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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษา
ปจจัยในการทำงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานการตรวจ
เงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 320 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
นำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีอายุตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกันและเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีเพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันทำให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน นอกจากนี้ปจจัยในการทำงานดานความสัมพันธกับ
เพื ่อนรวมงาน ดานความรู ความเขาใจในงานที่ทำ ดานความมั่นคงกาวหนาในหนาท่ี ดานคาจางและ
คาตอบแทน ดานการไดรับการยอมรับและดานสภาพแวดลอมในการทำงานสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

คำสำคัญ ; ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
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ABSTRACT 
 This study has three objectives : 1) To study the performance of officers of State 
Audit Office of the Kingdom of Thailand in Bangkok 2) To study the performance of officers 
of State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Bangkok by Personal factors 3) to study 
working factors affect the work performance of officers of State Audit Office of the Kingdom 
of Thailand in Bangkok 
 This study used questionnaires to collect data from the sample group was 320 
people including government officials, permanent staffs and government employees at the 
State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Bangkok. . The data were analyzed using 
statistical analysis of the frequency, percentage, average and standard deviation and 
hypothesis testing conducted by t-test, One-way ANOVA (F-test) Least Significant Difference 
(LSD) (using to compare a pair of variables  in case of statistically significant difference found) 
and Multiple Regression Analysis 

The hypothesis testing found that officers of State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand in Bangkok of different age result in different overall performance. But different 
education level and years’ experience of them did not result in different overall 
performance. Moreover, factors related to relationships with colleagues, knowledge and 
understanding of the work, stability progresses in duties, wages and compensation, 
acceptance and working environment affect the performance of officers of State Audit Office 
of the Kingdom of Thailand in Bangkok. 

Keywords; Performance 
 
บทนำ 

หนวยงานภาครัฐหลาย ๆ  หนวยงานไดใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหบุคลากร
ของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางสูง ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดใหมีการอบรมความรูใน
เร่ืองตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกิดขึ้นใหม ๆ เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานมีความรูความ
เขาใจในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อที่จะไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินเปนหนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่งที ่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให
บุคลากรของหนวยงานไดมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน (พ.ศ.2562–2564) ไดกำหนดยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินไว
ท้ังหมด 4 ดานไดแก 1) การยกระดับการตรวจเงินแผนดินใหเทียบเทามาตรฐานสากล 2) การเสริมสรางให
หนวยรับตรวจรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 3).การเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีสวนรวมดูแลรักษาเงิน
แผนดินและทรัพยสินของรัฐ 4).การพัฒนาการบริหารจัดการ 

จากยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการนี้ทางสำนักงานไดกำหนดวัตถุประสงค 
ตัวชี้วัด กลยุทธและโครงการ โดยมีวัตถุประสงคท้ังหมด 4 ดานไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพใน
การใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและมิติดานการพัฒนาองคกร 
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ยุทธศาสตรในเร่ืองการพัฒนาบริหารจัดการทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนด ิน โดยศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที ่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเลือกท่ีจะศึกษาปจจัยสวนบุคคลซ่ึงมีความแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานและศึกษาปจจัยในการทำงานดานความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงาน ความรูความเขาใจในงานที่ทำ ความมั่นคงกาวหนาในหนาที่ คาจางและคาตอบแทน การ
ไดรับการยอมรับและสภาพแวดลอมในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเลือก
ศึกษาวิจัยผูท่ีปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะสามารถนำไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและ
เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตอไป 

 
วัตถุประสงคการวจิัย  
 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานครจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3 เพ่ือศึกษาปจจัยในการทำงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ทำใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางกัน 

2. ปจจัยในการทำงานดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ความรูความเขาใจในงานที่ทำ ความ
ม่ันคงกาวหนาในหนาท่ี คาจางและคาตอบแทน การไดรับการยอมรับและสภาพแวดลอมในการทำงาน มีผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวจิัย 

