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บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ความคิดเห็น
ต่อแรงจูงใจของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (3) ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (4) ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ต าแหน่งงานปัจจุบนั รายไดต้่อเดือน 
และ (5) ผลกระทบของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ี แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 ส่วน 
ส่วนท่ี 1  เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

ผลการวจิยัพบวา่ เพศชายและหญิง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลา
การปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีต าแหน่งงานปัจจุบนัต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ตา่งกนั  

 การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ แรงจูงใจโดยรวมมีผลกระทบกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ ดา้นความส าเร็จของงานมีผลกระทบกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความ
รับผิดชอบ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความมัน่คงในการท างาน ตามล าดบั การวเิคราะห์ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this independent study were (1) to investigate the demographics data of the sample; (2) to 
examine the perceptions regarding the Motivational Factors of Personnel at Office of the Consumer Protection Board; (3) 
to examine the level of the Work Performance of Personnel at Office of the Consumer Protection Board; (4) to examine 
the level of Work Performance of the respondents of Personnel at Office of the Consumer Protection Board classify 
follow the demographics data feature gender, age, marital status, education level, working period at Office of the 
Consumer Protection Board, current position income per month; and (5) to examine the influence of Motivational Factor 
on Work Performance of Personnel at Office of the Consumer Protection Board.  

The researcher utilized questionnaire to collect data from the respondents. The questionnaire included 5 parts. 
Part 1 collected demographic data of the respondents. Part 2 collected data regarding Motivational Factors. Part 3 
collected data regarding Sustaining Factors. Part 4 collected data regarding Work Performance. Part 5 Comment on 
problems and suggestions.  

Results found that male and female had similar levels of Work Performance. Respondents in different age 
groups had different levels of Work Performance. Respondents with different marital status groups had different levels of 
Work Performance. Respondents with different education level groups had similar levels of Work Performance. 
Respondents with different working period at Office of the Consumer Protection Board  groups had different levels of 
Work Performance. Respondents with different current position groups had different levels of Work Performance. 
Respondents with different income per month groups had similar levels of Work Performance.  

The Multiple Regression Analysis revealed that Motivational Factors influenced Work Performance of 
government officer, government personnel, employ personnel at Office of the Consumer Protection Board. When  
consider case found that the Success of job had the highest impact on Work Performance followed by The Responsibility, 
Working environment and Work stability respectively. All statistical analysis were performed at .05 significance level. 

 
Keywords : MOTIVATIONAL FACTORS, WORK PERFORMANCE , OFFICE OF CONSUMER PROTECTION 
BOARD 

 

บทน ำ 
ปัจจยัส าคญัในการพฒันางาน พฒันาองค์กร ตลอดไปจนถึงการพฒันาประเทศ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง องคก์รทุกองคก์รลว้นแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการน าทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์ร โดยกล่าวไดว้า่ความส าเร็จและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร มีผล
มาจากการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถ และมีคุณค่าเสมอ ดงันั้นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหาร คือ การสร้าง
แรงจูงใจและความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึง คือ ผูป้ฏิบติังานเพ่ือชกัจูงใหบุ้คคลเหล่านั้นท างานอยา่งกระตือรือร้น 
ทุ่มเทก าลงักายใจอยา่งเตม็ความสามารถในการท างาน อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีจะสร้างงานแก่องคก์รอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึง
จะเป็นแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง และรักษาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งมีความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่หอ้ยูก่บัองคก์ร



ไดน้านท่ีสุด และสามารถปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กล่าวไดว้า่ การจดัการเก่ียวกบับุคคล หรือการบริหารงานบุคคล 
เป็นหวัใจของการบริหาร ดงันั้นไม่วา่หน่วยงานประเภทใด หากงานบริหารบุคคลบกพร่องหน่วยงานนั้นจะเจริญกา้วหนา้
ไดย้าก เพราะเหตุวา่บุคคลเป็นผูป้ฏิบติังานผลงานจะดีจะเสียจึงอยูท่ี่บุคคลท่ีท างานนั้น ถา้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานขวญัไม่ดี ไม่มีก าลงัใจ ไม่มีสมรรถภาพผลงานก็จะบกพร่อง แต่ถา้การบริหารงานบุคคลไดรั้บความส าเร็จทุกฝ่าย
ก็จะร่วมมือกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร, 2519) 
        แรงจูงใจ (motive) เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากค าภาษาละตินท่ีวา่ mover (Kidd,1973;101) ซ่ึงหมายถึง เคล่ือนไหว 
(move)  ดงันั้น ค  าวา่แรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมายไวต้่างๆ กนัดงัน้ี 
         1. แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าใหบุ้คคลตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว 
หรือมีพฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย (Walters,1978 :218)  
         2. แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั ท าใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ี
ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูน่ภาวะส่ิงแวดลอ้ม (Loundon and Bitta,1988:368) 

