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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน มี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน ใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจำนวนประชากร จำนวน 101 คน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่ าง 31-40 ปี ระดับสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะการปฏิบัติงานต่ำกว่า 5 ปี และรายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 
25,000 บาท และผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.11, S.D. = 0.427) และปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.45, S.D. = 0.523)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
พัสดุ กรมชลประทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2เท่ากับ 
0.651 แสดงว่าตัวแปรอิสระคือปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองพัสดุ กรมชลประทาน ได้ร้อยละ 65.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีจำนวน 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านนโยบายองค์กรและการบริหาร และด้านความ
มั่นคงในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 
คำสำคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, กองพัสดุ กรมชลประทาน 
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ABSTRACT 
  Research on Factors Affecting performance efficiency of personnel of Procurement 

and Supply Division, The Royal Irrigation Department the objective of this research was to 
study the motivation factors that affected the performance efficiency of personnel of 
Procurement and Supply Division, The Royal Irrigation Department. The population was the 
samples of this research were 101 employees. This research was a quantitative research. The 
tools used in the research were questionnaires. Statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and analysis of multiple regression equations. 

   The results of the research found that Most of the population were female. Age 
between 31 - 40 years old, marital status, with a Bachelor's degree. The term of service was 
less than 5 years. and monthly income was between 10,001 - 25,000 baht and the results of 
the research also found that motivation factors had a high level of opinion (µ = 4.11, SD = 
0.427) and performance efficiency factors, overall, the opinion level was at the highest level 
(µ = 4.45, SD = 0.523). 

   Hypothesis test results it was found that the motivation factors that affect performance 
efficiency of the personnel of the Royal Irrigation Department had a statistical significance level 
at 0.05. R2 of the model was found as 0.651, indicating that the independent variable were 
the motivation factors that affect the dependent variable. was performance efficiency of 
personnel of the procurement and supply division, The Royal Irrigation Department at 65.10 
percent. When considering each aspect, it was found that there were 4 aspects, namely, 
success at work, responsibility, organizational policy and administration and the stability of 
work affect the performance efficiency of personnel of Procurement and Supply Division, The 
Royal Irrigation Department. 
Keywords: Motivation factors, Performance efficiency, Procurement and Supply Division of  
The Royal Irrigation Department 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทำให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้ าและเติบโตต่อไปได้ ซึ่ง
ส่วนสำคัญที ่จะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้นั ้น อยู ่ที ่การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ถือ
ว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางที่องค์กรได้วางไว้ดังนั้นองค์กรจึงควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ มีความชำนาญ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กรและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เกิดการโอนย้ายเปลี่ยนงานบ่อย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สอดคล้องการ
ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าและช่วยให้งานประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น 
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 กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ าที่ในการ
บริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (2560 – 2579) ได้มีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรในภาพรวมให้สามารถรับมือกับความท้าทายจำนวนมากที่เข้ามา ในขณะเดียวกันก็
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ ซึ่งเป็นแนวคิดของการสนธิกำลังขององค์กร (Synergy) ทั้งใน
ส่วนของบุคลากร องค์ความรู้ และวิธีการทำงานบนฐานดิจิทัล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ระยะยาว 

ดังนั้นการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่จึงถือเป็นการขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการพัฒนาแนว
ทางการกำหนดสมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยงาน และบุคลากรที่พึงประสงค์เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการใน
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (Smart Worker) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดรับกับบริบทและทิศทางขององค์กรในอนาคตทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ และการสร้าง
แรงจูงใจพร้อมส่งเสริมกระบวนการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทำงาน (Mindsets) อาทิ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing Learning) มีการทำงาน
เชิงรุก และมีทักษะที่เหมาะสมกับงาน(Skillsets) ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านชลประทาน ทักษะการ
บริหารจัดการ ทักษะการสอนงานการมีส่วนร่วมและทักษะการใช้เครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

กองพัสดุเป็นหน่วยงานภายในกรมชลประทานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 ซึ่งการงานด้านพัสดุนั้น ต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของกองพัสดุจึงต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้งานเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหน่วยงานได้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทำงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจ 10 ด้านของFrederick Herzbergเพื่อนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนนโยบายพัฒนาบุคลากร กองพัสดุ กรมชลประทาน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที ่ใช ้ในการวิจ ัย คือ บุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน จำนวน 101 คน 

ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ กรมชลประทาน, 2564) 