ประชากรและตัวอยาง คือ เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร รวม
ประชากรทั้งหมด จำนวน 1,589 คน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน, 15 
กุมภาพันธ 2564) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จำนวน 320 คน 

ดานเน้ือหา เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินในเขตกรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลรวมถึงศึกษาคนควาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
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1.2  ปจจัยในการทำงาน ประกอบดวย ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ดาน

ความรูความเขาใจในงานท่ีทำ ดานความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ี ดานคาจางและคาตอบแทน ดานการ

ไดรับการยอมรับและดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานคุณภาพของงาน ดานเวลา ดานปริมาณงาน และดาน
คาใชจาย 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กลาวถึงประสิทธิภาพวา หมายถึง ความสามารถท่ี
จะทำใหเกิดผลในการงานและคำวา การปฏิบัติ หมายถึงการดำเนินไปตามระเบียบ แบบแผน การกระทำ
เพ่ือใหเกิดความชำนาญ  
 อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดใหความหมายของคำวา ประสิทธิภาพวา หมายถึง การกระทำกิจกรรม
ใดๆ ท่ีบรรลุผลตามท่ีตองการและตั้งเปาหมายไว โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของทรัพยากรตาง 
ๆ ในการดำเนินกิจกรรม ที่มุงผลิตผลลัพธ โดยมีสัดสวนของตนทุนหรือปจจัยนำเขาในการลงทุนนอยที่สุด 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางทันตอสถานการณและเปนประโยชนตอองคกรอยางคุมคาโดย
อาศัยปจจัยจากประสิทธิภาพท่ีเก่ียวกับ ดานบุคคล ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ รวมถึงดาน
การจัดการจนไดผลลัพธท่ีกำหนดไวตามเงื่อนไขของเปาหมาย ถูกตองรวดเร็ว และเปนท่ีพอใจขององคกร 

 น่ิมนวน ทองแสน(2557) ไดใหคำจำกัดความของคำวาประสิทธิภาพวา หมายถึง การนำทรัพยากร
ในการดำเนินการใด ๆ โดยมีจุดมุงหมายถึงผลสำเร็จและไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด การดำเนินการ
เปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมท้ังสิ่งตาง ๆ ท่ีตองใชในการดำเนินงาน
นั้นเปนผลและถูกตองและยังใหคำจำกัดความของคำวาประสิทธิภาพการทำงานวา หมายถึง กิจกกรรมหรือ
งานใด ๆ ท่ีสามารถปฏิบัติไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว 

 สิรินภา ทาระนัด(2561) งานวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมไดใหคำจำกัดความของ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไววา 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัตงิานตาม ท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จไดอยางถกูตอง รวดเร็ว ทัน
ตามกำหนดเวลามีคุณภาพโดยใชทรัพยากรที ่มีอยู อยางคุ มคาและประหยัดโดยมีองคประกอบของ
ประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความรวดเร็ว และความประหยัดหรือความคุมคา
ของทรัพยากร 
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)(2548,น.56) อางถึงใน อัครเดช ไมจันทร
(2560) กลาวถึงประสิทธิภาพการทำงานโดยท่ัวไปวา หมายถึงการทำงานท่ีประหยัด ไดผลงานท่ีรวดเร็ว มี
คุณภาพ คุมคากับการใชทรัพยากรในดานการเงิน คน อุปกรณและเวลา ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งซ่ึง
สามารถสรางใหเกิดขึ ้นไดและสามารถวัดไดโดยในทางปฏิบ ัติจะวัดประสิทธิภาพจากปจจัยนำเขา 
กระบวนการหรือผลผลิตท่ีออกมา โดยวัดอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางประกอบกันดังน้ันประสิทธิภาพ
จึงสามารถมองไดในแงมุมตาง ๆ  ดังน้ี 1.ประสิทธิภาพในแงมุมของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต (Input) เชน 
การใชทรัพยากรทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 2.
ประสิทธิภาพในแงมุมของกระบวนการบริหาร (Process) เชน การทำงานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็วและใช
เทคนิคท่ีสะดวงสบายกวาเดิม 3. ประสิทธิภาพในแงมุมของผลลัพธ เชน การทำงานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน
ตอสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสำนึกท่ีดีตอการทำงาน และบริการเปนท่ีพอใจของลูกคา  
 อัครเดช ไมจันทร (2560) กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การทำงานโดยใชทรัพยากร
อยางประหยัด หรือเสียคาใชจายต่ำท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ดังน้ันการวัดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานวัดไดจาก ปริมาณการผลิต คุณภาพของงาน และความรวดเร็วในการทำงาน 

