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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการส านักงบประมาณ จ านวน 276 คน  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการ
ทดสอบแบค่าที ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่  และสถิติการถดถอยพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงบประมาณที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
เงินเดือน และประสบการณ์ท างานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน นอกจากนี้ 
นโยบายองค์กร ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน การเป็นที่ยอมรับนับถือ และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; แรงจูงใจ; ส านักงบประมาณ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was (1)  to examine the performance efficiency of 
Bureau Budget officers (2)  to examine the efficiency of Bureau Budget officers by personal 
factors (3) to to examine the motivations that influence the performance efficiency of Bureau 
Budget officers. The sample group used in this research is Bureau Budget officers 276 people 
and questionnaires are a tool for data collection. The statistics used in descriptive analysis are 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Hypothesis tests were conducted for 
comparison, using the t-test statistic to test hypotheses in one-way ANOVA.  If differences are 
found, they are compared pairwise using the LSD method and Multiple Regression Analysis. 
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 Test results of the hypothesis found that the personal factors of Bureau Budget 
officers have different position, gender age education level salary and experience, making 
performance efficiency is indifferent.  In addition, compounds policy feasible responsibility 
pay and benefit recognition and work Environment, which affect the performance efficiency 
of Bureau Budget officers. 
Keywords: Performance efficiency; Motivation; Bureau Budget 
 
บทน า 
 งบประมาณรายจ่ายมีความส าคัญยิ่งในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่ายแสดงถึงการรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
รัฐบาลที่ต้องการให้เกิดขึ้น มีบทบาทส าคัญในด้านเศรษฐกิจ การบริหาร และการเมืองของประเทศ 
ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตามแผนงานการด าเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของเศรษฐกิจ
โดยรวม ก่อให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้เอกชนหรือต่างประเทศมาร่วมลงทุน 

ด้านการบริหาร น านโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น วางแผนหรือควบคุมการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อใช้
บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบวัตถุประสงค์หรือแผน
ที่ก าหนดไว้  

ด้านการเมือง เพื่อรักษาดุลอ านาจนิติบัญญัติ มีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เสนอจากรัฐบาล และเป็นเครื่องมือตรวจสอบควบคุมการด าเนินงานของรัฐบาล และอ านาจ
บริหาร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ (พุทธิมา ตระการวนิช, 2561) 
 ส านักงบประมาณมีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดท างบประมาณสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พร้อมทั้งติดตามประเมินผล 
และรายงานความส าเร็จของการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงให้
ค าแนะน าปรึกษาเรื่องการจัดท างบประมาณแก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความคุ้มค่าตรวจสอบได้ 

ความท้าทายของงบประมาณประเทศไทย คือ การกระจายอ านาจและความยั่งยืนทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบายงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและ
มาตรการก ากับดูแลและธรรมาภิบาลในการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินโครงการ เพื่อให้สามารถ
เลือกลงทุนในโครงการที่มีประโยชน์สูงสุด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ ควรลดขั้นตอนในปฏิทินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายระยะปานกลางและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงปรับปรุงโครงการและตัวชี้วัดที่มีจ านวนมากให้
มีความเหมาะสม พิจารณาความเชื่อมโยงของโครงการและตัวชี้วัดดังกล่าวกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานกลางในด้านการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน 
รวมถึงปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลไม่ให้มีความซ้ าซ้อน ด้านการก ากับ
งบประมาณ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบายและการจัดท างบประมาณ 
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และการใช้นวัตกรรมด้านงบประมาณ การส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ       
โดยการอธิปราย เพื่อหาข้อตกลงด้านนโยบายการคลังโดยรวมและนโยบายที่ควรให้มีความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance and Outcome) โดยให้
ความส าคัญกับความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการ และการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นความส าคัญเฉพาะเรื่อง (Priority Budgeting) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการจัดสรรงบประมาณไปสู่โครงการหรือนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานของ
รัฐที่จะมุ่งเน้นผลผลิต (Outputs) มากกว่าผลลัพธ์ (Outcomes) ส่งผลให้มีความส าคัญแบบแยกส่วน มุ่งเน้น
การบรรลุเป้าหมายเฉพาะระดับกระทรวงหรือหน่วยงาน และขาดการบูรณาการร่วมกัน ท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายระดับนโยบายได้ อีกทั้งยังท าให้เกิดปัญหาการขาดข้อมูลส าหรับการแก้ไขปัญหาซับซ้อน 
(คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ, 2562) 

