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (3) เพื่อศึกษาปัจจยั 
ในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต (4) เพื่อศึกษาปัจจยั 
จูงใจ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต (5) เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุน  
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
หรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากร ส านกับริหาร 
การคลงัและรายได ้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Google from) และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา (ใชอ้ธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ) ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 



(Independent sample t test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
และการวเิคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ปัจจยัในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ 
ความเขา้ใจระบบงาน ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นการฝึกอบรม
และการพฒันา ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความ
รับผดิชอบ ปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน , การท างาน, แรงจูงใจ, ค  ้าจุน 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรมีความส าคญัต่อการพฒันา องคก์รจึงตอ้งรู้วา่มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงองคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมในการพฒันาบุคลากร 
ใหมี้ศกัยภาพในการปฏิบติังาน ท่ีจะสามารถสร้างความส าเร็จได ้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรจะท าใหร้ะบบงานมีความคล่องตวั มีความทนัสมยั แต่สามารถตอบสนองภารกิจขององคก์ร 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหน่วยงาน โดยเฉพาะการใหร้ะบบงานราชการ 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน รัฐบาลและส่วนราชการไดพ้ยายามด าเนินการในหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริม
การบริการท่ีดีต่อผูม้ารับบริการ ปัจจุบนัส่วนราชการจ านวนมากไดท้บทวนสถานภาพและบทบาท 
ของตนเอง จึงไดจ้ดัท าแผนทิศทางเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และแผนปฏิบติัการต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยผ์ูม้าใชบ้ริการและปรับเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสังคมในปัจจุบนั 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัในการท างาน ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต ซ่ึงผูว้จิยัมองวา่สามารถ 
น างานวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต และใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริหารในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหก้บั
บุคลากร กรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจดัการบุคลากรของกรมสรรพสามิต  
ในภาพรวมต่อไป 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ส่วนงาน อายรุาชการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของบุคลากร  

กรมสรรพสามิต 
4. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
5. เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ส่วนงาน อายุราชการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิตต่างกนั  
2. ปัจจยัในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
3. ปัจจยัจูงใจ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
4. ปัจจยัค ้าจุน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  

กรมสรรพสามิต 
2. เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริหารในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ใหก้บับุคลากร กรมสรรพสามิต 
 
 

 
 
 



กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  
                                      ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัค า้จุน 
1. ค่าตอบแทน 

2. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

4. ความมัน่คงในการท างาน 

5. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. ต าแหน่ง 
 5. ส่วนงาน 

 6. อายรุาชการ 
 7. รายไดต้่อเดือน 

 

ปัจจยัในการท างาน 
1. ความรู้ความเขา้ใจในองคก์ร 
2. ความรู้ความเขา้ใจในระบบงาน 

3. การท างานเป็นทีม 

4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. การฝึกอบรมและการพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน   
ของบุคลากร กรมสรรพสามติ 
 1. ดา้นคุณภาพงาน 

2. ดา้นปริมาณงาน  
3. ดา้นความรวดเร็วในการ
ปฎิบติังาน 

ปัจจยัจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน 

2. การยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะของงาน 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

 



ทฤษฎีแนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,1954)  ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจ และไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และ 
การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้  

เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg,1990) ไดก้ล่าววา่งานปฏิบติังานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพไดน้ั้นยอ่มข้ึนกบัความพอใจของผูป้ฏิบติังาน แบ่งไดด้งัน้ี 1.) ปัจจยัจูงใจ (Motivator 
factors) คือความพึงพอใจในการท างาน 2.) ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene factors) คือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งใน 
การท างาน เช่น ส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย ความสัมพนัธ์ วธีิการปกครอง ความมัน่คงในการท างาน   

พิชญา วฒันรังสรรค ์(2558) ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การปฏิบติังานของบุคคล  
โดยใชท้รัพยากรขององคก์รทั้งในเร่ืองตน้ทุนและเวลาให้นอ้ยท่ีสุด โดยไดผ้ลงานท่ีมากท่ีสุดอยา่งมี
คุณภาพและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน คือ ปัจจยัหรือกระบวนการในการปฏิบติังานใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยประกอบไปดว้ย คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรวดเร็วในการปฏิบติังาน โดยจะมี
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูป้ฏิบติังาน เพราะความพึงพอใจ 
จะช่วยเพิ่มความสนใจในการท างาน ท าใหง้านท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ผูว้จิยัไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  

