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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีจำนวน 240 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วย

วิธ ีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป ็นการศึกษาวิจ ัยเช ิงปริมาณ เครื ่องมือท ี ่ ใช ้ใน การว ิจัย 

แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งปฏิบัติการ มีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี และมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยจูงในในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D. = 0.50) และ (x̅= 4.14, 

S.D. = 0.48) ตามลำดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการ

ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) 

เท่ากับ 0.687 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 68.70 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี 5 ด้าน คือ 

ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

คำสำคัญ : ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

Abstract 
  The objective of this research was to study the factors affecting performance efficiency 

of personnels of the Department of Internal trade, Ministry of Commerce. The samples of this 

study were 240 employees working as government officers, government employees, permanent 

employees and temporary workers in the Department of Internal trade, Ministry of Commerce. 

They were selected through simple random sampling. The research was a quantitative research. 

The research instrument was a questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard deviation 

and multiple regression analysis were the statistics used to analyze data. 

    The findings revealed that most of the participants were females aged between 20 - 30 

years old with the bachelor’s degree and practitioner level. Most of respondents had working 

experience less than 5 years and had the average monthly between 10,001 to 20,000 baht. And 

results, it found that the motivation factors in work and work efficiency factors were at high level 

of their opinions (x̅ = 3.93, S.D. = 0.50) and (x̅ = 4.14, S.D. = 0.48) respectively. 

   The results from hypothesis testing showed that factors affecting performance efficiency 

of personnels of the Department of Internal trade, Ministry of Commerce had a statistical 

significance level at 0.05. R Square value was 0.687 which indicated that motivation factors (i.e. 

independent variable) affected work efficiency of personnel’s the Department of Internal trade, 

Ministry of Commerce at 68.70 percent. As for the results of hypothesis testing, it was found that 

5 factors such as responsibility, reward and benefits, working environment, job description, and 

to be respected affected the performance efficiency of personnels of the Department of Internal 

trade, Ministry of Commerce. 

Keywords: Motivation factors, Work efficiency, The Department Internal trade of Ministry 

Commerce 

 

 



3 
 

บทนำ 
หน่วยงานราชการถือเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยและดูแลความเป็นอยู่

ประชาชน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หน่วยงาน

จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการทำให้บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหากมีการพัฒนาของ

บุคลากรมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

(เอกสิทธิ์ สนามทอง, 2562) 

การสร้างแรงจูงใจถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจาก 

แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้บุคลากรอยากทำงานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ซึ่งจะทำให้บุคลา กร

สามารถทำงานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานให้ตรงตามเป้าหมายที ่ตั ้งไว้  

(ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559)  

 กรมการค้าภายใน (Department of Internal Trade) เป ็นหน่วยงานภาครัฐที ่ม ีภารกิจหลักใน 

การส่งเสริมการค้าและดูแลประชาชนภายในประเทศ จึงทำให้ บุคลากรกรมการค้าภายในต้องปฏิบัติงานอย่าง

หนัก เกิดภาวะความเครียด และก่อให้เกิดการหมดแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ 

นักทรัพยากรมนุษย์ของกรมการค้าภายใน จะต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากร และบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง และทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจาก บุคลากรในหน่วยงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลือ่น

หน่วยงานให้เกิดการบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งการบรรลุเป้าหมายได้นั ้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติงานที ่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ จะทำให้สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจ และวางแผน  

กลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 เพื ่อศึกษาปัจจัยจูงใจที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  กรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 534 คน 

ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับกรม กรมการค้าภายใน, 2564) ซึ ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรคำนวณของทาโร่ ยามาเน่  

(Taro Yamane) ได้จำนวน 228.691 คน อย่างน้อยใช้ 229 คน เพื ่อป้องกันการเก็บข้อมูลที ่ไม่สมบูรณ์จาก 

การเก็บแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บแบบสอบถามอีกร้อยละ 5 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น

จำนวน 240 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการทำงาน  

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านควา มมั่นคงใน 

การทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 3. ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 4. ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทำให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ โดยจะนำผลที่ได้ศึกษาครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรายบุคคล ( IDP) 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมการค้าภายใน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 

Luthans (1989) กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาทำให้บุคคลทุ่มเท

แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การที่ตั้งไว้ 

โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) เป็นทฤษฎีจูงใจจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย

สำคัญ ได้แก่ 

  1. ป ัจจ ัยจ ูงใจ (Motivator factors) เป ็นป ัจจ ัยท ี ่ เป ็นต ัวกระต ุ ้นสภาพแวดล ้อมใน 

การปฏิบัติงานที่ทำให้บุคลากรพึงพอใจหรือสามารถเรียกได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความสำเร็จ

ในการทำงาน (Achievement),  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition), ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย 

