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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท างาน    
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการโดย
เก็บขอ้มูลจากขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 147 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test 
และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุราชการระหว่าง 1 – 5 ปี รายไดร้ะหว่าง 15,000 -25,000 บาท และ
ส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูก่ลุ่มบริหารงานคลงัและสินทรัพย ์

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นกบัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือ ความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้  
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแรงจูงใจในการท างานด้านปัจจัยค ้ าจุน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นกบัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบันโยบาย
และการบริหาร รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การปกครองบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ  

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ     
ดา้นปริมาณงาน และดา้นความรวดเร็ว  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และอายุราชการท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบั
การศึกษา รายได ้และกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกั
อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการแตกต่างกนั แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
พบวา่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความส าเร็จในการท างาน และลกัษณะของงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01, 0.05 แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน พบวา่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและ
สวสัดิการ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, แรงจูงใจในการท างาน  
 
ABSTRACT 

             The purpose of this study was to analyze the efficiency of work performance of government 
officials of the Bureau of General Administration, Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Education.(1)The study personal factors and work motivation influencing work efficiency.(2)The study 
examined the relationship between personal factors and work motivation towards their work performance. 
Questionnaires was used as main instruments for collecting necessary data to carry out this study. Data 
was collected from 147 government officials who worked for the Bureau of General Administration, the 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, Thailand., used questionnaires as a tool for data 
collection. Statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation (SD) test to compare the statistical t-test and One-Way ANOVA. If there are differences between 
the variables will be compared individually by means of LSD and Multiple Regression Analysis.  
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The study findings identified as follows: the majority of respondents were female and single, 
aged between 30-40 years, with average length of work services between 1-4 years. Their monthly incomes 
were approximately 15,000-25,000 Baht.Most of them completed a bachelor’s degree and employed by 
the Warehouse and Asset Management Group of the Bureau of General Administration.               

The study examined motivational factors enhancing government officials’ work performance. Job 
motivation was considered as the strongest one as the respondents needed, which included their roles of 
responsibilities, work successes, work recognition and career advancement consecutively.  

The study analyzed supporting factors that influenced the government officials on their work 
performance. The findings revealed that the respondents underlined the importance of job motivation, which 
included their relationship with colleagues, skills of supervisors’administration, work places’environment, 
salary and welfares consecutively. 

The respondents underlined the importance of work efficiency at the high level.  They valued the 
quality of work as the most significance, while other factors related to work quantity and speed of work were 
consecutively important.  The study identified various different factors including gender, age, status and 
length of work services had influenced on work performance of government officials of the Bureau. 
Moreover, the difference of educational background, salary and sections had also influenced on their work 
performance. Most importantly, the study identified that work recognition, success of work and type of work 
had a directly impact on their work performance with statistically significance at 0.01, 0.05.  Supporting 
factors which included policy and administration, salary and welfare, as well as work environment had also 
statistically significant at 0.01. 
Keyword: efficiency of work performance, motivation 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัองคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์ดี สามารถบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้องค์กรด าเนินภารกิจต่าง ๆไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เขา้มาปฏิบติังานและเม่ือคดัสรร
บุคลากรเขา้มาอยู่ในองค์กรแลว้ จะตอ้งดูแลฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้นให้ทนัต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง บุคลากรหรือทรัพยากร
มนุษยถื์อเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนระบบการด าเนินงาน 
ขบัเคล่ือนองคก์รใหก้า้วหนา้ น าองคก์รไปสู่เป้ามายใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีองคก์รก าหนด 
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 การจดัการการท างานภายในองคก์ร จึงให้ความส าคญัแก่บุคลากรในองคก์รและค านึงถึงขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากความส าเร็จขององคก์รส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัความมากนอ้ยของแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานเป็นหลกั ท่ีจะท าให้บุคลากรปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร นอกจากน้ี การท่ีองคก์รจะผลกัดนัและกระตุน้
ใหบุ้คลากรในองคก์รท างานกนัอยา่งขยนัขนัแข็ง ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กบัองคก์รอยา่งเต็มท่ี เพื่อจะมี
ส่วนผลกัดนัให้องค์กรเจริญกา้วหน้า จะตอ้งท าให้บุคลากรรู้สึกว่าเขาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
องคก์รเจริญกา้วหนา้ 
 แรงจูงใจจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัและส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และความส าคญัประการหน่ึงก็คือความสามารถท่ีจะให้
บุคลากรท างานดว้ยความยนิดี ไม่ใช่การบงัคบัใหท้ างานดว้ยความจ าใจ 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีแตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 3. แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการส านกัอ านวยการ 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 147 คน  

2. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ รายได ้ กลุ่มงาน 
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2.2 แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ 

2.3 แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบงัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาม เงินเดือนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

ตามแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านัก
อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณงาน  ดา้นคุณภาพ ดา้นความรวดเร็ว 
  3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ : ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา   
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูว้ิจยัในการน าไปคน้ควา้หาขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย : ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของขา้ราชการส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แรงจูงใจในการท างาน ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท า รวมถึงเป็น
แรงผลกัดนั แรงกระตุน้ แรงขบัที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ   
ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน 
การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า โดยจงใจใหก้ระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคบ์างอย่าง เช่น พนกังานท่ีตั้งใจท างาน เพื่อหวงัความดีความชอบ ถือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
แรงจูงใจ (ชูเกียรติ ยิม้พวง, 2554) 

การจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทางความ
ตอ้งการแรงจูงใจในการท างานให้เจริญกา้วหนา้ การจูงใจมีลกัษณะเป็นนามธรรม กล่าวคือ เป็นวิธีการท่ีชกัน า
พฤติกรรมผูอ่ื้นให้ประพฤติปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ พฤติกรรมของคนจะเกิดขึ้นไดต้อ้งมีแรงจูงใจ เหตุน้ี 
การจูงใจ จึงเป็นเร่ืองเก่ียวโยงกับส่ิงเร้าหรือแรงจูงใจ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า การจูงใจ หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะชักจูงให้ผูอ่ื้นแสดงออกหรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจส่ิงจูงใจอาจมีทั้งภายในและภายนอกตัว
บุคคลนั้น ๆ เอง แต่มูลเหตุจูงใจอนัส าคญัของบุคคล คือ ความตอ้งการ (เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่, 2550 หนา้ 336) 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายอย่างท่ีมีผลต่อการท างานของ
บุคลากร ปัจจยัท่ีส าคญัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุ้น (Motivation Factor) เป็น
ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจบุคคลท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มีอยู่ 5 ประการ คือ 1) ความส าเร็จในการ
ท างาน 2) การไดรั้บการยอมรับ 3) ลกัษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความกา้วหน้า และปัจจยัค ้าจุน 
(Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีจะท าบุคคล
ไม่ชอบงานท่ีท า ปัจจยัค ้าจุนมีองคป์ระกอบ 11 ประการ คือ 1) นโยบายและการบริหารงาน 2) ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 3) ความมัน่คงในการท างาน 4) สภาพแวดลอ้มในการท างาน 5) รายได ้6)โอกาสท่ี
จะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต 7) ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา 8) ความสัมพนัธ์กับผูใ้ตบ้งัคบับัญชา        
9) สถานะของอาชีพ 10) ความเป็นส่วนตวั 11) การปกครองบงัคบับญัชา  
 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow (1970) ไดก้ล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษย์มีล าดบั
ขั้นตอนท่ีแน่นอน จากขั้นต ่าไปขั้นสูง ซ่ึงความปรารถนาขั้นสูงสุดมนุษยทุ์กคน คือ ความตอ้งการที่จะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตตามท่ีตนเองมุ่งหวงัไว ้แต่การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในแต่ระดับนั้น 
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากว่าเสียก่อน เพื่อท่ีจะ
ท าให้เกิดความตอ้งการในระดบัต่อไป ซ่ึงถา้บุคลากรท่ีไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการแลว้ ก็จะ
เกิดความพึงพอใจและมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สามารถท างานใหอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
องคก์รประสบผลส าเร็จตามท่ีองคก์รวางไว ้
 ผูว้ิจัยจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง แรงกระตุ้น แรงผลกั หรือแรงขบัของแต่ละ
บุคคล ที่ท าการกระตุน้และส่งเสริมสนับสนุนพลงัในตวับุคคล โดยจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก ช่วยกระตุน้ส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าเป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้ส าเร็จลุล่วงอยา่งท่ีตอ้งการดว้ยความยนิดีและเตม็ใจ 

ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน คือ ความสามารถของบุคคล ท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ส าเร็จไดอ้ย่างถูกตอ้ง อย่างรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา มีคุณภาพ โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า 
และประหยดั (สิรินภา ทาระนดั, 2561 หนา้ 35) 