 Peterson & Plowman 1998 อางถึงใน อุทัสน วีระศักดิ ์การุณย (2556) ไดใหแนวคิด
ใกลเคียงกับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางขอลงและสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอ
ประกอบดวย  
 1. คุณภาพของงาน จะตองมีคุณภาพสูง คือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคาและมีความพึงพอใจ
ผลการทำงานท่ีมีความถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็วและตองกอใหเกิดประโยชนตอองคกร 
 2. ปริมาณงาน งานท่ีเกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงานโดยผลงานท่ีปฏิบัติไดมี
ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกำหนดในแผนงานหรือเปาหมายท่ีไดวางไว 
 3. เวลา คือเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตองเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการ
ทำงานใหสะดวก รวดเร็วขึ้น 
 4. คาใชจายในการดำเนินงาน จะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะตองลงทุนนอยและไดผล
กำไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย ไดแก การใชทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมี
อยูอยางประหยัดคุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดใหความหมายของคำวา ปจจัยในการทำงานวาหมายถึง ความรูสึกนึก
คิดหรือทัศนคติ ของบุคคลหรือกลุมคนในองคกรท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตาง ๆ ตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหการทำงานสำเร็จ ไดแก ความรูและความเขาใจในงานท่ีทำ สภาพแวดลอมในการทำงาน 
ความสัมพันธกับบุคคลในท่ีทำงาน ความม่ันคงกาวหนาในงาน และขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558)ไดใหความหมายของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานวา หมายถึง 
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถทำใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรน มุงมั่น ให
ความรวมมือในการทำงานใหสำเร็จดวยผลงานท่ีมีคุณภาพ มีปริมาณ ตามท่ีตั้งเปาหมายไว รวมท้ังตรงตาม
เวลา และประหยัดคาใชจายในการใหงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งประกอบดวย กลยุทธ โครงสราง 
ระบบ แบบ บุคลากร ความสามารถ และคานิยมรวมของคนในองคกร 
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 พิชญา วัฒนรังสรรค(2558) กลาวไววา การที ่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั ้นตองมี
องคประกอบ 2 สวนหลักคือ ผูท่ีทำงานกับโครงสรางการทำงานโดยผูท่ีทำงานจะตองมีแนวคิดหลายอยางท่ี
เอื้อตอการทำงานใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารภายในองคกร สวนโครงสรางองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ ตองพิจารณาจากการจัดโครงสรางที่เนนระบบหรือวิธีการทำงานและการจัดระเบียบที่เนน
เร่ืองคนหรือโครงสรางความรวมใจ 

 ทฤษฎีของมาสโลว มีแนวคิดวา มนุษยมีความตองการเปนลำดับขั้น 5 ขั ้น ไดแก ความ
ตองการทางกายภาพ ความตองการดานความปลอดภัย ความตองการท่ีจะผูกพันในสังคม ความตองการท่ีจะ
มีฐานะเดนและไดรับการยกยองในสังคม และความตองการท่ีจะประจักษตนเม่ือมนุษยไดรับการตอบสนอง
ในลำดับขั้นหน่ึงแลวจะเกิดความตองการในลำดับขั้นถัดไป โดยมองวาความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยคือ 
ความตองการท่ีจะประจักษตน คือ องคกรท่ีดีท่ีสุดสามารถสรางคนงานใหเปนบุคคลท่ีประจักษตน มีลักษณะ
เปนคนท่ียอมรับตนเองและคนอ่ืน ๆ มีความสามารถแกปญหาตาง ๆ ไมทำอะไรฝนความรูสึก และตองการ
ความเปนสวนตัว ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาสโลวมีประโยชนในแงท่ีชวยแนะนำแนวทางใหฝายนัก
บริหารวาควรจะใชวิธีจูงใจแบบไหนตอคนงาน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความตองการลำดับขั้นตาง ๆ  ของคนงาน
เหลาน้ัน 
 
วิธดีำเนินการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานครครั ้งนี ้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที ่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจ ัยตัดขวาง (Cross sectional studies)คือเปนการเก็บขอมูลในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำ
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิต ิ

ประชากรที ่ใช ในการวิจ ัยครั ้งนี ้  ได แก เจ าหนาที ่สำนักงานการตรวจเง ินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานครรวมประชากรทั้งหมดจำนวน 1,589  คน (ที่มา : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน,15 กุมภาพันธ 2564) 

กลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคำนวณขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
0.05 ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 320 คน 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยทำการแจกแบบสอบถาม ผาน Line Facebook 
เพ่ือใหไดจำนวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีสามารถใหขอมูลได 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและกำหนดขั้นตอนในการ
สรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1  เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคำถามในลักษณะ
คำถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) มีระดับการวัดแบบแบบกลุม 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 
ความรูความเขาใจในงานที่ทำ ความมั่นคงกาวหนาในหนาท่ี คาจางและคาตอบแทน การไดรับการยอมรับ 
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สภาพแวดลอมในการทำงาน ลักษณะคำถามจะเปนแบบคำถามจะเปนมาตราสวน 5 ระดับ (Rating scale) 
ใชการวัดระดับขอมูลแบบชวง (Interval scale) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคุณภาพของงาน ดานเวลา ดานปริมาณงาน และดานคาใชจาย เปน
คำถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ใชการวัดระดับขอมูลแบบชวง (Interval scale) 

สวนที่ 4 ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทาน เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนคำถามลักษณะปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็น  

 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวจิยัทาง
สังคมศาสตร ซ่ึงมีลำดับขั้นตอนการวิเคราะห ดังน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมีระดับการวัดเชิงคุณภาพ ไดแก อายุ เพศ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (Frequency) และ คา
รอยละ (Percentage) ในการอธิบายตัวแปร 

1.2 ปจจัยในการทำงานมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดวย ความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงาน ความรูความเขาใจในงานที่ทำ ความมั่นคงกาวหนาในหนาที่ คาจางและคาตอบแทน การ
ไดรับการยอมรับ และสภาพแวดลอมในการทำงาน วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี ่ย(Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตัวแปร 

1.3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ซึ ่งประกอบดวย ดาน
คุณภาพของงาน ดานเวลา ดานปริมาณงาน และดานคาใชจาย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย(Mean)และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตัวแปร 

2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
2.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ  T-test  
2.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบ
เปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยในการทำงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ในการวิเคราะหขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู ในระดับมากเมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาประสิทธิภาพดาน
คาใชจายมีระดับประสิทธิภาพสูงสุด รองลงมาไดแก ดานคุณภาพของงาน ดานเวลา และดานปริมาณงาน 
ตามลำดับ 
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2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดดังน้ี 

2.1 เจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ตางกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมตางกัน 

