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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 320 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี และเป็นบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
พบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.650) และ (X̅ = 4.00, S.D. = 0.620) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.380 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คล ากรสายสนั บสนุ น  มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี พ ระจอม เกล้ า ธนบุ รี   
ได้ร้อยละ 38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีจ านวน 6 ด้าน คือความก้าวหน้า  
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ ความมั่นคงในงาน 

 
ค าส าคัญ  :  ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study factors that affected the work efficiency of 
supporting personnel of King Mongkut's University of Technology Thonburi. The samples in this 
research were 320 supporting personnel, who were government officers, government 
employees, permanent employees and temporary workers of King Mongkut's University of 
Technology Thonburi. They were selected through simple random sampling. This research was 
a quantitative research applying a questionnaire to collect data. Frequency, percentage, mean 
and standard deviation were the statistics used to analyze data, and multiple regression 
analysis.  
 The results showed that the majority of samples were female, aged between 31-40 
years old, had a bachelor’s degree and 6-10 years of length of work time. In addition, it was 
found that motivation factors and work efficiency factors were at high levels of their opinions 
(X̅ = 4.15, S.D. = 0.650) and (X̅ = 4.00, S.D. = 0.620) respectively.  
 The results of a hypothesis testing found that motivation factors that affected work 
efficiency of supporting personnel of King Mongkut's University of Technology Thonburi had a 
statistical significance level at 0.05. R Square of the model was found as 0.380, showed that 
independent variables was that motivation factors that affected work efficiency of supporting 
personnel of King Mongkut's University of Technology Thonburi at 38 percent. When considered 
the motivation factors that affected work efficiency of supporting personnel of King Mongkut's 
University of Technology Thonburi, there were 6 aspects ; Advancement, Responsibility, Work 
Itself, Recognition, Interpersonal Relations – Peers and Job Security. 

keywords: Motivation Factors, Work Efficiency, Supporting Personnel of King Mongkut's 
University of Technology Thonburi   

บทน า 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี เป้าหมายที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็น “องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง” High Performance Organization มุ่ ง เน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ   
เร่งพัฒนาระบบและความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนากระบวนการท างาน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ ให้เกิดความคล่องตัว และส่งเสริม การท างาน
ร่วมกันแบบองค์รวม 

กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพ ของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 : แสวงหา บริหารทรัพย์สิน และรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (แผน

กลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรจึงมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กรรวม อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างความสุขของผู้ท างานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่มีแรงจูงใจและความ 
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ท าให้ผลงานและผลการปฏิบัติงานต่อคุณภาพของงานลดลง แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยงานใดเห็นความส าคัญของการ
สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) 

ประสิทธิภาพในการท างาน เกิดจากความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานและองค์กร รวมถึงความสุขของผู้ท างานด้วย กล่าวได้ว่า หากองค์กรใดบุคลากรไม่มีความ
พึงพอใจในการท างาน ก็อาจเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
คุณภาพของงานลดลง และเป็นผลเสียต่อองค์กร ท าให้งานเกิดความเสียหาย และท าให้เกิดปัญหาทางวินัยได้อีก
ด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างาน ก็ย่อมส่งผลทางบวกต่อการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
นั้น ๆ หากหน่วยงานใดเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของ
ตน และมีความเข้าใจในปัจจัย หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู้สึก
กระตือรือร้นในการท างานนั้น สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสภาพการณ์หรือตามเวลา (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2548) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีบุคลากรทางด้านสายวิชาการ และสายสนับสนุน  
ที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก ได้มีการวางแผนก าลังคน การก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน และ 
สวัสดิการ การสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การพ้นจากต าแหน่ง ฯลฯ 
รวมทั้งมีหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรประพฤติ และปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career 
Path) และด้านการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง (Functional Competency) (Good University Report, 2019) เพื่อให้บุคลการ
ของมหาวิทยาลัยเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันบังเกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกบั
นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาไว้ 
โดยได้น าแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ซึ่งมีปัจจัยจูงใจ 10 ด้าน ผู้วิจัยได้น ามาก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 

ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ทั้งหมดจ านวน 1,388 คน (ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มจธ, 2563) ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอนจึงใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 311 คน แต่เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจากการเก็บแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 320 คน 

2. ขอบด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและ
การบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน และค่าตอบแทน 
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

3. ขอบเขตพื้นที่ พื้นที่ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(บางมด) 

4. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
1.ความส าเร็จในการท างาน  
2.การยอมรับนับถือ  
3.ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ  
4.ความรับผดิชอบ  
5.ความก้าวหน้า  
6.นโยบายและการบริหาร  
7.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
8.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
9.ความมั่นคงในงาน  
10.ค่าตอบแทน 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
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การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
       จุฑารัตน์ ดีวิ (2560) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ คือสิ่งที่ชักจูงให้บุคคลกระท าการสิ่งใดหรือไม่กระท า

สิ่งใดตามความต้องการทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งความต้องการของมนุษย์ มีหลากหลายรูปแบบ
แต่ละระดับแตกต่างกันไป หากผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานต้องการสิ่งใดแล้วใช้ความ
ต้องการนั้นเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีแรงกระตุ้นในการท างานได้เป็นอย่างดี 
ส่งผลให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ น ามาซึ่ง
ความส าเร็จของหน่วยงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       Petersen และ Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน โดยมี 

การสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ดังนี้  
 1) คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง งานจะต้องมีคุณภาพสูง โดยผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องได้

ประโยชน์ที่คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ ผลการท างานจะต้องมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือหรือผู้ที่มารับบริการ  

 2) ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
โดยผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นจะต้องมีปริมาณงานที่เหมาะสมตามแผนงานที่ได้ก าหนดหรือเป้าหมายที่ บริษัทวางไว้ 
และควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตาม เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ 
โดยผลงานที่ออกมานั้นต้องสมดุลกับอัตราก าลังคนในหน่วยงาน มีการ ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้ทุกครั้งและมี
การเก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ในจ านวนที่เหมาะสม  

 3) เวลาที่ใช้ในงาน (Time) หมายถึง เวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินงานจะต้องมีการก าหนด 
อย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้มีความสะดวกและรวดเ ร็วมาก  
ขึ้น ผลงานเสร็จตามก าหนดเมื่อเทียบกับความยากง่ายของงาน ใช้ เวลาในการปฏิบัติงานน้อย การส่งมอบตรง
ตามก าหนด และพนักงานท างานถูกต้องรวดเร็ว  

 4) ค่าใช้จ่าย (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของส่วนด าเนินงานทั้งหมดจะต้องมีความเหมาะสม 
กับงาน โดยจะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดและได้ผลก าไรมากที่สุด และประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายหรือ ต้นทุนคือ
การใช้ทรัพยากรด้าน บุคคล วัสดุ เทคโนโลยี และการเงินที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า ที่สุด มีการวางแผน
ก่อนเริ่มงานเพื่อขจัดความซ้ าซ้อนในการลดต้นทุนของการผลิต น าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในงานโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพื้นที่ให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ มจธ. (บางมด) 

ตั้งอยู่ในแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่การเรียน การสอนหลักและเป็นศูนย์กลางบริหาร
ของมหาวิทยาลัย มจธ. (บางขุนเทียน) ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนโดยผ่านกลไกสวนอุตสาหกรรม และเป็นหน่วยบ่มเพาะ 
เทคโนโลยีและธุรกิจ ส่วน มจธ. (ราชบุรี) เป็นศูนย์บริการทางการ ศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Residential College และศูนย์บริการทาง การศึกษา 
ในเมือง มุ่งสร้างระบบนิเวศในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีกลไกการท างานอย่าง
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ใกล้ชิดกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2562 มจธ. ผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
         นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพลและปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ โครงสร้าง และความสามารถ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน คือ ความส าเร็จในงาน ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพ
ในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

        พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ผลการวิจัย พบว่า1) ข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงค์ส่วนใหญ่มีการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่กลุ่มระดับดี 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน การยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
วิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอย่าง 320 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
    1.1 วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอ บ

แบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
      1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis MRA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 
ดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6 -10 ปี และเป็นบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.650) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 4.35, S.D. = 0.538) รองลงมา คือ 
ความมั่ น ค ง ใน ง าน  ( X̅ =  4 . 30 ,  S.D.  =  0.727)  คว ามสั มพั น ธ์ กั บผู้ บั งคั บบัญชา  ( X̅ =  4 . 29 ,  
S.D. = 0.552) นโยบายและการบริหาร (X̅ = 4.29, S.D. = 0.648) และความส าเร็จในการท างาน (X̅ = 4.24, 
S.D. = 0.594) ตามล าดับ  ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ การยอมรับนับถือ ( X̅ = 4.14, S.D. = 0.625) ความ
รับผิดชอบ (X̅ = 4.14, S.D. = 0.670) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X̅ = 4.06, S.D. = 0.627) ความก้าวหน้า (X̅ = 
3.97, S.D. = 0.668) และค่าตอบแทน (X̅ = 3.90, S.D. = 0.736) ตามล าดับ 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.00, S.D. = 
0.620) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ ผลงานของ
ท่านมีความถูกต้องครบถ้วน (X̅ = 4.13, S.D. = 0.716) รองลงมา คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน
ปฏิบัติการประจ าปีได้ตรงตามแผนด้วยความรวดเร็วและตรงเวลาที่ก าหนด ( X̅ = 4.05, S.D. = 0.709), ท่าน
ปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร (X̅ = 3.97, S.D. = 0.521) ผลงานเป็นประโยชน์ใน
การน าไปใช้ในการปรับปรุงในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในอนาคต (X̅ = 3.93, S.D. = 0.651) และท่านปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามปริมาณงาน เม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (X̅ = 3.93, S.D. = 0.523) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 1 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

Beta t Sig. 

1. ความส าเร็จในการท างาน (x1)  
2. การยอมรับนับถือ (x2)  
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (x3)  
4. ความรับผิดชอบ (x4)  
5. ความก้าวหน้า (x5)  
6. นโยบายและการบริหาร (x6)  
7. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (x7)  
8. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (x8)  
9. ความมั่นคงในงาน (x9)  
10. ค่าตอบแทน (x10)  

-0.010 
0.222 
-0.221 
0.258 
0.278 
-0.076 
0.035 
-0.167 
-0.111 
0.050 

-0.009 
0.209 
-0.254 
0.291 
0.305 
-0.086 
0.031 
-0.180 
-0.146 
0.052 

-0.169 
3.415 
-4.076 
3.905 
6.083 
-1.495 
0.546 
-3.199 
-2.171 
0.877 

0.866 
0.001* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.136 
0.585 
0.002* 
0.031* 
0.381 

ค่าคงที่ 3.020  7.630 0.000* 

R = 0.616 , R2= 0.380 , SEE = 0.397 , F = 18.933 , Sig. = 0.000 , * = P < 0.05 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายการ
ผันแปรของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 38 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.380 และในบรรดา
ตัวแปรรายด้านทั้งหมด มีตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 6 
ด้าน คือความก้าวหน้า (Beta = 0.305) ความรับผิดชอบ (Beta = 0.291) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Beta = -
0.254) การยอมรับนับถือ (Beta = 0.209) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Beta = -0.180) และ ความมั่นคง
ในงาน (Beta = -0.146) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การยอมรับนับ
ถือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ ความมั่นคงในงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติมได้ ดังนี้   

ความก้าวหน้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากการที่บุคลากรได้รับการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการสนับสนุนในการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถ  
จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศณรินทร์ งามเลิศ 
(2559) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินคา้  
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า เนื่องจากในการที่กระตุ้นให้บุคคลรักในงานองค์กรจ าเป็นต้องจูงใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยตรง ในที่นี้อาจเป็นการมอบหมายโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการวัดผลส าเร็จของ
กิจกรรมที่ท า เพื่อให้บุคคลรู้สึกภูมิใจกับความส าเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น และสนับสนุนฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคคล 

ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากการที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในองค์กร ท า
ให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานส าคัญในองค์กร มีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ไม่เกิดการรู้สึกถูกควบคุม หรือถูกกดดันมากเกินไปและปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลาตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าความ
รับผิดชอบในงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากการได้รับมอบหมาย
งานที่ชัดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ย่อมท าให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความ
กระตือรือร้น ใช้ความรู้ความสามารถของตนคิดหาวิธีการท า งานใหม่ๆ เพื่อให้งานที่รับมอบหมายส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากหากบุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
ลักษณะงานมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จะท าให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์  
ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อ พิจารณา
แรงจูงใจในการท างานในแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น ได้แก่ ได้รับการยอมรับใน ผลงาน ความ
รับผิดชอบงาน ลักษณะของงานที่ท า ความเจริญก้าวหน้าในการท างาน และปัจจัยด้าน การบ ารุงรักษา ได้แก่ 
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นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อม และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยที่ ด้านลักษณะของงานที่ท า มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
มากที่สุด 

การยอมรับนับถือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากการที่บุคลากรมีผลงานที่ได้รับการยอมรับ ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อ
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จะท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ในงานของตนเอง และการให้ค าแนะน า ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานนั้น แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และช านาญในการปฏิบัติงานจนสามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้รักษามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ดีอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ พบว่า ปัจจัยที่มีค วามสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน การยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากในการปฏิบัติงานในองค์กร มีเพื่อนร่วมงานที่มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่
ดี มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน สามารถปฏิบัติงานในลักษณะการท างานเป็นทีมได้ดีแล้วนัน้ จะท าให้เกิดความสุข
ในการปฏิบัติงาน และงานต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติออกมาดีด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า  พบว่าแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากในการท างานผลงานจะส าเร็จได้ จ าเป็นต้องอาศัยการ
ติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกัน ซึ่งอาจต้องการค าปรึกษา หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากการที่บุคลากรได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีความมั่นคง ต าแหน่งงานมี
ความมั่นคง ก็จะมีความมั่นใจในองค์กร ไม่เกิดความวิตกกังวลในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องจนถึงเกษียณอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของฐาปนี สังขวิจิตร (2562) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 
พบว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25 มีจ านวน 2 ด้าน คือ ความส าเร็จในการท างาน และความมั่นคงในงาน  

ความส าเร็จในการท างาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากการที่บุคลากรท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
ก าหนดเวลา มีการหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานที่ประสบความส าเร็จ เป็นสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชญา แสงประสิทธิ์ (2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใน เขตพื้นที่ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 1 พบว่าความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

นโยบายและการบริหาร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบาย
และเป้าหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนรว่ม
ในการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อก าหนดขอบเขตในการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านทางการจัดสัมมนา/การ
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ประชุม และมีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมกับบุคลากรตั้งแต่การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว นโยบายและการบริหารจึงไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการทางาน ด้านนโยบายและการ
บริหารไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเมื่อเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว 
จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของของฐาปนี สังขวิจิตร (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 เพราะ
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มี
ความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน มีค่าตอบแทนต่าง ๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนให้กับบุคลากรซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยด้านค่าจ้างและผลตอบแทนไม่มีผลต่อตัวแปรประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ ความมั่นคงในงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้    

1. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ให้บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามสายงานและภารกิจให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อผลักดันให้บุคลกรมีความก้าวหน้าในการท างานเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถให้เป็นไป
ตามแผนการเลื่อนระดับของบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุก
กระบวนงาน ย่อมส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรสูงขึ้นตามไปด้วย  

2. ควรมีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในแต่ละสายงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานในแต่ละสายงานให้ดียิ่งขึ้น 

3. ควรจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นมิตร และมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะท าให้พนักงานมีการท างานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ท าให้ผลส าเร็จของงานย่อมมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย 
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4. ผู้บังคับบัญชาควรให้พนักงานมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในการมอบหมายงาน ควรมอบหมายงานที่มี
ความท้าทายความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้กับองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน 

เพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละต าแหน่งงานมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันด้วยหรือไม่ 
เพื่อน าผลมาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป  

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนของระดับผู้
บริหารงาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในการบริหาร และน ามาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
ต่อไป 
         3. ควรเพิ่มการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ผล
ของการวิจัยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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