ความท้าทายของปัญหาสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ของส านักงบประมาณที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในส านักงบประมาณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการงบประมาณ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และแรงจูงใจของข้าราชการส านักงบประมาณ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ท างานที่ต่างกัน น่าจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน 

2. แรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การเป็นที่ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
นโยบายองค์กร และเงินเดือนและค่าตอบแทน น่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร ข้าราชการส านักงบประมาณ จ านวน 881 คน (ส านักงบประมาณ, 2562) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้ จ านวน 276 คน จากวิธีการค านวณใช้สูตรของ Taro Yamane 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงบประมาณ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน              
และประสบการณ์ท างาน ปัจจัยแรงจูงใจของข้าราชการส านักงบประมาณ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ        
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ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล          
ด้านนโยบายองค์กร และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ ประกอบด้วย      
ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงานที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านค่าใช้จ่าย 

3. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจยัเรื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
2. เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์ท างาน  
3. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก

งบประมาณ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) 

เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์กพัฒนาทฤษฎีสองปัจจัยในปี ค.ศ. 1950 – 1960 เฮอร์ซเบิร์กปรับปรุงส่วนที่
เก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพนักงานจ้างจ านวนมากค้นหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจในการท างาน ผลการทดลองดังกล่าวค้นพบตัวชี้วัด 2 ลักษณะปัจจัย คือ 

ลักษณะแรก เรียกว่า ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene factor) หรือความไม่พึงพอใจ เกี่ยวข้องกับ
ความไม่พึงพอใจในการท างานเป็นปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ  

1. เงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ส านักงบประมาณจ่ายให้กับบุคลากร ในรูปแบบ
ของเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนอย่ างเป็นธรรม เพื่อตอบแทน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมเพียงพอต่อการด ารงชีพเทียบกับองค์กร
อ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน 

2. นโยบายองค์กร หมายถึง แบบแผนการบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในวิธีการ
ท างานขององค์กรมีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย            
มีกลยุทธ์ในการจัดการท างานอย่างเหมาะสม 

3. สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง อุปกรณ์เพียงพอ บรรยากาศในการท างาน สถานที่ท างาน
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดปลอดภัย 

4. ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ช ่วยเหลือเกื ้อกูลทั ้งเรื ่องงานและเรื ่องส ่วนต ัว              
ให้ค าแนะน าปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมมือและเข้าใจกันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ รักษา
ความสัมพันธ์อันดีของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  

ลักษณะที่สอง เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) หรือความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับความ    
พึงพอใจในการท างานเป็นปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 

 1. ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง งานที่ตอบสนองถึงคุณค่า แรงบันดาลใจ ความปรารถนา
ของตนเองและองค์การ มีความพึงพอใจและเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน และสามารถบรรลุงานตามเป้าหมาย    
ที่องค์การก าหนด 
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2. การเป็นที่ยอมรับนับถือ หมายถึง ได้รับการยอมรับนับถือหรือความไว้วางใจจากบุคคลภายใน
หน่วยงาน มองเห็นถึงศักยภาพในการท างาน โดยการยกย่อง ให้ก าลังใจ หรือแสดงความยินดี และให้
ปรึกษาหารือกับบุคคลในหน่วยงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เกิดผลสัมฤทธิ์ ใช้ความรู้และความสามารถ มุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน ปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ            
ไม่กระท าที่ส่งผลต่อความบกพร่องเสียหายต่อหน้าที่ ยอมรับผิดหรือรับชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจในการ
ท างาน 