ประสิทธิภาพ หมายถึง แนวคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบบ ประชาธิปไตย
ในอนัท่ีจะท าให้การบริหารราชการไดผ้ลสูงสุดกบัการท่ีไดจ่้ายเงินภาษีอากรไปในการบริหารประเทศและจะ
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชน (โคมทอง ถานอาดนา อา้งถึงใน กชพร พุทธจกัร, 2553) 

ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง ความสามารถและทกัษะ ของแต่ละบุคคล 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความอดทน ความตั้ งใจ ความพยายาม และความทุ่มเทอย่างเต็มก าลังเต็ม
ความสามารถในการปฏิบติังานใด ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายตนเองและเป้าหมายของหน่วยงานท่ี
ก าหนดไวโ้ดยปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นท่ีพอใจต่อตนเองและต่อหน่วยงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 147 คน 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยการใช้ค าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้ งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบ
ประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 
ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
จากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงค์การศึกษา การตั้งค าถามแบบ
ปลายปิดและวิธีการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แล้วน า
แบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 147 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมา
ท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 147 ชุด โดย
ผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผา่น Google Form โดยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ข้อ มูลทุ ติยภู มิ  (Secondary Data) เ ป็นการ เ ก็บรวบรวมข้อ มูลจากหนัง สือ  บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้
ประกอบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจัย และใช้อ้างอิงในการเขียนรายงาน
ผลการวิจยัได ้
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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย  การแจกแจงความถ่ี 
(frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวั
แปรตาม และ ANOVA, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดบัความส าคญั และใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 
ผลการวิจัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 ในขณะท่ีเพศชาย 
มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ขา้ราชการส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 71 คน ร้อยละ 48.3 
รองลงมามีอายุ 41 -50 ปี จ านวน 40 คน ร้อยละ 27.2  อายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 21 คน ร้อยละ 14.3 และ    
ต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 15 คน ร้อยละ 10.2 ตามล าดบั ขา้ราชการส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 70 คน 
ร้อยละ 47.6 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 69 คน ร้อยละ 46.9 สถานภาพอยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 
8 คน ร้อยละ 5.4 ตามล าดับ นอกจากน้ี ขา้ราชการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 93 คน ร้อยละ 63.3 รองลงมาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 48 คน ร้อยละ 32.7 ระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 6 คน ร้อยละ 4.1 โดยขา้ราชการส่วนใหญ่ มีอายรุาชการ ระยะเวลา 1-5 ปี  จ านวน 46 คน 
ร้อยละ 31.3 รองลงมาระยะเวลามากกวา่ 15 ปี จ านวน 37 คน ร้อยละ 25.2 ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 31 คน 
ร้อยละ 21.1 ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 28 คน ร้อยละ 19.0 ต ่ากว่า  1ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 3.4 ตามล าดบั 
ขา้ราชการส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในระดบั 15,000  - 25,000 บาท จ านวน 52 คน ร้อยละ 35.4 รองลงมาอยู่ใน
ระดบั 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 36 คน ร้อยละ 24.5 ในระดบั 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 25 คน ร้อยละ 
17.0 ในระดบัสูงกว่า 45,000 บาท จ านวน 18 คน ร้อยละ 12.2 ในระดบัต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 16 คน 
ร้อยละ 10.9 ตามล าดบั โดยขา้ราชการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มงานกลุ่มบริหารงานคลงัและสินทรัพย ์จ านวน 41คน 
ร้อยละ 27.9 รองลงมาอยู่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 38 คน ร้อยละ 25.9 กลุ่มบริหารงานกลาง จ านวน 
32 คน ร้อยละ 21.8 กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานงานราชการ จ านวน 14 คน ร้อยละ 9.5 กลุ่มสารนิเทศ 
จ านวน 14 คน ร้อยละ 9.5 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป จ านวน 4 คน ร้อยละ 2.7 และศูนยบ์ริการประชาชน 
จ านวน 4 คน  ร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการท างานด้านปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
โดยรวมแลว้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความรับผิดชอบ   
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.46 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือความส าเร็จในงาน ค่าเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงอยู่ใน
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ระดบัมาก ถดัมาคือ ลกัษณะของงาน มีค่าเฉล่ีย 4.18 อยูใ่นระดบัมาก ถดัมาคือ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ค่าเฉล่ีย 3.97  อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยูใ่นระดบัมาก 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการท างานด้านปั จจัยค ้ าจุนท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
โดยรวมแลว้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นโยบายและการ
บริหาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน        
มีค่าเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก ถดัมาคือ การปกครองบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดบัมาก ถดัมา
คือ สภาพแวดลอ้มในการท างานค่าเฉล่ีย 3.95 อยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ เงินเดือนและ
สวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 3.63 อยูใ่นระดบัมาก 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกั
อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.01  