2.2 เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยในการทำงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยในการทำงานประกอบดวย ดาน
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ดานความรูความเขาใจในงานที่ทำ ดานความมั่นคงกาวหนาในหนาท่ี 
ดานคาจางและคาตอบแทน ดานการไดรับการยอมรับ และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของเจาหนาทีส่ำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 1.1 ดานคุณภาพของงาน พบวา เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ มาก สวนใหญเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ
มีความเห็นวาผลงานท่ีไดปฏิบัติมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติ
วงษ อางถึงใน น่ิมนวน ทองแสน,2557 ไดกลาวไววา คุณภาพงาน (Quality of Work) คือความมีคุณภาพ
เก่ียวกับผลงาน กลาวคือ มีความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีพึงพอใจจากผลงานท่ีสำเร็จจากผูท่ีเก่ียวของและยงั
สอดคลองกับแนวคิดของ พฤธิสิทธ์ิ อุทุม(2559) ท่ีไดกลาวไววา คุณภาพของงานหมายถึง ผลของงานท่ีทำ
ออกมามีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และประณีต ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย ความตองการของ
งานน้ัน ๆ อีกท้ังผูใหบริการและผูใชบริการไดประโยชน คุมคา และมีความพึงพอใจ 
 1.2 ดานเวลา พบวา เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู ในระดับมาก สวนใหญเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเห็นวาไดปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
อัครเดช ไมจันทร(2560) ท่ีไดกลาวไววา ความรวดเร็วในการทำงาน หมายถึง พนักงานมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย การทำงานมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และ
ความเรียบรอยของผลงานท่ีสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว งานท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ และทำงานไดเสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด องคกรมีนโยบายการทำงานที่ตรงตอเวลาและยังสอดคลองกับแนวคิดของ นลพรรณ 
บุญฤทธ์ิ(2558) ท่ีไดกลาวไววา เวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีบุคลากรขององคกร ตองปฏิบัติงานใหไดผลงาน
แลวเสร็จสมบูรณตามกำหนดเวลาหรือตามความคาดหวังของหนวยงานน้ัน ๆ  
 1.3 ดานปริมาณงาน พบวา เจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก สวนใหญเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงนิแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวาปฏิบัติงานไดตามปริมาณท่ีกำหนดไว และมีการวางแผนบริหารเวลาใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ อางถึงใน นิ่มนวน ทองแสน(2557) กลาววา 
ปริมาณงาน (Quantity of Work) เปนการกำหนดความมากนอยเปนมาตรฐานของการมอบหมายงาน
ใหกับพนักงานรายบุคคล โดยมีตัวชี้วัดปริมาณงานที่ประสบผลสำเร็จตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว อาจวัด
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จากผลสำเร็จกับงานที ่ตรงเวลา ประสิทธิผลตาง ๆ การตรวจสอบผลงานที ่เกี่ยวกับพนักงาน ชวยให
ผูบังคับบัญชาทราบวาพนักงานบรรลุวัตถุประสงคไดดีเพียงใดและยังสอดคลองกับแนวคิดของสรุพงษ ฉันท
พัฒนพงศ (2558) ท่ีไดกลาวไววา ปริมาณงาน หมายถึง การวางแผนบริหารเวลาเพ่ือใหไดปริมาณงานตาม
เปาหมายท่ีมีการกำหนดไวโดยงานท่ีปฏิบัติมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมและเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว
ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับอัตรากำลังคนและเปนไปตามเปาหมายของหนวยงานอีกทั้งยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ Peterson&Plowman ที่กลาวไววา ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตาม
ความคาดหวังของหนวยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงาน หรือ
เปาหมายท่ีบริษัทวางไวและควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 1.4 ดานคาใชจาย พบวา เจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก สวนใหญเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงนิแผนดินใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวาไดตระหนักและกระตุนใหผู อื ่นใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ นลพรรณ บุญฤทธิ ์ (2558) กลาววา คาใชจายในการดำเนินงาน หมายถึง 
บุคลากรขององคกรจะตองปฏิบัติงานใหไดผลงานนั้น ๆ  โดยไมสิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรของ
องคกรเกินจากที่กำหนดหรือคาดหวังไวและยังสอดคลองกับแนวคิดของ Peterson & Plowman กลาววา 
ประสิทธิภาพดานคาใชจาย(Costs) หมายถึง ในการดำเนินงานท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการ
คือ จะตองลงทุนนอยและใหไดผลกำไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก 
การใชทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 2.1 เจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีเพศตางกัน ทำให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาเพศหญิงหรือเพศชายตางกมี็
ความมุงม่ันและมีความตั้งใจในการทำงานเหมือน ๆ กัน ซ่ึงจะสงผลตอผลงานและคุณภาพของงานเหมือน ๆ 
กัน ดังน้ันจากผลการวิจัยจึงชี้ใหเห็นไดวาเพศท่ีแตกตางกันน้ันประสิทธิภาพในการทำงานไมแตกตางกันซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของน่ิมนวน ทองแสน (2557) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานกลุมธุรกิจผลิตเคร่ืองสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาวิจัยพบวา เพศชายและ
เพศหญิง ไมสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเนื ่องจากปจจุบันเพศทั้งสองตางมีความรู 
ความสามารถ สิทธิเสรีภาพทางสังคมทัดเทียม ดังน้ันไมวาจะเปนเพศใดก็ตามก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จไดในท่ีสุด 
 2.2  เจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีอายุตางกันทำให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผู ที่มีอายุมากนั้นเปนผูที่มี
ประสบการณในการทำงานมากกวาคนอายุนอยและผานปญหาและอุปสรรคในการทำงานมากและคนท่ีอายุ
มากกวาจะมีความอดทน สูงานและความชำนาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองแมนยำกวาคนท่ีมี
อายุนอยจึงทำใหผูท่ีมีอายุมากกวามีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากกวาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของน่ิมน
วน ทองแสน (2557) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุมธุรกิจผลิต
เครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาวิจัยพบวา อายุที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการ
ทำงานเนื่องจากพนักงานแตละอายุวัยมีหนาที่งานที่รับผิดชอบแตกตางกันตามความสามารถ ยกเวนดาน
สวนบุคคล คนท่ีอายุนอยก็สามารถหางานใหมหรือเปลี่ยนงานใหมไดบอยกวาคนท่ีมีอายุมากกวาจึงสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอุบลวรรณ เอกทุงบัว (2555) ทำ
การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะ



10 
 

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการศึกษาพบวา ระดับอายุและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 2.3 เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกันทำ
ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
แตหากงานที่ไดรับมอบหมายไมแตกตาง ลักษณะการปฏิบัติงานจึงคลาย ๆ กัน จึงทำใหประสิทธิภาพของ
งานไมแตกตางกันเนื ่องจากในหนวยงานมีการวางแนวปฏิบัติและมีการควบคุมคุณภาพของงานไวซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของอัครเดช ไมจันทร(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาวิจัย
พบวา การเปรียบเทียบปจจัยในการทำงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล จำแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานปริมาณการผลิต แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) งานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง ผลการศึกษาวิจัย
พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการทำงานไมแตกตางกัน 
 2.4 เจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ ่งผู วิจัยมีความเห็นวา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันน้ันไมไดทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันเน่ืองจาก
บางคร้ังเจาหนาท่ีท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวาก็เปนผูท่ีมีความรูความสามารถทันตอเทคโนโลยีท่ี
ในปจจุบันกาวหนาไปมากจึงสามารถนำความรูที่มีมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ    อัครเดช ไมจันทร(2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาวิจัยพบวาอายุงานท่ี
ตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ 
(2558)งานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหง
หนึ่ง ผลการศึกษาวิจัยพบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานที ่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการทำงานไม
แตกตางกัน 
 3. ปจจัยในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการตรวจ
เงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ดานความรูความ
เขาใจในงานท่ีทำ ดานความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ี ดานคาจางและคาตอบแทน ดานการไดรับการยอมรับ 
และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังน้ี 
 3.1 ปจจัยในการทำงานดานความสมัพันธระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงนิแผนดนิในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดานความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน ในระดับมาก ในเรื่องของการมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ อัครเดช ไมจันทร(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ไดสรุปไววา ความสัมพันธกับบุคคล
ในท่ีทำงาน คือการสรางทัศนคติท่ีดีตอกัน การเห็นความสำคัญของความเปนมนุษย การแสดงความหวงใยซ่ึง
กันและกัน การพูดจาหรือการแสดงพฤติกรรมตอผูอ่ืน ตอเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หัวหนางาน และ
ฝายบริหาร รวมถึงการไดรับความยุติธรรมภายใตกฎระเบียบของบริษัท เทาเทียมกับพนักงานและยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ คมกริช เสาวิจิตร(2556) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูรวมงานสวนใหญมีการแสดงความ
คิดเห็น มีความมุงมั่นในการทำงานรวมกันเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการทำงานเปนทีมและมีการ
ชวยกันแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  
 3.2 ปจจัยในการทำงานดานความรูความเขาใจในงานท่ีทำท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาสวนใหญ
เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดาน
ความรูความเขาใจในงานท่ีทำโดยรวมในระดับมาก ในเร่ืองความรูความเขาใจในคูมือการปฏิบัตงิานเปนอยาง
ดีสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ อางถึงใน น่ิมนวน ทองแสน(2557) กลาววา ความรูเก่ียวกับงาน 
(Job Knowledge) คือการท่ีผูทำงานมีความรูความเขาใจอยางชัดเจนของคูมือวิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังการ
นำทักษะเทคนิคตาง ๆ ท่ีมีความจำเปนมาประยุกตใชกับงานของตนและงานท่ีเก่ียวของอยางดีท่ีสุดและยัง
สอดคลองกับมณฑา พิทักษ(2554) อางถึงใน อัครเดช ไมจันทร(2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
เกี ่ยวกับปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูและเขาใจในงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาพนักงานมีความ
เขาใจคูมือและวิธีปฏิบัติงาน และการใชอุปกรณเคร่ืองมือในการทำงานไดอยางถูกตอง ซ่ึงสงผลตอการปฏบิตัิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ปจจัยในการทำงานดานความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาสวนใหญ
เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดาน
ความมั่นคงกาวหนาในหนาที่โดยรวมในระดับมาก ในเรื่องคาตอบแทนที่ไดรับเพียงพอและเหมาะสมซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของอัครเดช ไมจันทร(2560) สรุปไววา ความมั่นคงกาวหนาในงาน หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทการทำงาน การไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของตนเองหรือไดรับการพิจารณาความดีความชอบ การไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎี Herzberg องคประกอบของปจจัยค้ำจุน จะชวยปองกันการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไมชอบงานหรือหยอนประสิทธิภาพลงในสวนของเงินเดือน หมายถึง 
สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปของเงิน รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานน้ัน เปนท่ีพอใจของบุคคล
ท่ีทำงาน 
 3.4 ปจจัยในการทำงานดานคาจางและคาตอบแทนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดานคาจางและ
คาตอบแทนโดยรวมในระดับมากในเร่ืองของสวัสดิการท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับงานท่ีทำซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของสุรียพร นอยมณี(2558) ไดกลาวไววา เง ินเดือน หมายถึง สิ ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ให
ผูปฏิบัติงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เชน เงินท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติ เงินท่ีไดรับ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตในปจจุบันและยังสอดคลองกับทฤษฎี Herzberg ในเรื ่อง
องคประกอบของปจจัยค้ำจุน จะชวยปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไมชอบงานหรือหยอน
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ประสิทธิภาพลงในสวนของเงินเดือน หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปของเงิน รวมถึงการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหนวยงานน้ัน เปนท่ีพอใจของบุคคลท่ีทำงาน 
 3.5 ปจจัยในการทำงานดานการไดรับการยอมรับที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญเจาหนาท่ี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดานการไดรับ
การยอมรับโดยรวมในระดับมากในเร่ืองของความภูมิใจทุกคร้ังท่ีไดรับกำลังใจและการแสดงความยินดีจาก
บุคคลในท่ีทำงานซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลว ซ่ึงไดกลาวไววา ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ 
(Esteem needs) คือตองการใหคนอ่ืนเห็นคุณคา เห็นความสำคัญ ยอมรับในความรูความสามารถท่ีเรามีอยู 
ซึ่งองคกรอาจตอบสนองดวยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงใหการยกยองประกาศเกียรติคุณใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับทฤษฎีของ Herzberg ที่กลาววา การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือจากบุคคลในหนวยงานหรือบุคคลอื่น ๆ  ที่มาขอคำปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบการยกยอง
ชมเชย การใหกำลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกท่ีทำใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  
 3.6  ปจจัยในการทำงานดานสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาสวนใหญ
เจาหนาท่ีสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญกับปจจัยในการทำงานดาน
สภาพแวดลอมในการทำงานโดยรวมในระดับมากในเร่ืองสถานท่ีทำงานมีแสงสวางเพียงพอซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ อัครเดช ไมจันทร(2560) ท่ีกลาวไววา หมายถึง สภาวะทางกายภาพหรือการจัดบรรยากาศของ
การทำงานในบริษัทประกอบดวยสภาพพื้นที่การทำงาน แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน อุปกรณเคร่ืองใชท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน สวนท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพเพียงพอตอการทำงานลักษณะ
การจัดใหมีสิ่งปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน การจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและเคร่ืองมือใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางเพียงพอ การจัดน้ำดื่มท่ีสะอาด มีหองสุขาท่ีถูกสุขลักษณะและสอดคลองกับ
แนวคิดของ นิ ่มนวน ทองแสน(2557) กลาววา สภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง ความรู สึกของ
พนักงานที่มีตอสภาพแวดลอมโดยรอบบริษัท ทั้งดานความสะอาด  ปลอดภัย สถานที่ทำงานที่มีแสงสวาง
เพียงพอ หองอาหาร หองน้ำ วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการนำไปใช 