2. ขอบด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยด้านความสำเร็จในการทำงาน 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านนโยบายองค์กรและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านความมั่นคงในการ
ทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน ์  

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 
 3. ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ กองพัสดุ กรมชลประทาน 
 4. ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อทำให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน 
 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ให้ดียิ่งขึ้น 
 3. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร ใช้ประกอบการพิจารณาในดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกองพัสดุ 
กรมชลประทาน รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ของกรมชลประทาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการศึกษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  Peterson and Plowman (1953 อ้างในสุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์, 2558) สรุปองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ด้วยกันคือ คุณภาพของงาน (Quality)  ปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Time) และ
ค่าใช้จ่าย (Costs)  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 Sallis and Sallis (1990) กล่าวว่า แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงกับความพึงพอใจที่ได้จากการ
ตอบสนองความต้องการและแรงขับภายในก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในด้านการทำงานนั้น หากบุคคลไม่เข้าใจในสิ่งที่
เป็นแรงจูงใจแล้วก็จะทำให้บุคคลต้องประสบกับงานหรืออาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง แรงจูงใจนั้นคือแรงขับที่
จะทำให้บุคคลเกิดการกระทำหรือพฤติกรรมนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ อาจจะเป็นความปรารถนาในด้าน
ทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้น บ้านและรถยนต์ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้น อำนาจ สถานะหรือการประสบความสำเร็จ หรือเป็น
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น สามารถสร้างผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายคนทั่วๆไปมักกล่าวว่า จะมีแรงจงูใจ
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หรือมีความกระตือรือร้นและพลังอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อสามารถมีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย นั่นหมายถึงบุคคลจะ
มีแรงจูงใจเมื่อต้องการจะทำงานที่ดีมากกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับขู่เข็ญหรือมีสิ่งล่อใจ 
 ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Herzberg's two-factor theory) 

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) เป็นทฤษฎีจูงใจ โดยเสนอว่าปัจจัยใน
การทำงานเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงานและไม่พึงพอใจในการทำงานหมายถึง การทำงานโดย
หลักการของเจ้าของกิจการจะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานการสร้างความพอใจนี้ สรุปว่า บุคคล
จะมีความต้องการในงานที่แยกจากกันเป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
  1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรืออาจกล่าว
ว่าเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ทำให้บุคคลเกิดความพอใจ และเกิดการจูงใจให้
บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement), การได้รับการยอมรับนับถือ 
(Recognition), ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย (Work itself), ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 
และ ความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement)  
  2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับการ
ตอบสนอง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทำให้คนทำงานมากขึ้น หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
ตลอดจนเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้น แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้
คนไม่พอใจในงานที่ทำ เท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันกับสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงาน และร่วมรักษาให้บุคคลปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งมีอยู่ 7 ปัจจัย ได้แก่ นโยบาย
การบริหารขององค์กร (Company policies and administration), การปกครองบังคับบัญชา (Supervision), 
ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Relationship with supervisors Peers and subordinates), 
ค่าจ้างและผลตอบแทน (Salary), สถานภาพในการทำงาน (Working condition), ความมั่นคงในงาน (Job security) 
และตำแหน่งงาน (Status)  

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองพัสดุ กรมชลประทาน 
 ประวัติกองพสัดุ กรมชลประทาน 