จากความหมายน้ีจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
1. เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระท า  
2. เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระท าอยา่งมีทิศทาง 

         การจูงใจ (motivation) เป็นเง่ือนไขของการไดรั้บการกระตุน้โดยมีการใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
         1. การจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีการกระท า (Schiffman and Kanuk, 
1991:69) 
         2. การจูงใจ เป็นภาวะภายในของบุคคล ท่ีถูกกระตุน้ใหก้ระท าพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและต่อเน่ือง (Anita E. 
Woolfolk, 1995) 
         3. การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระท าพฤติกรรม 
นั้นเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ (Domjan, 1996) 
         จากค าอธิบายและความหมายดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูก กระตุน้จากส่ิงเร้าโดย
จงใจ ใหก้ระท าหรือด้ินรนเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรม 
ท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ มีทิศทางจริงจงั มีเป้าหมายชดัเจนวา่
ตอ้งการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลกัดนั หรือแรงกระตุน้ ท่ีเรียกวา่ แรงจูงใจ  

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นส่วนราชการระดบักรม สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี โดย
ระยะแรก เม่ือปี พ.ศ. 2512 ไดมี้เจา้หนา้ท่ีของสหพนัธ์องคก์ารผูบ้ริโภคระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็น องคก์ารอิสระ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการเมือง จดัตั้งโดยสมาคมผูบ้ริโภค ของประเทศต่างๆ รวมตวักนัมีส านกังานใหญ่ อยูท่ี่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์ไดเ้ขา้มาชกัชวน องคก์ารเอกชนในประเทศไทยใหมี้การจดัตั้งสมาคมผูบ้ริโภคข้ึน เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจาก องคก์ารเอกชน ของประเทศไทยในขณะนั้นยงัไม่พร้อม ท่ีจะด าเนินงานอยา่งไรก็ตาม
สหพนัธ์องคก์ารผูบ้ริโภคระหวา่งประเทศ ก็มิไดย้อ่ทอ้ ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาชกัชวนอีกหลายคร้ัง จนกระทัง่ในคร้ังท่ี 3 
องคก์ารเอกชน ของประเทศไทยไดรั้บการชกัชวน ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือการศึกษาปัญหา ของผูบ้ริโภคมีช่ือวา่ กรรม
การศึกษาและส่งเสริมผูบ้ริโภคใน ปี พ.ศ. 2514 และไดมี้ววิฒันาการเร่ือยมาในภาคเอกชน รวมทั้งไดป้ระสานงานกบั
ภาครัฐบาล จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมยั คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ คุม้ครองผูบ้ริโภค



ข้ึนคณะหน่ึง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เป็นประธานกรรมการชุดดงักล่าว ไดส้ลายตวัไปพร้อม
กบัรัฐบาลในยคุนั้นตามวถีิทางการเมือง และมีการยกร่าง พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 รัฐบาลสมยัต่อมาซ่ึงมี 
พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ เป็นนายกรัฐมนตรีไดเ้ล็งเห็น ความส าคญัและความจ าเป็นของการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงไดมี้
การจดัตั้งคณะกรรมการ คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนอีกคร้ังโดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตะกิตย ์เป็นประธานกรรมการ 
การปฏิบติังานโดยอาศยัอ านาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตรการถาวรในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทั้งในหลกัทาง 
สาระบญัญติั และการจดัองคก์รของรัฐเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงไดพิ้จารณายกร่างกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง ผูบ้ริโภค 
และรัฐบาลไดน้ าเสนอต่อรัฐสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ป็นกฎหมายได ้รัฐบาลจึงไดน้ าร่างข้ึนบงัคมทูลซ่ึงไดมี้ 
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้ตราเป็นพระราชบญัญติั ไดต้ั้งแต่วนั ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษเล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 มีผลการใชบ้งัคบั 
ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2522 เป็นตน้มา (ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, 2560 คน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2562) 

ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานจึงไดก้ าหนดหัวขอ้การวิจยั คือ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยก าหนดปัญหาการวจิยัวา่ 
เจา้หนา้ท่ีในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่างกนั และแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ในส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งไร ผลการวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือไปใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี เพ่ือศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นตอ่แรงจูงใจ ของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน
ในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ต าแหน่งงานปัจจุบนั รายไดต้่อเดือน 

5. เพ่ือศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
สมมุติฐาน 1 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 
 1.1 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ชาย
และหญิง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 



 1.2 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
อาย ุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 1.3 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
สถานภาพสมรส ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 1.4 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 1.5 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 1.6 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
ต าแหน่งงานปัจจุบนั ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 1.7 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมี
รายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 

สมมุติฐาน 2 แรงจูงใจ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 2.1 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ 
พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.2 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ 
พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.3 ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ 
พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.4 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.5 ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.6 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.7 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.8 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.9 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นชีวติส่วนตวั ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ 
พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.10 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  



 2.11 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และพนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 249 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ีไดม้าจากการใชว้ธีิค  านวณตามสูตร Taro Yamane ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 153 คน 

2. ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาวจิยัในคร้ังน้ี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 3. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมุ่งเน้นท่ีการศึกษาตวัแปรตน้ คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่  

    1.ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
       1. ดา้นความส าเร็จของงาน  
       2. ดา้นความรับผิดชอบ 
       3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
       4. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  
       5. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
    2.ปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  
       1. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
       2. ดา้นชีวติส่วนตวั 
       3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
       4. ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
       5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
       6. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน   

และตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นปริมาณงาน 
2. ดา้นคุณภาพงาน 
3. ดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
5. ดา้นการเป็นผูน้ า 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูศึ้กษาวิจยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจต่อท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

2. แรงจูงใจในการท างาน  
    1.ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
       1. ดา้นความส าเร็จของงาน  
       2. ดา้นความรับผิดชอบ 
       3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
       4. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  
       5. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
    2.ปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  
       1. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
       2. ดา้นชีวติส่วนตวั 
       3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
       4. ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
       5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
       6. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน   
 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. สถานภาพสมรส 
    4. ระดบัการศึกษา 
    5. ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังาน 
        คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
    6. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
    7. รายไดต้่อเดือน 
 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
1. ดา้นปริมาณงาน 
2. ดา้นคุณภาพงาน 
3. ดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
5. ดา้นการเป็นผูน้ า 

 



 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั รายไดต้่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีเน้ือหา จ านวน 
25 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
 1. ความส าเร็จของงาน ขอ้ 1-5 
 2. ความรับผิดชอบ ขอ้ 6-10 
 3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ขอ้ 11-15 
 4. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ขอ้ 16-20 
 5. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ขอ้ 21-25 
            ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุนในส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีเน้ือหา จ านวน 27 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ  
 1. นโยบายและการบริหารงาน ขอ้ 26-29 
 2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอ้ 30-33 
 3. สภาพแวดลอ้มในการท างาน ขอ้ 34-38 
 4. ชีวติส่วนตวั ขอ้ 39-42 
 5. รายไดแ้ละสวสัดิการ ขอ้ 43-47 
            6. ความมัน่คงในการท างาน ขอ้ 48-52 
            ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมี
เน้ือหา จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
 1. ปริมาณงาน ขอ้ 53-55 
 2. คุณภาพงาน ขอ้ 56-58 
 3. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ขอ้ 59-61 
 4. ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ขอ้ 62-64 
 5. การเป็นผูน้ า ขอ้ 65-67 
 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบ
ใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
 เห็นดว้ยมาก    4 
 เห็นดว้ยปานกลาง     3 
 เห็นดว้ยนอ้ย     2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 



คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
       จ านวนระดบัคะแนน 
 

 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง 
มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  
5

15   

    = 0.8 
 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ  
  

กำรสร้ำงเคร่ืองมือ และกำรตรวจสอบเคร่ืองมือวดั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพ่ือน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุม
เน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 5 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและด้านการศึกษาจ านวน 3 ท่านได้แก่ (1) ผศ.ดร.ประไพทิพย ์ลือพงษ์ 
(2) น.ส.นันท์นภสั แกว้บ่อไทย และ (3) น.ส.อนุสรณ์ ยิง่สุขสมหวงั ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective 
congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ านวน 30 คนหลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ี
ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก โดยค่าความเช่ือมัน่
ของค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 



 1. ความส าเร็จของงาน เท่ากบั 0.778 
 2. ความรับผิดชอบ เท่ากบั 0.834 
 3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เท่ากบั 0.767 
 4. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน เท่ากบั 0.829 
 5. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เท่ากบั 0.849 
 6. นโยบายและการบริหารงาน เท่ากบั 0.782 
 7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เท่ากบั 0.837 
 8. สภาพแวดลอ้มในการท างาน เท่ากบั 0.834 
                9. ชีวติส่วนตวั เท่ากบั 0.701 
                10. รายไดแ้ละสวสัดิการ เท่ากบั 0.863 
                11. ความมัน่คงในการท างาน เท่ากบั 0.838 
 12. ปริมาณงาน เท่ากบั 0.807 
 13. คุณภาพงาน เท่ากบั 0.703 
 14. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เท่ากบั 0.767 
 15. ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เท่ากบั 0.733 
 16. การเป็นผูน้ า เท่ากบั 0.777 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 หลงัจากผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาและวจิยัคร้ังน้ีอยา่งเป็น
ขั้นตอน ดงัน้ี   
 1. ผูว้จิยัน าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานมาหาต าแหน่งท่ีของขอ้มูล (percentile) แบ่งคะแนน
ออกเป็น 3 ช่วง คือ คะแนนนอ้ย คะแนนปานกลาง และคะแนนมาก แลว้สุ่มตามรายช่ือคะแนนประเมิน 
 2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปแจกแก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือกไว ้ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และตรวจสอบความถูกตอ้งกบัคะแนนผลการ
ปฏิบติังานกบัรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไวเ้พ่ือน ามาประมวลผล  
           4. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่1-4 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั รายไดต้่อเดือน 



 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดั
ลกัษณะการกระจายขอ้มูลของแรงจูงใจ และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่3-4  ตำมสมมติฐำนข้อที ่1-2 
สมมติฐาน 1.1 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ชายและหญิง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
  ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent sample t test) เพื่อ
วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังาน
จา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

สมมติฐาน 1.2 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาย ุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น อาย ุซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สมมติฐาน 1.3 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น สถานภาพสมรส ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะ
วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สมมติฐาน 1.4 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น ระดบัการศึกษา ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สมมติฐาน 1.5 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยั
จะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเ LSD 

สมมติฐาน 1.6 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีต าแหน่งงานปัจจุบนั ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 



 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น ต าแหน่งงานปัจจุบนั ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะ
วเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สมมติฐาน 1.7 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ต่างกนั 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น รายไดต้่อเดือน ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สมมุติฐาน 2.1 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความส าเร็จของงาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.2 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความรับผดิชอบ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.3 ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัจูงใจ 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.4 ปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้ง
เหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.5 ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 



 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัจูงใจ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.6 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.7 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.8 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของ
ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.9 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นชีวติส่วนตวั ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นชีวติส่วนตวั ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.10 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สมมุติฐาน 2.11 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ส่งผลตอ่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมา
บริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
 



สรุปผลกำรวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี จ านวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.50 สถานภาพโสด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.10 มีระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.30 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 และมีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 
15,000-25,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 

2. กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.51 โดยมีปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .52 รองลงมาคือปัจจยัค ้าจุน มีค่าเฉล่ีย 
3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั.56 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจระดบัมากท่ีสุด ในดา้น
ความส าเร็จของงาน กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจระดบัมากในดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล รองลงมาคือดา้นความ
รับผิดชอบ ส่วนดา้นอ่ืน ๆ  กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ชีวติส่วนตวั ความมัน่คงในการ
ท างาน นโยบายและการบริหารงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
การงาน และรายไดแ้ละสวสัดิการ เม่ือพิจารณาถึงระดบัแรงจูงใจในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.24, SD = .49) พบวา่ ท่านมีความภาคภูมิใจใน
งานท่ีปฏิบติัจนประสบความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ = 4.46, SD = .63) และการไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งพิจารณา
จากความส าเร็จในการท างานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.03, SD = .86) 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.14, SD = .51) พบวา่ ท่านมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.29, SD = .57) และท่านไดรั้บมอบหมายใหมี้อ านาจในการตดัสินใจใน
การปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.99, SD = .73) 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.04, SD = .63) พบวา่ งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมาย
ช่วยเพ่ิมพนูประสบการณ์เรียนรู้และทกัษะความช านาญ มีค่าเฉล่ียมาก (x̄ = 4.18, SD = 0.78) และงานท่ีท่านท าอยูต่รงกบั
ความสนใจและความถนดั เหมาะกบัความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.96, SD = .79)  

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.75, SD = .75) พบวา่ ท่านไดรั้บการ
สนบัสนุนในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ = 3.95, SD = .85) และงานท่ีท่านท าอยู ่มีโอกาสท่ีจะ
ไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.51, SD = .93) 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.83, SD = .70) พบวา่ ท่านรู้สึกพึงพอใจเม่ือ
ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ = 3.99, SD = .83) และท่านไดรั้บการช่ืนชมทุกคร้ังเม่ือ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.73, SD = .84) 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.91, SD = .63) พบวา่ ท่านทราบและเขา้ใจ
นโยบายของหน่วยงานของท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.09, SD = .74) และการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยงานมี
ผลกระทบต่อการท างานของท่าน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.76, SD = .85) 



ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.16, SD = .64) พบวา่ ท่านใหค้วามเคารพและ
ปฏิบติัในการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ = 4.33, SD = .67) และการร่วมมือและปฏิบติังานอยา่งเป็น
ทีม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.03, SD = 0.88) 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.81, SD = .68) พบวา่ การปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานมีผลท าใหก้ารปฏิบติังานของท่านดีข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.00, SD = .75) และพ้ืนท่ี
ปฏิบติังานของท่าน มีการจดัการท่ีเหมาะสม สะดวก และง่ายต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.67, SD = .96) 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นชีวติส่วนตวัอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.98,  SD = .70) พบวา่ ท่านรู้สึกพอใจท่ีท่านสามารถมีเวลาไป
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.06, SD = .82) และท่านมีความสุขและพอใจกบังานท่ีปฏิบติัอยู ่(x ̄ = 3.91, 
SD = 0.81)กบัท่านคิดวา่ชัว่โมงการท างานของท่านไม่ไดก้ระทบตอ่ชีวติส่วนตวัมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.91, SD = .88) 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.48,  SD = .84) พบวา่ การจ่ายค่าท างานล่วงเวลา 
โดยค านวณเป็นชัว่โมงการท างาน มีความเหมาะสมกบังานท่ีท่านท ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 3.65, SD = .91) และเงินเดือน
และสวสัดิการท่ีไดรั้บท าใหท่้านมีชีวติอยา่งสุขสบายไม่ตอ้งล าบากหางานเสริมมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.33, SD = 1.03) 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.93,  SD = .70) พบวา่ ท่านภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.05, SD = .75) และท่านคิดวา่จะท างานกบัหน่วยงานของท่านจนกวา่จะเกษียณอายมีุ
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 3.63, SD = 1.05) 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 153 คน พบวา่มีคะแนน ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.10 คะแนน ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 4.07 
ค่าฐานนิยม เท่ากบั 4.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .50  

4. กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .50 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รองลงมาคือดา้นปริมาณงาน ส่วนดา้นอ่ืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี คุณภาพงาน และการเป็นผูน้ า เม่ือพิจารณาถึงระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน
รายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ดา้นปริมาณงานอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.17, SD = .59) พบวา่ ท่านเอาใจใส่ติดตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่
เสมอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.29, SD = .64) และท่านสามารถท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงไดท้นัเวลามี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (x ̄ = 4.09, SD = .70) 

