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บทคัดยอ่  

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ และ
ข้าราชการต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงานและระดับปฏิบัติงาน จ านวน 205 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ 
สมการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อยู่ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และมีช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1 - 10 ปี 

นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับ 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07, S.D. = 0.568) และ (X̅ = 4.18, S.D. = 0.508) ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.456 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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ร้อยละ 45.60 และเมื่อพิจารณาค่า Significant ท่ีระดับ 0.000 มี 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ (Beta = 0.279) 
ความส าเร็จในการท างาน (Beta = 0.190) ความมั่นคงในงาน (Beta = 0.172) และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
(Beta = -2.191) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ค าส าคัญ : ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
ABSTRACT 

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

government officials, Office of the Narcotics Control Board. The samples in this research 

were personnel who are government officials of Office of the Narcotics Control Board  

that work in the Din Daeng, Bangkok area.  The samples of the study were 205 government 

officials in knowledge worker positions, professional level and practitioner level and general 

positions, experienced level and operational level selected based on a simple random 

sampling method. This research is a quantitative research applying a questionnaire to collect data. 

Frequency, percentage, mean and standard deviation and multiple regression analysis were  

the statistics used to analyze data. 

The results indicated that most of the participants were females aged between  

31 - 40 years old with a bachelor’s degree in Knowledge worker positions, Professional level and  

1 - 1 0  years of length of work time. In addition, it was found that motivation factors and 

work efficiency factors were at high levels of their opinions ( X̅ = 4.07, S.D.  = 0.568)  and  

(X̅ = 4.18, S.D. = 0.508) respectively.  

The results of a hypothesis testing found that motivation factors affecting 

performance efficiency of government officials, Office of the Narcotics Control Board had        

a statistical significance level at 0.05. R Square value was 0.456 indicated that independent 

variables i.e. motivation factors affected performance efficiency of government officials, 

Office of the Narcotics Control Board at 45. 60  percent.  When considered a statistical 

significance level at 0.000, there were 4 aspects responsibility (Beta = 0.279), work success 

(Beta = 0.190), job security (Beta = 0.172) and relationships with colleagues (Beta = -2.191) 

that affected work efficiency of government officials, Office of the Narcotics Control Board. 

Keywords : Motivation Factors, Work Efficiency, Office of the Narcotics Control Board 
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บทน า 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรเป็นสิ่งท่ีส าคัญ และสิ่งท่ีส าคัญหลัก ๆ ในการขับเคลื่อนงานภายในองค์กร 
คือ บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ เป้าหมาย  
ในการปฏิบัติงาน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย 
เพื่อจะได้ใช้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรได้อย่างเต็มท่ี  

เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางปฏิบัติ ด้านการบริหาร
ก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาตามแผน การปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้ก าลังคนภาครัฐมีจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ส่วนราชการ ตอบสนองต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการ
สาธารณะท่ีส าคัญให้แก่ประชาชนและพร้อมผลักดันการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาตามแบบแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงภาครัฐสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีมีผลผูกพันงบประมาณ
ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารก าลังคนต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัวเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ รูปแบบ การบริหารราชการของส่วนราชการ และสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน (Workforce Audit) 
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจ้างงานและจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมี
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเข้ามาท างานในภาครัฐมากข้ึน (มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ
และแนวทางปฏิบัติ, 2562) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กร 
ให้ประสบความส าเร็จ จึงได้ด าเนินการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  
โดยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ก าหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด อ านวยการให้มีการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นหน่วยงานกลางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ข้อมูล วิชาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชนและองค์กร  
ภาคประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การบริหารงานองค์กรให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือการบริหารทุนมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคัญยิ่ง  
ในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลายแตกต่างกัน  
ท้ังในด้านของความรู้ เจตคติ ทักษะ สมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญในการปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ โดยแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
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ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ รวมไปถึงการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ส., 2563) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและท าให้ทราบถึงระดับความสามารถของบุคลากรในองค์กร  
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงาน  
ได้อย่างเต็มความสามารถ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีขอบเขตงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ และข้าราชการต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน
และระดับปฏิบัติงาน จ านวน 405 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเป็น
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ และข้าราชการต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับช านาญงานและระดับปฏิบัติงาน จ านวน 405 คน ผู้วิจัยจึ งใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่าง 
ด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 205 คน 
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2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา  
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน  

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 3. ขอบเขตพื้นท่ี : พื้นท่ีในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ี คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 4. ขอบเขตระยะเวลา : ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 ถึง  
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส า นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ีไป เป็นแนวทาง
พัฒนาปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดท าแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ในหลาย ๆ ด้าน 

เช่น การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพัน การรักษาระเบียบวินัยในการท างาน ความยุติธรรม  
ในการท างาน ความน่าเช่ือถือ สมรรถภาพในการท างาน ความเข้าใจ และก าหนดแนวคิดในการท างาน 
ให้ชัดเจน การก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอน และการให้รางวัลแก่ผู้ท างาน 
ได้ตามเป้าหมาย 

ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใช้ทักษะ ความรู้
ความสามารถ และความช านาญท่ีมีการก าหนดข้ันตอนและกระบวนการท างานท่ีแน่นอนและชัดเจน  
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่าและประหยัดท่ีสุด มีระเบียบวินัย ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
ถูกต้องแม่นย า มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557,  อ้างถึงใน ฐาปนี สังขวิจิตร,  2562) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความรู้สึก

หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ท่ีเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและ ประสบการณ์ 
ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ ท้ังน้ี  
ระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตอบสนองความต้องการในสิ่งท่ีขาดหายไป และ
เป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 
ข้อมูลทั่วไปของส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 วิสัยทัศน์ของส านกังาน ป.ป.ส. (ส านกังาน ป.ป.ส., 2562) 
 "เป็นองค์กรน าในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" 
 "To be a leading agency in developing and driving forward the drug control strategies 
of Thailand and ASEAN in order to make Thai society safe from drugs" 
 พันธกิจของส านกังาน ป.ป.ส. 
 ส านักงาน ป.ป.ส. มีพันธกิจดังน้ี 
 (1) ก าหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 (2) บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 
 (3) อ านวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (4) ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

ข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในประเด็นลักษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ
สูงสุด ปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 

สาวิตรี สองศรี และ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ด้านท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ 
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ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการได้รับ 
การยอมรับนับถือ และปัจจัยค้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ด้านท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน รองลงมา คือ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และน้อยท่ีสุด ด้านค่าตอบแทน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์พบว่า ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และมีช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1 - 10 ปี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.07, S.D. = 0.568) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความมั่นคงในงาน  

(X̅  = 4.43, S.D. = 0.595) และความส าเร็จในการท างาน (X̅ = 4.31, S.D. = 0.568)  ตามล าดับ ด้านท่ีอยู่ในระดับ
มาก คือ ความรับผิดชอบ (X̅  = 4.14, S.D. =  0.509) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 4.12, S.D. = 0.468) 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (X̅ = 4.08, S.D. = 0.562) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  
(X̅ = 3.96, S.D. = 0.538) การยอมรับนับถือ (X̅  = 4.04, S.D. = 0.549) ความก้าวหน้า (X̅  = 4.03,S.D. = 0.618) 
นโยบายและการบริหาร (X̅  = 3.95, S.D. = 0.597) และค่าตอบแทน (X̅ = 3.54, S.D. = 0.677) ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.18, S.D. = 0.508)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.456 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจส่งผลต่อตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ร้อยละ 45.60 และเมื่อพิจารณาค่า Significant ท่ีระดับ 0.000 มี 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ (Beta = 0.279) และ
รองลงมา คือ ความส าเร็จในการท างาน (Beta = 0.190) ความมั่นคงในงาน (Beta = 0.172) และความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน (Beta = -2.191) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.456 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 45.60 และ 
เมื่อพิจารณาค่า Significant ท่ีระดับ 0.000  ผลการวิจัยพบว่ามี 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการ
ท างาน ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอภิปรายเพิ่มเติมได้ดังน้ี 

ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ  
และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี เมื่อท าการวิจัยแล้ว พบว่าระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ คือ ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ โอกาสได้รับ
มอบหมายให้ท างานส าคัญ และการมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ตามล าดับ 

ความส าเร็จในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้ าราชการ ส า นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะการท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  
เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานน้ัน ๆ เมื่อท าการวิจัยแล้ว 
พบว่าระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน คือ ท่านสามารถ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ท่านมีความรู้สึกภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของผลงาน 
ท่ีประสบผลส าเร็จ และท่านพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏิบัติอยู่ให้ดีเสมอ 
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ความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะเป็นหน่วยงานราชการ บุคลากรท่ีเข้ามาท างานในองค์กรจะมีความมั่นใจ 
ในอาชีพเน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง ต าแหน่งหน้าท่ีสามารถยึดเป็นอาชีพได้ตลอดไป รวมท้ังองค์กร 
มีความน่าเช่ือถือและสามารถท างานท่ีองค์กรน้ีได้จนเกษียณ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเป็นการท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
ในลักษณะทีม จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือ ค าแนะน า ค าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
จะท าให้การท างานประสบความส าเร็จมากข้ึน 

ปัจจัยจูงใจท่ีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด คือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การยอมรับนับถือ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ นโยบายและการบริหาร ความก้าวหน้า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป็นงานท่ีมีความท้าทายและน่าสนใจ ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงกับความรู้
ความสามารถ และลักษณะงานมีข้ันตอนและกระบวนการท างานท่ีชัดเจน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

การยอมรับนับถือ เน่ืองจากผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเพื่อนร่วมงานมักจะขอค าแนะน าและ
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ค่าตอบแทน เน่ืองจากเงินเดือนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติค่าตอบแทนต่าง ๆ  เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา มีความเหมาะสม และเงินเดือนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ  เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน า
และแก้ไขปัญหาและยังได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน เป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งในการ
มอบหมายงานเป็นไปด้วยความเสมอภาค  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว 
จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

นโยบายและการบริหาร เน่ืองจากองค์กรมีนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ท่ีมีความชัดเจน เหมาะสมและ
เอื้อประโยชน์ต่อการท างาน และมีโครงสร้าง อัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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ความก้าวหน้า เน่ืองจากการข้าราชการได้รับโอกาสให้รับผิดชอบงานเพิ่มมากข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อม
ไปสู่ระดับต าแหน่งหรือหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน ต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบัติมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้า และมีการส่งเสริม 
ในด้านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถ และให้โอกาสบุคลากรได้ท างานท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน  
ท าให้เกิดความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน และหากมีข้อปัญหาหรือข้อสงสัย ผู้บังคับบัญชา
สามารถให้ค าแนะน าปรึกษา และช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติได้อย่างชั ดเจน  
เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  2. ควรเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสามารถหาแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขและการพัฒนางานท่ีปฏิบัติให้ดีข้ึน และเมื่อผลงานน้ันส าเร็จแล้วต้องให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกพึงพอใจ  
ปลาบปลื้มใจในการเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จน้ันด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม
บุคคลและองค์การ คุณธรรมและจริยธรรมทด้านทัศนคติในการท างาน  
  2. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อจะได้ทราบถึงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเหตุผลด้านอื่น ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  
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