(Work itself), ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) และความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement)  

 2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) ถือเป็นปัจจัยพื ้นฐานที ่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับ 

การตอบสนอง โดยปัจจัยนี้ไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือต้องการปฏิบัตงิาน

มากยิ่งขึ้น แต่เป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้นที่ลดการไม่พอใจในสถานที่ทำงานเท่านั้น โดยปัจจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง

ก ับสภาพแวดล้อมในสถานที ่ทำงาน และร ่วมร ักษาให้บ ุคคลปฏิบ ัต ิงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย  

7 ปัจจัย ได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์กร (Company policies and administration), การปกครองบังคับ

บัญชา (Supervision), ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Relationship with supervisors Peers and 

subordinates), ค่าจ้างและผลตอบแทน (Salary), สถานภาพในการทำงาน (Working condition), ความมั่นคง

ในงาน (Job security) และตำแหน่งงาน (Status)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วยบุคลากร

ในระดับต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคล

ที ่แสดงออกแตกต่างกันนี ้  ม ีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง  ๆ ซึ ่งได ้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาใน 

การปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Mager and Besch (1967) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะความแตกตา่ง

ระหว่างสิ่งต่าง ๆ และบอกได้ว่างานใดถูกหรืองานใดผิด อีกทั้งสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีลำดับขั้นตอน 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะและจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด  

3. ความสามารถจำเร่ืองที่ผ่านมา หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรหรือต้องใช้อะไร

ตลอดจนสามารถรู้ลำดับ หรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง  

4. ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเคร่ืองมือหรือเครื่องกลต่าง 

ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้ 

5. ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อความรู้

ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเร่ืองสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพในการทำงาน 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, 2564) 

1. วิสัยทัศน์ : “เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ต่อปี” 

2. พันธกิจ  

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มี

ศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น  

2.3 ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม 

2.4 พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำในอาเซียน 

2.5 เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการรวมทั้งการรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของตนเอง 

2.6 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

2.7 บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดแีละ

พัฒนาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

  3. ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ หน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วน

ราชการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556 กำหนดให้กรมการค้าภายในมีภารกิจเกี่ยวกับ 
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การเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการค้าภายในประเทศให้

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบการค้าเสรี และผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์

ประโยชน์ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษา

ระดับอนุปริญญา สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,001 – 20,000 บาท ประสบการณ์ในการทำงาน  

6- 10 ปี และสมาชิกในครอบครัวจำนวน 4-6 คน ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่าประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว

และทันเวลา (x̅ = 3.76) รองลงมาด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (x̅ = 3.75) ด้านการให้บริการอย่าง

ก้าวหน้า (x̅ = 3.69) และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( x̅ = 3.67) ส่วนปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงาน พบว่า 

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างด้านระบบการจัดการและด้าน

การเพิ ่มมูลค่างาน (x̅ = 3.75) ด้านกลยุทธ์ (x̅ = 3.72) ด้านบุคลากร (x̅ = 3.70) ด้านทักษะการบริหาร                  

(x̅ = 3.66) และด้านสไตล์การบริหาร (x̅ = 3.65) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานฝ่ายการเดินรถ

องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีอายุและประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที ่ม ีอายุมากกว่ามีประสิทธ ิภาพใน 

การปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์

ในกา รทำงานมากกว ่ าม ีประส ิ ทธ ิภ าพในการปฏ ิบ ั ต ิ ง านส ู ง กว ่ าพน ั กง านท ี ่ ม ี ป ระสบการณ์  

การทำงานน้อยกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือนและสมาชิกครอบครัว

ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่งเสริมการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้าน ระบบ

การจัดการ ด้านสไตล์การบริหาร ด้านทักษะการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านการเพิ่มมูลค่างานมีความสัมพันธ์

เชิงบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ 0.01 

ศศิประภา สระกาศ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย จูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี และรายรับต่อเดือนต่ำ

กว่า 20,000 บาท และผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84, S.D. = 0.441) และ (x̅ = 4.03, S.D. = 

0.511) ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีผลต่อตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 43.33 
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โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.433 (R2 = 0.433) ในบรรดาตัวแปรรายด้านทั้งหมด มีตัวแปร

อิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านความสำเร็จใน

การทำงาน และด้านความมั่นคงในการทำงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

วิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 534 

คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (กรมการค้าภายใน, 2564) 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรคำนวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) และต้องการค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5%  

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 228.69 คน อย่างน้อยใช้ 229 คน แต่เพื่อ

ป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถามจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจำนวน 240 ตัวอย่าง และใช้การสุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

      1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

      1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์  

โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งปฏิบัติการ มีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี 