กรมสรรพสามิต โดยพิจารณาจากตวัแปร ดงัต่อไปน้ี  
  1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัในการท างาน ปัจจยัจูงใจ และ ปัจจยัค ้าจุน  
  2.1 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรส านกับริหารการคลงัและรายได ้กรม

สรรพสามิต จ านวน 121 คน 
 



3. ขอบเขตดา้นเวลา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยันส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ส่วนงาน อายรุาชการ 
และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นลกัษณะปลายปิด  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัในการท างาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต  

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัจูงใจ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 

   ส่วนท่ี 5 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต  
แบบสอบถามในส่วนท่ี 2- 5 ท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ดงัน้ี มากท่ีสุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน,  
ปานกลาง = 3 คะแนน, นอ้ย = 2 คะแนน, นอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 

ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือวดั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎี และ
งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวิจยั  

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 6 ส่วน  
ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารย ์รศ.ดร.ณรัฐ  วฒันพานิช ท่ีปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  
ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปเสนอ

ต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้นการศึกษา 



ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out)  
กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 30 คน หลงัจากนั้น 
น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่า
ระหวา่ง 0 <  < 1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ 
ของแบบสอบถาม  โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามจากการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
ไดค้่าความเช่ือมัน่ โดยรวมเท่ากบั 0.992 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือตาม 
ความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากร ส านกับริหารการคลงั
และรายได ้แต่เน่ืองจากสถานะการณ์ปัจจุบนัมีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 การเก็บขอ้มูลจึงตอ้ง
เวน้ระยะห่างระหวา่งผูว้จิยักบักลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการเก็บโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Google 
from) ในช่วงวนัท่ี 1-5 สิงหาคม 2565 จ านวนทั้งส้ิน 121 ชุด และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชอ้ธิบายตวัแปร (ปริมาณ) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัในการท างาน ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน 

2. ร้อยละและความถ่ีท่ีใชอ้ธิบาย ใชอ้ธิบายตวัแปร (กลุ่ม) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ส่วนงาน อายรุาชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

3. ใชส้ถิติ T test (independent sample t-test) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของบุคลากร กรมสรรพสามิต จ าแนกตาม เพศ ใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One way ANOVA 
หรือ F-test) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จ าแนกตามอาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ส่วนงาน 
อายรุาชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ (Post hoc Analysis) ดว้ยสถิติ LSD เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่ง
กลุ่ม และใชส้ถิติ Multiple Regression ในการอธิบายอิทธิพลของ ปัจจยัในการท างาน ปัจจยัจูงใจ ปัจจยั
ค ้าจุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 



สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 94 คน (77.7 %) มีอาย ุ31 - 40 ปี 
จ  านวน 58 คน (47.9  %)  เป็นขา้ราชการ (ประเภททัว่ไป) จ านวน 42 คน (34.7  %) มีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี จ านวน 71 คน (58.7  %)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรของส่วนจดัหาและบริหารแสตมป์ 
จ านวน 32 คน (26.4 %)  มีอายรุาชการ 5 - 10 ปี จ  านวน 31 คน (25.6 %)  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 - 15,000 บาท จ านวน 54 คน (44.6 %) สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการท างานท่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (    = 4.17, SD = 0.61)  
 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (    = 4.22, SD = 0.58)   
 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ปัจจยัค ้าจุนท่ีมีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
อยูใ่นระดบัมาก (    = 4.14, SD = 0.71) 
 กลุ่มตวัอยา่งมี ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (    = 4.38, SD = 0.49)   

2. ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่บุคลากรสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรต่างกนั ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่  
(Post hoc Analysis) ดว้ยวธีิการ LSD พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ 
การท างานต่างจาก บุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต 
ตารางที่ 1 ค่า Coefficients ของตวัแปรปัจจยัในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ปัจจยัในการท างาน Unstandardized 
Coefficients 