แสดงให้เห็นว่าขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ดา้นคุณภาพของขา้ราชการส านกัอ านวยการ ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.25 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นปริมาณงาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.91 อยูใ่นระดบัมาก และดา้นความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 3.90 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพและอายุราชการท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมี
ระดบัการศึกษา รายได ้และกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จใน
การท างาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
พบว่า จากแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ 5 ดา้น มีเพียง 3 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.01, 0.05 ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนับถือ ความส าเร็จในการท างาน และลกัษณะของงาน โดยมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ 
ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และลกัษณะของงาน เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมไดร้้อยละ 44 
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 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานด้านปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่  นโยบายและ
การบริหาร การปกครองบงัคบับญัชา สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เงินเดือนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ จากแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน 5 ดา้น มีเพียง 3 ดา้น ท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการ
ท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลง
ของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมไดร้้อยละ 35 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ   
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี       
มีอายุราชการระหว่าง 1-5 ปี  มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในกลุ่ม
บริหารงานคลงัและสินทรัพย ์
  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยแรงจูงใจในการท างานด้านปัจจัยจูงใจ พบว่า ด้านความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวง ศึกษาธิการ       
สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ และ
ความกา้วหน้าเป็นปัจจยัท่ีมีผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน พบว่า นโยบายและการบริหารเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการสูงเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การปกครองบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และเงินเดือนและสวสัดิการเป็นปัจจยัท่ีมีผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านัก
อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
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  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยพบว่าข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นคุณภาพ สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นปริมาณงาน และดา้นความรวดเร็ว ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ขา้ราชการ 
ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ และอายรุาชการแตกต่างกนั           
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีระดับการศึกษา รายได้ และกลุ่มงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบจากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จใน
การท างาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจในการท างานด้านปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ล้วนมีอิทธิพลต่อมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส้ิน โดยการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ความส าเร็จในการท างาน และลกัษณะของงาน มีอิทธิพลต่อมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานมาก รองลงมาคือ ความรับผิดชอบและความกา้วหนา้ 
 ผลการทดสอบจากสมมติฐานขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและ 
การบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน เงินเดือนและสวสัดิการและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน 5 ดา้น ลว้นมีอิทธิพล
ต่อมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งส้ิน โดยนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มในการท างาน        
มีอิทธิพลต่อมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาคือ การปกครองบงัคบับัญชาและ
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ 
รายได ้และกลุ่มงาน พบว่า ขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อายรุาชการ แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วน
ขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้และกลุ่มงาน
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สุพรรณิการ์ นาคทองอินทร์ (2551) 
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ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านการจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพและปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 81.8 มีกลุ่มในช่วงอายุ 31-40 ปีมีสถานสภาพโสดและมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นขา้ราชการปฏิบติังานในส านกังานงบประมาณกรุงเทพมหานครไม่เกิน 5 ปี รายได้
เดือนละ 10,001 – 15,000 บาท และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีส านกังานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ส่วนอายุระยะเวลาการปฏิบติังานภายในส านกังานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และรายไดต้่อเดือน
ต่างกนั มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพการท างาน  ความภูมิใจในหน้าท่ีการงานและ
ความรู้สึกผูกพันในงานอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนเงินเดือนและสวัสดิการ  โอกาสและ
ความกา้วหน้าในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั กรกฤต อารีกุล (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการประจาสถานีโทรคมนาคม ทหารอากาศ (ทอ.) ในระบบป้องกันทางอากาศ
อตัโนมติั กลุ่มตวัอย่างจ านวน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) 
ส าหรับวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลและใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการฯ ท่ีมีต่อปัจจยัในการปฏิบติังานและระดบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน ส าหรับวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพกับ     
ประสิทธิกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการฯ ใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยใชส้ถิติ t-test 
และ One-way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ชั้นยศ อายุราชการ 