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅= 3.93, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านความสำเร็จในการทำงาน  (x̅= 4.29, S.D. = 

0.43) และด ้านความร ับผ ิดชอบต่อหน ้าที่  (x̅ = 4.22, S.D. = 0.46) อย ู ่ ในระด ับมากที ่ส ุด ในขณะที่  

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (x̅ = 4.08, S.D. = 0.67) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว  

(x̅ = 4.07, S.D. = 0.68) ด้านล ักษณะของงานที ่ปฏ ิบ ัติ  (x̅ = 3.95, S.D. = 0.56) ด ้านความมั ่นคงใน 

การทำงาน (x̅ = 3.85, S.D. = 0.75) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (x̅ = 3.84, S.D. = 0.63) ด้านการ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (x̅ = 3.79, S.D. = 0.72) ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร (x̅ = 3.75, S.D. = 

0.74) และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (x̅ = 3.47, S.D. = 0.80) อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาใน 

การปฏิบัติงานเสมอ (x̅ = 4.25, S.D. = 0.64) และท่านสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภายในเวลาที่กำหนด (x̅ = 4.23, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ข้อคำถาม ท่านปฏิบัติงานสำเร็จ

ด้วยความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร (x̅ = 4.16, S.D. = 0.61) ท่านสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

ถูกต้อง และมีมาตรฐานตามที่หน่วยงานกำหนด (x̅ = 4.11, S.D. = 0.56) และ ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานอ่ืน ๆ ในอนาคต (x̅ = 3.96, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ป ัจจ ัยจ ู งใจม ีผลต ่อประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิ งานของบุ คลากร  

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย (B) 

Beta t Sig. 

ความสำเร็จในการทำงาน (X1) -0.15  -0.013 -0.252 0.801 

การได้รับการยอมรับนบัถือ (X2) -0.111  -0.146 -2.123 0.035* 

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติ (X3) 0.143  0.165 3.053 0.003* 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (X4) 0.480  0.462 8.208 0.000* 

การก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน (X5) -0.020  -0.031 -0.355 0.723 

นโยบายบริษัทและการบริหาร (X6) 0.023  0.036 0.524 0.601 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (X7) 0.066  0.093 1.439 0.151 

ความมั่นคงในการทำงาน (X8) -0.058  -0.090 -1.226 0.222 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (X9) 0.172  0.237 4.017   0.000* 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X10) 0.193  0.320 5.946   0.000* 

ค่าคงที่ 0.620   3.049   0.003* 

R= 0.829, R2 = 0.687, SEE=0.275, F=50.286, Sig.= 0.000, * =P< 0.05 

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.687 แสดงว่าตัวแปรอิสระ  คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 68.70 และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า มี 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (X4) (Beta = 0.462) ด้านค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ (X10) (Beta = 0.320)  ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X9) (Beta = 0.237) ด้านลักษณะของ

งานที ่ปฏิบัติ (X3) (Beta = 0.165) และด้านการได้ร ับการยอมรับนับถือ  (X2) (Beta = -0.146) มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน  

กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติม ได้ดังนี้ 
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ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับความคิดเห็น

มาก ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เป็นเพราะการได้รับการยอมรับนับถือในสถานที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นแรงจูงใจอย่าง

หนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานมีความเชื่อมั่นในการมอบหมาย

หน้าที่หรือมอบหมายงานให้ปฏิบัติ จึงส่งผลต่อความต้องการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

ของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างใน นลพรรณ บุญฤทธิ์ , 2558) ที ่กล่าวว่า ความต้องการถูกยกย่องในสังคม  

เป็นการยอมรับของบุคคลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเอง การนับถือตนเอง และความเป็นอิสระ  

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยนั้น เนื่องจาก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หาก

ขอบเขตหน้าที่นั้นตรงกับความถนัดหรือความสามารถของผู้ปฏิบัติงานก็จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ด้วย

การไม่กดดัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2559) 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง เครื่องจักร

สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และพบว่า 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยนั้น เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ภายในเวลาที่กำหนด โดยงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับความ

คิดเห็นมาก โดยข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ

ประสิทธิภาพในด้านคุณภาพงานมากที่สุด  

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับความคิดเห็น

มาก ในความคิดเห็นของผู้วิจัยนั้น เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เอื้ออำนวยให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น ความสะอาดของอาคาร ห้องทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ง

หากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เอื ้ออำนวย ก็จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความไม่อยากปฏิบัติงาน และจะ

ก่อให้เก ิดการทำงานที ่ไม ่ม ีประสิทธ ิภาพ ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของอัครเดช ไม้จ ันทร์ (2559)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง เครื่องจักร

สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

และพบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ในระดับความคิดเห็น

มาก ในความคิดเห็นของผู้วิจัยนั้น คิดว่า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ถือเป็นรายได้ทั้งหมดที่บุคลากรไดร้ับทั้ง
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ในรูปของรางวัลและปัจจัยทางการเงิน ซึ่งการมีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ถือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากร

ต้องการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธชพรรณ บุรี 

(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานที่ ดินในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า บุคลากรพึงพอใจสวัสดิการของข้าราชการ ทำให้เกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งด้านผลงานและด้านการปฏิบัติงาน   

ด้านความสำเร็จในการทำงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะมีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า การสำเร็จในการทำงานเป็นสิ่งที่บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้

ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณภาพของงานชิ้นนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของพฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และพบว่า ด้านความสำเร็จในการทำงาน ข้าราชการ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่วนมากเพิ่งบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลให้ยังขาด

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดความรอบคอบทำให้คุณภาพของงานหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 

ด้านการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะมีระดับความ

คิดเห็นมาก แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น บางครั้งอาจเกิดความไม่เป็น

ธรรมในการคัดเลือกบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้า หรือมีการโยกย้ายบุคลากรที่ไม่ตรงกับสายงาน ทำให้บุคลากร

บางส่วนขาดความเชื่อมั่น และส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิ

ประภา สระกาศ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และพบว่าด้านการก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้  

แม้กระทั่งการได้มีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงตำแหน่งในหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้า 

ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นมากอยู่แล้ว จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป ฏิบัติงาน

ของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะมีระดับความ

คิดเห็นมาก แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า นโยบายบริษัทและการบริหาร เป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มี

ส่วนในการตัดสินใจ บุคลากรจึงไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพียงแต่ทำให้งานสำเร็จ

ตามนโยบายเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิประภา สระกาศ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

ความคิดเห็นมาก และพบว่า ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรยังคงมีไม่เพียงพอกับประมาณงานที่เพิ่มขึ้น แม้จะไม่สัมพันธ์

กันระหว่างนโยบายและปริมาณงานที่ขึ้น แต่บุคลากรก็ยังมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะมีระดับ

ความคิดเห็นมาก แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร เป็นเพียงแค่การ

ร่วมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถร่วมงานกันได้

อย่างสามัคคี ก่อเกิดความเป็นหนึ่งเดียวในหน่วยงานเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การไม่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

ด้านความมั่นคงในการทำงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะมีระดับความคิดเห็น

มาก แต่ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานราชการมองว่า การปฏิบัติงานภายใต้ หน่วยงาน

ราชการม ีความมั ่นคงส ูง ได ้ร ับความเป ็นธรรมในการปฏิบ ัต ิงานจากผ ู ้บ ังค ับบ ัญชา และผ ู ้ร ่วมงาน  

อีกทั้ง ได้รับสวัสดิการ และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหาก

ปฏิบัติงานผิดพลาดก็มีโอกาสน้อยที่จะถูกให้ออกหรือไล่ออก จึงส่งผลให้บุคลากรไม่มีแรงจูงใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) กล่าวว่า 

ความมั่นคงในงาน เป็นปัจจัยค้ำจุน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการตอบสนอง โดยปัจจัยนี้ไม่ได้

เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือต้องการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น แต่เป็นเพียงปัจจัย

เบื้องต้นที่ลดการไม่พอใจในสถานที่ทำงานเท่านั้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่นำผลการวิจัยไปใช้  

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน

ที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารกรมการค้าภายในควรส่งเสริมให้เกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของบุคลากร

กรมการค้าภายใน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ความคิดซึ่งกัน  
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2. ผ ู ้บร ิหารกรมการค้าภายในควรส่งเสริมให้บ ุคลากรได้ปฏิบ ัต ิงานตรงตามความรู้  

ความสามารถของแต่ละบุคคล  

3. ผู้บังคับบัญชาควรมีส่วนช่วยในการกำหนดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

โดยกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และคุณภาพของงานที่ต้องการให้ชัดเจน 

4. ผู ้บริหารกรมการค้าภายในควรมีเครื่องมือที่ทันสมัย เอื ้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสะดวก ความประหยัดในการใช้ทรัพยากร  

5. ผู ้บริหารกรมการค้าภายในควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ให้มีความ

เหมาะสมกับภารกิจที่บุคลากรได้รับมอบหมาย  

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาครั้งนี ้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของระดับปฏิบัติงานเท่านั้น จึงขอเสนอ

ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการทำวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื ่น ๆ เพิ ่มขึ ้น เพื ่อศึกษาว่ายังมีปัจจัยใดบ้างที ่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

2. ควรศึกษาการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจที่มากขึ้น และให้ผลของงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

3. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจำแนกเป็นแต่ละส่วนงาน  
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