4. ความก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง โอกาสของการเลื่อนต าแหน่งระดับสูงขึ้นของบุคคลากร      
โดยปรับใช้ประสบการณ์ในอดีตให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ เกิดจากงานที่ท าหรือการฝึกอบรมความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่การงานนั้น ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่มีความท้าทายความรู้ ความสามารถ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสิ่งใหม่ เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในการท างานมีประโยชน์ต่อองค์กร กระบวนการของานที่เป็น
ระบบ ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จในเป้าหมายที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรและตนเองร่วมกัน 
 เฮอร์ซเบิร์กค้นพบแรงจูงใจเป็นผลิตภาพของทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัย ปัจจัยสุขอนามัย
เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่ไม่ท าให้เกิดความพึงพอใจของพนักงาน เช่นเดียวกับ พนักงานได้รับแรงจูงใจมากขึ้น        
ในสัดส่วนที่มากกว่า แทนการขาดหายของปัจจัยที่ลดความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน ปัจจัย
สุขอนามัยต้องการลดความไม่พึงพอใจ แต่การผลักดันพนักงานไม่มีความพึงพอใจ หรือจากไม่มีแรงจูงใจเป็น
มีแรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ แสดงถึงแรงจูงใจของพนักงานจากไม่มีความพึงพอใจหรือแรงจูงใจเป็นความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ การน าไปใช้จัดการเป็นแรงจูงใจ ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ  

ปัจจัยแรก คือ ความไม่พึงพอใจลดลงโดยจัดหาเงินเดือนให้เพียงพอ ความสมเหตุสมผลของ
ผลตอบแทน บทบาทการท างานยุติธรรม กระบวนการท างานมีความปลอดภัย และการก ากับดูแลที่ดี  

ปัจจัยที่สอง คือ ความพึงพอใจ เช่น การเป็นที่ยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในการท างานแสดงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจเพิ่มขึ้น 

 (Gautam and Batra, 2011) กล่าวว่า ปัจจัยสุขอนามัย สอดคล้องกับด้านสังคม ความปลอดภัย 
และความต้องการทางกายภาพในทฤษฎีของล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งผลกระทบของปัจจัย
สุขอนามัยเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อบริษัทจัดหาสวัสดิการเหล่านี้เพิ่มเติม และพนักงาน
ต่อต้านเมื่อสวัสดิการหายไป 
 ปัจจัยจูงใจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกประสบความส าเร็จ การเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการ
ยอมรับถูกอ้างอิงถึงการกระตุ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถเชิงบวกแก่ความพึงพอใจของงาน ส่งผล
ต่อบ่อยคร้ังในประสิทธิภาพของผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 แนวคิดปีเตอร์สันและโพลแมน (Peterson & Plowman) 

ได้ระบุว่าแนวคิดใกล้เคียงกับ Harrington Emerson คงเหลือองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ 
ดังนี้ 
 1. คุณภาพของงาน ต้องเป็นงานคุณภาพยอดเยี่ยม คือผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ได้รับความคุ้มค่า และ
เกิดความพึงพอใจผลการท างานที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือ
ผู้ใช้บริการ 

2. ปริมาณงาน เป็นงานได้รับความคาดหวังของหน่วยงานจะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมตามเป้าหมาย      
ที่บริษัทก าหนดไว้ และต้องวางแผน บริหารงาน เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายก าหนด 

3. เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องมีความเหมาะสม และควรพัฒนาเทคนิคให้มีความรวดเร็วขึ้น 
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4. ค่าใช้จ่าย ต้องลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายหรือลดค่าใช้จ่าย
ส่วนของต้นทุนการผลิต ได้แก่ เงินทุน บุคลากร วัสดุ เทคโนโลยี 

ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการประสิทธิภาพช่วยประหยัดเงินทุนในการผลิต สิ่งส าคัญ คือ ประสิทธิภาพ
ของความสามารถที่มีอยู่ในการผลิตในระบบธุรกิจ ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการผลิต
สินค้าหรือบริการในปรมิาณที่เหมาะสมของเงินทุน โดยพิจารณาจากสถานะการเงินและผลที่คาดว่าจะได้ตลอดจน
แนวคิดประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 64 คน ในเรื่องเพศ 
อายุ ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา สังกัด รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่ง
กัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทีความสะอาดมากที่สุด ประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
หากจัดอันดับ พว่า มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพงานมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพ    
ในการท างานด้านค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลา และประสิทธิภาพในการท างานด้าน
ปริมาณงาน ตามล าดับ  
 สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า ระดับการปฏิบัติงานกองช่าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่  ด้านบริการ ด้านวิชาการ ตามล าดับ และด้านการ
บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรมากที่สุด  คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ รองลงมา ได้แก่          
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านลักษณะที่ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถใน
การท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามล าดับ และด้านที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบล น้อยที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการเก็บข้อมูล 

ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ซึ ่งผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษาแล้ว จัดท า
แบบสอบถามออนไลน์ไว้ส าหรับเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 276 คน คือ ข้าราชการส านัก
งบประมาณ โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบจ านวน    
276 ชุด ขั้นตอนต่อไปน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ค านวณผลการวิจัยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป
ทางสถิติ SPSS 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลมาใช้ประมวลผลด้วยการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t-test ความแปรปรวน   
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ทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และ      
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 3 ป ี
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นแรงจูงใจภาพรวมทุกด้าน ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงบประมาณภาพรวมทุกด้าน ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า    
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพงานและด้านปริมาณงานที่ได้รับ  
 ผลการวิเคราะห์ข้าราชการส านักงบประมาณที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ประสบการณ์
ท างานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยมีตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัวแปร ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณโดยรวม คือ นโยบายองค์กร ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
เงินเดือนและค่าตอบแทน การเป็นที่ยอมรับนับถือ และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
อธิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณที่ได้รับจากการ
วิจัยครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพงานและด้านปริมาณ
งานที่ได้รับ สามารถอธิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพงาน ซึ่งสอดคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
พบว่า ด้านคุณภาพงาน อยู่ระดับมาก โดยที่บริษัทต้องการควบคุมให้มีการท างานที่มีมาตรฐาน และต้องผ่าน
การตรวจสอบก่อนส่งมอบลูกค้า ซึ่งพนักงานท างานได้ตรงตามมาตรฐาน และคุณภาพชิ้นงานออกมาดี   
 2.  ด้านปริมาณงานที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ         
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท XYZ จ ากัด พบว่า ด้านปริมาณงาน        
อยู่ระดับมาก โดยที่พนักงานสามารถท างานเสร็จตามปริมาณที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงทันเวลา      
ตรงตามมาตรฐานปริมาณงานที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ 
 จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณโดยรวม คือ นโยบายองค์กร ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน       
การเป็นที่ยอมรับนับถือ และสภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถอธิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ด้านการเป็นที่ยอมรับนับถือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ วุฒิพงศ์ ปีคาน (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทโดลไทยแลนด์ จ ากัด พบว่า การใช้
ชีวิตของพนักงานระดับหัวหน้า ติดสื่อออนไลน์ ควรน าความเชี่ยวชาญจากการใช้เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนของพนักงานต้องการให้องค์กร ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็น เคารพการตัดสินใจ และยอมรับในความสามารถของพนักงาน 
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2.  ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า องค์กรมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมกับหน้าที่ ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการท างาน ใช้ความรู้
คิดค้นวิธีการท างานรูปแบบใหม่ ให้ผลงานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จ 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า บริษัท
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องอันตรายส่วนบุคคล มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจ าบริษัท ฝ่ายบริหารมีส่วน
ร่วมในการสืบสวนสอบสวน ออกมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

4. ด้านนโยบายองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัชพล งามธรรมชาติ. (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท XYZ จ ากัด พบว่า พนักงานสายการผลิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทก าหนดไว้ 

5. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ วุฒิพงศ์ ปีคาน (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทโดลไทยแลนด์ จ ากัด พบว่า พบว่า 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่กลุ่มบุคลากรหรือพนักงานให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เกิดจากการ
ตัดสินใจเข้าท างานในองค์กร เงินเดือนของพนักงานที่ได้รับต้องเพียงพอต่อการด ารงชีวิต เป็นตัวก าหนด
ประสิทธิภาพในการท างานได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
สร้างแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการส านักงบประมาณ ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพงาน องค์กรควรส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการอย่าง
สม่ าเสมอ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน จัดบุคลากรที่มีทักษะแต่ละด้านให้ตรงกับประเภทงาน      
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งท าให้การผลิตผลงานมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 2. ด้านปริมาณงานที่ได้รับ องค์กรควรส่งเสริมการท างานแบบทีมแทนการท างานโดยมอบหมายให้
ข้าราชการคนใดคนหนึ่งท า จัดท าระบบติดตามตรวจสอบการท างาน และจัดประชุมกลุ่มเพื่อแสดงปัญหา
หรืออุปสรรค ร่วมกันหาวิธีแก้ไข 
 3. ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน องค์กรควรส่งเสริมให้ข้าราชการมีความเข้าใจในขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานแต่ประเภทงานอย่างชัดเจน ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน       
ที่ได้รับมอบหมาย และส่งเสริมการท างานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแทนการท างานรูปแบบเดิม 
 4. ด้านค่าใช้จ่าย องค์กรควรให้ความส าคัญเร่ืองการตระหนักรู้การใช้ทรัพยากร จัดกิจกรรมรณรงค์ 
หรือติดสติ๊กเกอร์แสดงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตามสถานที่ท างาน ใช้ระบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แทนการถ่ายเอกสารหลายชุด  
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แรงจูงใจ 
 1. ด้านการเป็นที่ยอมรับนับถือ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจ ด้านการเป็นที่ยอมรับนับ

ถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณโดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้น 
องค์กรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับศักยภาพของข้าราชการที่แสดงออกมาให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น ให้น า
ความสามารถนั้นมาพัฒนาในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อาจจะมอบหมายงานที่มีความยากเพิ่มขึ้น           
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และไว้วางใจในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อีกทั้ง    
ยังช่วยให้ข้าราชการเกิดความภาคภูมิในตนเอง  

 2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจ ด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณ         
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรให้สิทธิในการแสดงความเห็นหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ แลกเปลี่ยนความคิด หรือจัดท าตัวอย่างการตอบหนังสือราชการหรือการเสนอเรื่องมาท าเป็น
เอกสารตัวอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีลักษณะทิศทางแบบเดียวกัน รวมไปถึงช่วยในการปรับปรุงผลงาน
ของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการท างาน 

 3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
ดังนั้น องค์กรควรจัดอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอตามต าแหน่งที่มีอยู่ และซ่อมแซมปรับปรุงให้อุปกรณ์
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ บรรยากาศในการท างานควรเงียบสงบ รวมไปถึงการรักษาความสะอาดในสถานที่
ท างาน เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 

 4. ด้านนโยบายองค์กร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจ ด้านนโยบายองค์กร มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณโดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรควร
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละประเภทอย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่น มีแบบแผนในการ
ท างานอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน โดยเฉพาะค าสั่งของผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารให้เกิดความเข้า ใจที่ตรงกันใน
แต่ละระดับชั้นบังคับบัญชา เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และช่วยท าให้งานถูกต้องสมบูรณ์ 
รวมถึงการมอบหมายงานให้เป็นธรรมกับข้าราชการทุกระดับ   

 5. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงบประมาณโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
ดังนั้น องค์กรควรพิจารณาขอเงินประจ าต าแหน่งอย่างเหมาะสม และธรรม เพียงพอต่อค่าครองชีพ และจัดหา
สวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ห้องออกก าลังกายที่มีเครื่องออกก าลังกายพร้อมใช้งาน ห้องสมุดที่หนังสือ
หลากหลายประเภท โรงอาหารที่มีสินค้าราคาถูก  
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