(จ านวนปีท่ีปฏิบติังาน) สถานภาพสมรส จ านวนบุตร รายไดต้่อเดือน และระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการฯ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของขา้ราชการประจ า
สถานีโทรคมนาคมในระดบัท่ีสูงกวา่ ปัจจยัดา้นขวญัก าลงัใจ และปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีตามล าดบั  
 2. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยผลการศึกษาพบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความส าเร็จในการท างาน และลกัษณะของงาน ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหากมีการพฒันา  การ
ส่งเสริมสนบัสนุนแรงจูงใจในการท างานให้มีความสมบูรณ์อย่างชดัเจน ย่อมส่งเสริมให้ขา้ราชการ 
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ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เกิดความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ ส าฤทธ์ิ อินทะศร และ 
ทิวากร แกว้มณี (อา้งถึงใน ณัฐวตัร เป็งวนัปลูก, 2560) ศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของนายทหาร 
ชั้นประทวนในกองทพัน้อย ท่ี 3 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการนายทหารชั้นประทวนของ
กองทพัน้อยท่ี 3 จ านวน 77 นาย เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผลจากการวิจยัพบว่าปัจจยัทั้ง 6 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผูอ่ื้นดา้นความกา้วหน้า
ในหน้าท่ีการงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีท าดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน และดา้นความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการงานพบว่าปัจจยัในเร่ืองของโอกาสของการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงานอยู่ใน
ระดบัท่ีมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาอนัดบัท่ีสองคือด้านความส าเร็จในการท างาน
อยู่ในระดับมาก อนัดับท่ีสามด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานอยู่ในระดับมาก อนัดับส่ีด้านการ
ไดรั้บการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผูอ่ื้น ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัท่ีหา้ดา้นความกา้วหนา้ในหน้าท่ี
การงานซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และอนัดบัสุดท้ายคือดา้นของลกัษณะงานท่ีท าซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง
 3. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยผลการศึกษาพบว่า นโยบายและการบริหาร เงินเดือน
และสวสัดิการ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหากไดมี้การพฒันา    
การเสริมสนบัสนุนแรงจูงใจในการท างานให้มีความสมบูรณ์อย่างชดัเจน ย่อมส่งเสริมให้ขา้ราชการ ส านกั
อ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง                  
เตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 
1979) กล่าวว่า สถานภาพในการท างาน เป็นสภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการ
ท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สอดคลอ้ง
กบั สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบติัการ
บริษทั อาเซียน มารีน เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และปัจจยัดา้นความพึงพอใจใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานปฏิบติัการในบริษทั ผลการวิจยัพบวา่ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการบริษทั อาเซียน มารีน เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ด้านบรรยากาศในการท างาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงาน พนกังานมีความเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพและดา้นผลผลิต 
พบวา่พนกังานมีระดบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัดี 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบว่าข้าราชการส านักอ านวยการ 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ดงันั้น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคญัโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้
ขา้ราชการมีระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อน าความรู้และศกัยภาพมาพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ จากผลการวิจัย พบว่าขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ดงันั้น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคญัโดยการเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงระเบียบ ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการเพิ่มสิทธิในการรับสวสัดิการให้กบัขา้ราชการ เช่น สามารถเบิกค่าเช่าบา้นไดใ้นกรณีท่ี
บรรจุคร้ังแรกต่างภูมิล าเนาหรือในเขตท่ีมีค่าครองชีพสูง และประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความเป็น
ธรรมตามผลงานท่ีปฏิบติังานจริง เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัขา้ราชการ 

แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ 
จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัจูงใจ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการ ส านกัอ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกั
อ านวยการ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ดงันั้นหน่วยงานควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน การท างาน
เป็นทีม ใหค้วามช่วยเหลือใหค้ าแนะน าซ่ึงกนัและกนั เคารพใหเ้กียนติซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีการยกย่อง 
ชมเชย หรือใหร้างวลักบัขา้ราชการท่ีมีผลงานท่ีดี  

แรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน 
จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานดา้นปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า นโยบายและการบริหาร 
เงินเดือนและสวสัดิการและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อให้บุคลากรไดป้ฏิบติัให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัขึ้น 
และควรให้ความส าคญักบัเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ตลอดจน
การให้ความส าคญัในส่วนของวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ีใช้ในการปฏิบติังานให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากขึ้น ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืน เพื่อดูวา่แตกต่างหรือสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 
 2. ควรจะศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่ไดน้ ามาวิจยัในคร้ังน้ี 
 3. ควรน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย และการศึกษา
วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม อาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ครอบคลุม 
การวิจยัคร้ังต่อไปควรวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 
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