ดา้นคุณภาพงานอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.05, SD = .57) พบวา่ ท่านสามารถปฏิบติังาน โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
ข้ึนตามมาในภายหลงั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.12, SD = .67) และผลงานของท่านน่าเช่ือถือ มีความผิดพลาดนอ้ยมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (x̄ = 3.97, SD = .73) 

ดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.22, SD = .59) พบวา่ ท่านรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือร่วมคิดแนวทาง หรือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา (x̄ = 4.23, SD = .65) กบัท่านใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานทั้งหน่วยงานของท่านและหน่วยงานอ่ืน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.23, SD = .63) และท่านสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x ̄ = 4.22, SD = .65) 



ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.09, SD = .60) พบวา่ ท่านสามารถริเร่ิมงานใหม่ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.12, SD = .65) และท่านมีความรู้ความเขา้ใจงานใน
หนา้ท่ีเป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.07, SD = .69) 

ดา้นการเป็นผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.95, SD = .63) พบวา่ ท่านมีพลงัและความตั้งใจท างาน โดยไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̄ = 4.07, SD = .70) และท่านมีพรสวรรคใ์นการโนม้นา้วใจผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x ̄ = 3.81, 
SD = .77) 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
5.1 บุคลากรชายและหญิง สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่

ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ.05  
5.2 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
5.3 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
5.4 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
5.5 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
5.6 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีต าแหน่งงานปัจจุบนัต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
5.7 บุคลากรสงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
สมมติฐานท่ี 2  แรงจูงใจ ส่งผลตอ่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้ง

เหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจมีผลกระทบกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และความมัน่คงในการท างาน มีผลกระทบกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

  

กำรอภิปรำยผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี สงักดัส านกังานคณะกรรมการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค อภิปรายผล
ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ขา้ราชการ พนักงานราชการ พนักงานจา้งเหมาบริการ สังกดัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ (Needs) 
พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะ



เกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ 
ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ใหม้นุษยป์ระกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนส่ิงท่ีขาด
หรือตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบ
กิจกรรมในตวัมนุษย ์ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อริญชญา วงศใ์หญ่ (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ แรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก และอดุลย ์ทองจ ารูญ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล เขตพ้ืนท่ี
อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้น
ความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งการงาน ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยัจูงใจของบุคลากรบริษทั 
บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก และอทิตยา เสนะวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัหวัหนา้งานท่ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยั M พบวา่ ปัจจยัจูงใจของบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัหวัหนา้งานท่ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวทิยาลยั M อยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานและเป็นปัจจยัท่ีจะ
สามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวติส่วนตวั ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นนโยบายและการ
บริหารงานในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อดุลย ์ทองจ ารูญ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ จังหวดัชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก และชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยั
ค ้าจุนของบุคลากรบริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก  

1.3 ดา้นความส าเร็จของงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบ
ความส าเร็จ ไดเ้ป็นอยา่งดี ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 
บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

1.4 ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
งานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โชติกา ระโส (2555) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พบวา่ บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก  



1.5 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของงาน 
ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อดุลย ์ทองจ ารูญ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในเทศบาล เขตพ้ืนท่ีอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
แกว้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก  

1.6 ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน อยูใ่นระดบัมาก คือ ความช่ืนชมยนิดีในผลงาน และความสามารถ
ของตน ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 
บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน อยูใ่นระดบัมาก  

1.7 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก คือ การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั้งจากกลุ่ม
เพ่ือน ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนทัว่ๆ ไป ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ บุคลากร
บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่น
ระดบัมาก  

1.8 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัการและการบริหารองคก์าร ในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั เอ
จีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ พนกังานบริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั มีความเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก  

1.9 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมาก คือ การติดตอ่พบปะพดูคุยระหวา่งคนในองคก์รดว้ย
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กมลทิพย ์รักวงศภ์ทัร (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การท างานและความเครียดจากการท างานของนกักายภาพบ าบดั ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ นกั
กายภาพบ าบดั ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล อยูใ่นระดบัมาก  