1. ดานคุณภาพของงาน หนวยงานควรจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ระเบียบ ขอบังคับ 
กฎหมายใหม ๆ เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนำมาปฏิบัติงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทำงาน อยูเปนประจำ 

2. ดานเวลา หนวยงานถูกกำหนดใหปฏิบัติงานภายในกำหนดระยะเวลาท่ีจำกัด ดวยขอกำหนดของ
กฎหมายดังน้ันควรมีแผนงานในการทำงานท่ีแนนอนและพัฒนาใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความพรอมในการ
ทำงานในทุก ๆ ดาน ควรมีการวางแผนงานไวอยางชัดเจนสงเสริมและพัฒนาดานความรูความสามารถ ดาน
เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทำงานเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกำหนด 

3. ดานปริมาณงาน ดวยลักษณะงานท่ีตองทำภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดไว ทำใหปริมาณ
คนกับงานน้ันไมสัมพันธกัน องคกรควรจัดใหมีคนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติใหเพ่ือใหงานน้ันมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. ดานคาใชจาย หนวยงานควรสงเสริมใหเจาหนาที่ตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา 
ควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีชวยลดปริมาณกระดาษท่ีใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพ่ือชวยลดคาใชจายของ
หนวยงาน  
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสวนของ
ระดับผูบริหารงาน เพ่ือใหทราบปจจัยในการบริหารและนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ี ยังพบวามีปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาตัวแปรปจจัยที่เหมาะสมกับหนวยงาน เชน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ทัศนคติในการทำงาน ซึ่งหากพบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว สามารถนำผลที่ไดไป
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาครั้งตอไปอาจใชกรอบแนวคิดที่ใชในครั้งนี้ใหมโดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตนและ
คำถามการวิจัย เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ สภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะน้ัน เพ่ือนำผลท่ีไดไปปรับใชใหเหมาะสมกับเปาหมายของหนวยงาน 
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