B                 Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

t P 
 

(ค่าคงท่ี) 1.873 .294  6.366 .000* 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในองคก์ร .053 .123 .068 .432 .667 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบงาน  .293 .114 .355 2.573 .011* 











ปัจจยัในการท างาน (ต่อ) Unstandardized 
Coefficients 

B                 Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

t P 
 

ดา้นการท างานเป็นทีม -.213 .082 -.393 -2.589 .011* 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน .145 .068 .233 2.130 .035* 

ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา .320 .085 .397 3.773 .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัในการท างานทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต โดยเรียงตามล าดบัท่ีมีผลสูงสุด คือ ดา้นการฝึกอบรมและการ
พฒันา มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบงาน มีค่า sig. 
เท่ากบั 0.011 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีค่า sig. เท่ากบั 0.035 (Unstandardized Coefficients   
= .320 , .293 ,- .213 และ .145 ตามล าดบั)  
 4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต 
ตารางที่ 2 ค่า Coefficients ของตวัแปรปัจจยัจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ปัจจยัจูงใจ Unstandardized 
Coefficients 

        B             Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

t P 
 

(ค่าคงท่ี) .341 .207  1.646 .103 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน .444 .097 .487 4.569 .000* 

ดา้นการยอมรับนบัถือ .000 .052 -.001 -.007 .994 
ดา้นลกัษณะของงาน .262 .069 .294 3.776 .000* 

ดา้นความรับผดิชอบ .269 .072 .273 3.758 .000* 

ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี -.062 .035 -.127 -1.792 .076 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



จากตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัจูงใจทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ของบุคลากร กรมสรรพสามิต โดยเรียงตามล าดบัท่ีมีผลสูงสุด คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
ดา้นลกัษณะของงาน และ ดา้นความรับผิดชอบ มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 (Unstandardized Coefficients  = 
.444 , .269 , และ .262 ตามล าดบั)  
 5. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  
กรมสรรพสามิต 
ตารางที่ 3 ค่า Coefficients ของตวัแปรปัจจยัค ้าจุนกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ปัจจยัค ้าจุน Unstandardized 
Coefficients 

  B        Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

t P 
 

(ค่าคงท่ี) 2.811 .265  10.611 .000* 
ดา้นค่าตอบแทน .333 .088 .514 3.790 .000* 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   -.031 .062 -.057 -.497 .620 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน .295 .082 .138 1.152 .252 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน .013 .101 .023 .127 .899 
ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน -.024 .124 -.035 -.196 .845 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรปัจจยัจูงใจทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

บุคลากร กรมสรรพสามิต คือ ดา้นค่าตอบแทน มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 (Unstandardized Coefficients 
 = .333)  
 
อภิปรายผล 
 จากศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ระดบัการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร กรมสรรพสามิต เน่ืองจากบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
มีประสิทธิภาพการท างานต่างจาก บุคลากร กรมสรรพสามิตท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พฤธิสิทธ์ิ อุทุม (2559) ไดท้  าการวิจยัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ระดบัการศึกษาส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ



ท างานแตกต่างกนั โดยภาพรวมขา้ราชการท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีประสิทธิภาพ 
ในการท างานมากกวา่ขา้ราชการท่ีจบการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาตรี ตามล าดบั  

จากการศึกษาปัจจยัในการท างาน พบวา่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจระบบงาน ดา้นการท างาน 
เป็นทีม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ของบุคลากร กรมสรรพสามิต  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นางชลดา อกัษรศิริวทิยา ไดท้  าการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานฝ่ายการเดินรถ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบวา่ ดา้นระบบการจดัการ  
มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 สอดคลอ้งกบั สิทธิเดช นาคะเกตุ (2558) ไดท้  าการวจิยัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย สมรรถนะของพนกังานดา้นการท างานเป็นทีมกบัประสิทธิภาพของ
พนกังาน มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 สอดคลอ้งกบัสุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์(2558) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนงังานสายเทคโนโลยขีองธนาคารแห่งหน่ึง ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีท าใหพ้นกังานเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