1.10 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก คือ สภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความสุขในการ
ท างาน ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาอริญชญา วงศใ์หญ่ (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่น
ระดบัมาก  

1.11 ดา้นชีวติส่วนตวั อยูใ่นระดบัมาก คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีท่ีเป็นผลมาจากหนา้ท่ีในการท างาน ในระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทั 
บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ บุคลากรบริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี มี
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ดา้นชีวติส่วนตวั อยูใ่นระดบัมาก  

1.12 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก คือ ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งแรงงาน หรืออตัราการเพ่ิมเงินเดือน ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ชูปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557) ศึกษาเร่ือง 



แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 
บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก  

1.13 ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงของงานความ
มัน่คงขององคก์าร ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ พนกังานบริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก  

2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 คะแนนสูงสุด 5.00 คะแนน และต ่าสุด 2.87 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .50 แสดงให้วา่ ผูป้ระเมินมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัมาก อาจเน่ืองมาจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และไดรั้บผลก าไรจากการ
ปฏิบติังาน ดงัท่ี สิริวดี ชูเชิด (2556) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการท าของ
บุคคลของตนเอง หรือของผูอ่ื้นใหดี้ข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและขององคก์ร อนัจะท าใหต้นเอง ผูอ่ื้น 
และองคก์ร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในท่ีสุด 

3. ความแตกต่างดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค อภิปรายไดด้งัน้ี 

ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานจา้งเหมาบริการ สงักดัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ชาย
และหญิง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ เพศชายและหญิง ส่งผลต่อระดบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ตา่งกนั  

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้น อาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค และต าแหน่งงานปัจจุบนั ต่างกนั จึงมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั แตด่า้น ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือนต่างกนั จึงมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ดงัท่ี สมใจ ลกัษณะ (2544) ไดก้ล่าววา่ การมีประสิทธิภาพใน
การท างานของตวับุคคล หมายถึงการท างานใหเ้สร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การท างานไดเ้ร็ว และได้
งานท่ีดี บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคคลท่ีตั้งใจในการปฏิบติังานอยางเตม็ความสามารถ ใชก้ลวธีิ หรือ
เทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานทีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ โดยส้ินเปล้ืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน 
และเวลานอ้ยท่ีสุด 

4. แรงจูงใจมีผลกระทบกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เม่ือจ าแนกรายดา้น พบวา่ ความส าเร็จของงาน ความ
รับผิดชอบ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความมัน่คงในการท างาน มีผลกระทบกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าววา่ ปัจจยัจูงใจเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้น และพยายามท างานใหมี้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบั ประเสริฐ อุไร (2558)   ศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั ประกอบดว้ย ความสุขในการท างาน, ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และความมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจอยูใ่น
ระดับมาก และสอดคลอ้งกับ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 



บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จในหนา้ท่ี 
การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีน่าสนใจ ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ และปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การนิเทศงาน นโยบายการบริหาร สภาพการท างาน สภาพชีวติส่วนตวั มีผลกระทบกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ดา้นการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นลกัษณะการเป็นผูน้ า ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปใช้ 
 1. องคก์ารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัตวับุคคล โดยก าหนดเป้าหมาย และ
ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 2. องคก์ารควรส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี สร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม และความไวว้างใจระหวา่งกนั ท าใหเ้กิดการท างาน
เป็นทีม 
 3. องคก์ารควรใหบุ้คลากรรับผิดชอบงานท่ีถนดัและมีความสนใจ สามารถเลือกวธีิปฏิบติังานไดต้ามความตอ้งการ 
รวมทั้งสามารถท างานดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากสายงานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 4. องค์การควรพฒันาความรู้ ความสามารถของเจา้หน้าท่ี โดยจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 5. องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ใหมี้ความพร้อมและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ และเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานอยูเ่สมอ  

 

ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีคาดวา่จะมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานภายในองคก์าร  
 2.ควรศึกษาเชิงคุณภาพท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร  
 3. ควรศึกษาปัจจยัในการเขา้รับบริการท่ีส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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