นับตั้งแต่เริ่มตั้งกรมคลอง การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเพียงเจ้าหน้าที่เป็นชุดทำงาน ทำหน้าที่
จัดหาพัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ไม่มากนัก โดยปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อผู้ ควบคุม
งานก่อสร้างของแต่ละโครงการ จนกระทั่งถึงสมัยกรมทดน้ำ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับแผนกซึ่งรวมงาน
ด้านพัสดุกับงานพาหนะทางน้ำไว้ด้วยกัน เรียกว่า "แผนกพัสดุและยานพาหนะทางน้ำ สังกัดกองบัญชี โดย
ยังคงมีหน่วยพัสดุประจำตามโครงการก่อสร้างทุกแห่งด้วย ต่อมาเมื่อภารกิจและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มมากขึ้น จึง
ได้แยกออกจากงานพาหนะทางน้ำเป็น "แผนกพัสดุ" สังกัดกองคลังใน พ.ศ.2478 และเมื่องานพัฒนาแหล่งน้ำ
ของกรมชลประทานขยายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จึงได้ยกฐานะแผนกพัสดุขึ้นเป็น "กองพัสดุ" ใน 
พ.ศ.2495 เป็นต้นมาโดยปัจจุบันตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2557 กองพัสดุมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของกรมและปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศศิประภา สระกาศ (2563)ได้ศึกษาวิจัย เรื ่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี และรายรับต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท 
และผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84, S.D. = 0.441) และ (x̅= 4.03, S.D. = 0.511) ตามลำดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.433 (R2 = 0.433) แสดงว่าตัวแปรอิสระคือปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ร้อยละ 43.3 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า มีจำนวน 3 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านความสำเร็จในการทำงาน และด้าน
ความมั่นคงในการทำงานมีผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า 1) ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย รวมทั ้งระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
ความสำเร็จของงาน การยอดรับนับถือ ความรับผิดชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ .001 3) ปัจจัยด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย นโยบายในการบริหารความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น และความมั่นคงในงานส่งผลต่อลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุก
ด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุกด้านอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมลู
วิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน จำนวน 101 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยผู้วิจัยมีการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
     1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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     1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทานโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง31 - 
40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะการปฏิบัติงานต่ำกว่า5ปี และรายรับต่อเดือนอยู่
ระหว่าง10,001 - 25,000บาท 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.11 S.D. = 0.472) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรก คือ ด้านความมั่นคงในการทำงาน (µ = 
4.35, S.D. = 0.667) รองลงมาคือ ด้านนโยบายองค์กรและการบริหาร (µ = 4.32, S.D. = 0.609) ด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (µ = 4.29, S.D. = 0.496) ด้านความสำเร็จในการทำงาน (µ = 4.25, S.D. = 0.494) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (µ = 4.21, S.D. = 0.616) ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (µ = 4.16, S.D. = 0.711) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (µ = 4.04, S.D. = 
0.560) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ(µ = 3.97, S.D. = 0.529) ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน (µ = 
3.86, S.D. = 0.706) และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (µ= 3.65, S.D. = 0.865) ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.45, S.D. 
= 0.523) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ท่านตรง
ต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (µ = 4.48, S.D. = 0.611) รองลงมาคือ มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของปริมาณงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (µ = 4.47, S.D. = 0.610) ท่านปฏิบัติงาน
สำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (µ = 4.46, S.D. = 0.610) และท่านตรวจทานงานทุกครั้ง
ก่อนนำเสนอหรือเผยแพร่ (µ= 4.44, S.D. = 0.656)  ส่วนระดับความคิดเห็นระดับมาก คือ งานที่ท่านปฏิบัติมี
ความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (µ= 4.41, S.D. = 0.604) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ 
กรมชลประทานได้ผลดังนี ้
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ตารางที่ 1ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย (B) Beta t Sig. 

ด้านความสำเร็จในการทำงาน (X1) 0.360 0.341 3.552 0.001* 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถอื (X2) 0.110 0.118 1.075 0.285 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3) -0.134 -0.136 -1.433 0.155 
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (X4) 0.289 0.275 2.817 0.006* 
ด้านความก้าวหน้าในตำแหนง่หน้าที่การงาน (X5) -0.137 -0.184 -1.692 0.094 
ด้านนโยบายองค์กรและการบริหาร (X6) 0.227 0.264 2.474 0.015* 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (X7) 0.095 0.110 1.225 0.224 
ด้านความมั่นคงในการทำงาน (X8) 0.160 0.204 2.330 0.022* 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X9) -0.138 -0.187 -1.719 0.089 
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X10) 0.106 0.175 1.647 0.103 

ค่าคงที ่ 0.408  1.212 0.229 
R= 0.807, R2 = 0.651, SEE=0.326, F=16.603, Sig.= 0.000, * =P< 0.05 

 จากตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2)เท่ากับ 0.651แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ได้ร้อยละ 65.10 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 4 
ด้าน คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน (Beta = 0.341) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Beta = 0.275) ด้าน
นโยบายองค์กรและการบริหาร(Beta = 0.264) และด้านความมั่นคงในการทำงาน (Beta = 0.204) มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านนโยบาย
องค์กรและการบริหาร และด้านความมั่นคงในการทำงานสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 ด้านความสำเร็จในการทำงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าบุคลากรจะมีความภูมิใจใน
ความสำเร็จของงาน เมื่อสามารถทำงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดย
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานได้สำเร็จและมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในงาน
ที่ทำสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิตาฉัตร แป้นดวงเนตร (2563) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัด พบว่า ความสำเร็จในการทำงาน ส่ งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัด โดยพนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
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 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน รองลงมาจากด้านความสำเร็จในการทำงานผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า บุคลากรสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีอำนาจรับผิดชอบใน
งานที ่ปฏิบัติอยู ่อย่างเต็มที ่และอิสระในการทำงาน ซึ ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg, 1979) ที่กล่าวว่าความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และมีอำนาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็น
อิสระในการทำงาน  
 ด้านนโยบายองค์กรและการบริหารมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที ่ส ุดและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรต้องทราบ 
นโยบาย กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆขององค์กรอยู่เสมอองค์กรมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน และนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน 
(2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
จังหวัดกำแพงเพชร จำกัด พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
โครงสร้างขององค์การซึ่งควรเอื้ออำนวยเพื่อที่จะนำเอาความคิด นโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ และ
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เข้ามาเผยแพร่และร่วมกันคิดพิจารณาดำเนินการ  
 ด้านความมั่นคงในการทำงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและ มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากกองพัสดุ กรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานราชการจึงมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตทำให้บุคลากรรู้สึกมีความ
มั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน และมีความตั้งใจที่จะทำงานจนเกษียณอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัคร
เดช ไม้จันทร์ (2559) ที ่ศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั ้ง เครื ่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ความมั่นคงก้าวหน้าในงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.048 

ปัจจัยจูงใจที่ไม่มีผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน คือ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องมาจากบุคลากรได้รับการยอมรับ
ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ทำให้ ได้รับความไว้วางใจในการให้ข้อเสนอแนะ
คำแนะนำ และปรึกษาการปฏิบัติงานเสมอ ดีอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ที่
ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่1 กรม
ทหารราบที่ 7 พบว่า การยอมรับนับถือไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารสังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากลักษณะงานของบุคลากรมี
ระบบขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความน่าสนใจท้าทายความรู้ความสามารถ 



 
10 

 

และอาศัยความริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานที่ทำได้ดีอยู่แล้วสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาฉัตร แป้นดวง
เนตร (2563) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั ซีพีเมจิ จำกัดพบว่า 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัด 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรได้รับการ
สนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ โดยเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเกิดโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงมีการเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน
อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) ที ่ศึกษาเรื ่องแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท XYZ จำกัด พบว่าด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง
หน้าที่การงานไม่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท XYZ จำกัด 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากบุคลากร
ให้ความร่วมมือและเต็มใจช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรรมเพื ่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ทำให้เกิดบรรยากาศและความสัมพันธ์ที ่ดีส่งผลให้มี ความ
กระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของฐิตาฉัตร แป้นดวงเนตร (2563) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัดพบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัด 

 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากองค์กรได้จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการสนับสนุนการทำงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดและจัดสถานที่ทำงานเป็น
สัดส่วนเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทั่วไปในห้องทำงานมีความสงบดีอยู่แล้วสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ กรมชลประทาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการจัดสวัสดิการและเงินตอบ
แทนอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการบ้านพัก ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาเป็นต้น และได้รับเงินเดือนที่
เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันดีอยู่แล้วสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ซึ่งศึกษา
เรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า พบว่า 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักง าน และลูกจ้าง องค์การ
คลังสินค้าของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า  

 
 
 
 
 



 
11 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่นำผลการวิจัยไปใช้  

 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัสดุ 
กรมชลประทาน คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านนโยบายองค์กรและ
การบริหาร และด้านความมั่นคงในการทำงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

 1. องค์กรควรสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งควรมีการจัดอบรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกฎหมาย ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

 2. องค์กรควรมีการประชุมชี้แจงนโยบายและกฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ในการทำงานไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมาย และมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนฝ่ายอย่างชัดเจน 

 3. องค์กรควรกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานในการ
เลื่อนตำแหน่งงานให้บุคลากรได้ทราบเพื่อบุคลากรจะได้รู้สึกมั่นคงในการทำงานและช่วยให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
บุคลากรแต่ละฝ่าย เพื ่อนำปัญหาและอุปสรรคที ่เกิดขึ ้นมาปรับปรุงแก้ไข บูรณาการและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
  2. ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติและความต้องการของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลของ
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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