และสอดคลอ้งกบั เมธี ไพรชิต (2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั สุธานี จ  ากดั พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
ฝึกอบรมการพฒันา ในภาพรวมอยใูนระดบันยัส าคญันอ้ย เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละขอ้พบวา่  
มากท่ีสุดคือ การสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการศึกษาต่อ มีผลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 รองลงมา  
คือ การสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมพฒันาทกัษะต่าง ๆ  

จากการศึกษาปัจจยัจูงใจ พบวา่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน  
และดา้นความรับผดิชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาดา อุทรา (2559) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ของพนกังานส านกังานยาสูบเชียงใหม่ พบวา่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบั นิภาวรรณ วงัคะวงิ (2562) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเลขานุการผูบ้ริหารระดบัสูง มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ พบวา่ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.40 



ทั้งน้ี การปฏิบติังานตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรมในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก มีทกัษะและมี
ความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงการท างานตอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

และสอดคลอ้งกบั ณชัพล งามธรรมชาติ (2559) ไดศึ้กษา เร่ืองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานสายการผลิตบริษทั XYZ จ ากดั ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นความรับผดิชอบใน
งาน มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานสายการผลิต ทั้งน้ี เพราะวา่พนกังาน
สายการผลิตเห็นถึงความส าคญัของการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ เม่ือผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานมา 
พนกังานตอ้งท างานอยา่งเตม็ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงาน และมีการให้
อ านาจในการตดัสินใจ เพื่อใหพ้นกังานมีการพฒันาประสิทธิภาพไดด้ว้ยตนเอง จนท าใหพ้นกังานเกิด
ความภูมิใจในต าแหน่งงาน  

จากการศึกษาปัจจยัค ้าจุน พบวา่ ดา้นค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร กรมสรรพสามิต 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์(2558) ไดท้  าการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
พบวา่ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นความตอ้งการของพนกังานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานตอ้งยดึหลกัคุณธรรมในการบริหารและตอ้งมีความเป็นธรรมกบับุคคลากร  
ปฏิรูปการประเมินผลการท างานแบบปลายปากกาใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

2. ควรมีการแกไ้ขปัญหาในการท างานดว้ยการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ากกวา่น้ี
เพราะเขาเป็นผูป้ฏิบติังานด่านแรก 

3. ควรน าระบบปฏิบติัการหรือซอฟตแ์วร์ใหม ่ๆ มาช่วยในการตรวจสอบเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในการท างาน 

4. ควรมีการจดัสัมมนาเพื่อละลายพฤติกรรมของบุคลากร ท าความรู้จกักบับุคลากรใหม่ ๆ  
และเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 

5. ใหบุ้คลากรทุกระดบัไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีท าและเป็น
การส่งเสริมวธีิคิดเชิงคุณภาพมากกวา่ปริมาณส่งเสริมคนท่ีมีศกัยภาพ หรือ Talent เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  



6. อยากมีใหก้ารก าหนดหลกัเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมใหลู้กจา้งชัว่คราวสามารถเป็นพนกังาน
ราชการไดถ้า้ท างานและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพราะเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

7. ตอ้งมีการส ารวจสภาพแวดลอ้มแต่ละส่วนงานเพื่อตรวจสอบความตอ้งการและสอบถาม
ปัญหาของบุคลากรภายในส่วนงาน  

8. ควรมีการจดัท าคู่มือในการท างานของแต่ละต าแหน่งเพื่อใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานแทน
สามารถท าไดโ้ดยง่าย และแต่ละส่วนงานควรมีการสับเปล่ียนต าแหน่ง เพื่อใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้
และพฒันางานในทุก ๆ ดา้นของแต่ละส่วนงาน 

 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าวจิยัเชิงลึกในแต่ละดา้นเพื่อใหท้ราบแน่ชดัถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง และน าผลท่ีไดไ้ปแกไ้ข
ปัญหาเพื่อพฒันาการท าใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังาน วา่แต่ละส่วนงานมีความเส่ียงในดา้นใด 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายและส่งผลกระทบใดต่อองคก์ร เพื่อน าผลท่ีไดม้าจดัการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร เพื่อให้
ทราบวา่แต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดใน
การท างาน 
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