
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา* 
The Motivations Affecting Performance Efficiency: A Case Study                          

Office of the Teacher Civil Service and Education Personnel Commission 
 

นวินดา กิตติศุภธีรดา** 
 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาคือบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 168 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ One-Way ONOVA ได้แก่ t-test และ F-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยจูงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.78, S.D.=0.500) และปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.68, S.D.=0.492) และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.96, S.D.=0.458)  2) ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 3.1) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ และมีแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ 3.2) นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้  
ในกระบวนการทำงาน เช่น ระบบการทำงานแบบออนไลน์ การจัดเก็บเอกสารออนไลน์ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ 1) ควรส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน 2) สภาพการทำงานที่
เหมาะสมในกาปฏิบัติงาน ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ พ้ืนที่ และบรรยากาศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
 

คำสำคัญ : แรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
              สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 *บทความนี้เรียบเรียงมาจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองแรงจงูใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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บทนำ 
ในปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงถือว่า

เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์การประสบความเสร็จ สามารถพัฒนาและก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด 
ดังนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการดึงศักยภาพสูงสุดของ
บุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

โดยยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาองค์กรและการจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และเพ่ือประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การที่องค์การจะบรรลุผลสำเร็จได้ บุคลากรต้องมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักการทำงาน
ร่วมกัน มีการประสานงานที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความเชื่อถือศรัทธาต่องาน เพ่ือนร่วมงาน 
และองค์การ การมีความสุขในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เอื้ออำนวยให้
บุคลาการได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของบุคคลากรได ้
 แรงจูงใจมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานและการใช้
แรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร เพ่ือส่งเสริมพลังในการตอบสนองความต้องการ เพ่ือกระตุ้น
ที่จะทำให้มีความพยายามที่จะทำงานได้ดีขึ้น เป็นแรงผลักดันในการพัฒนา การเกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลจากการดำเนินงาน ที่ส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน
และการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงมีความสนใจที่จะวิจัย เรื่องแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ใน
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติ งานของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และแนวทางการใช้แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ บุคลากรของสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 290 คน 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนมกราคม 2564  

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 2) แรงจูงใจ (ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Federick 
Herzberg) ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ทำ ความรับผิดชอบในการทำงาน และความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 2.2) ปัจจัยค้ำจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารขององค์กร  การบังคับ
บัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตำแหน่งงาน ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน ชีวิตส่วนตัว 
สภาพการทำงาน และค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ (ทฤษฎีของ Peterson and Plowman) ประกอบด้วย 
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงแรงจูงใจในปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ทำให้ทราบถึงแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ทำให้ทราบแนวทางการใช้แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา            
ถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยประยุกต์มาจากทฤษฎีสองปัจจัย
ของ Herzberg โดยศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Peterson & Plowman) ซึ่งผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                   ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
5. ตำแหน่งงาน 
6. รายได้เฉลี่ยต่อคน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่าย 
(Peterson & Plowman) 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความสำเร็จในการทำงาน 
2. การได้รับการยอมรับ 
3. ลักษณะงานท่ีทำ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
 

ปัจจัยค้ำจุน 
1. นโยบายและการบริหารขององค์กร 
2. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 
3. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
5. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
6. ตำแหน่งงาน 
7. ความม่ันคงปลอดภัยในการทำงาน 
8. ชีวิตส่วนตัว 
9. สภาพการทำงาน 
10. ค่าตอบแทน 
(ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg) 
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รูปแบบการวิจัย 
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และใช้วิธีการศึกษา
เชิงสำรวจ (survey research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นโดยผู้วิจัย เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 290 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง               
โดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563, หน้า 23)             
ทีร่ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง
ไม่เกิน 0.05 จากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 168 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายปิด 

ในส่วนที่ 1-3 และคำถามแบบปลายเปิด ในส่วนที่ 4 เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 168 คน โดย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ จำนวน 10 ข้อ และ  
2) ปัจจัยค้ำจุน จำนวน 20 ข้อ รวม 30 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตรฐานการวัดระดับ
ข้อมูลเป็นมาตราอัตราส่วน (rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคร์ท (Likert Scale) (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563, หน้า 62-63) จำนวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด คำถามแต่ละข้อ ได้รับคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ซึ่งกำหนดให้แต่ละระดับมีช่วง
ห่างเท่ากัน โดยมีคะแนนต่ำสุด 1 คะแนน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายสำหรับ
คะแนนเฉลี่ย (บุญมี พันธุ์ไทย, 2559, หน้า 227) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามประเภท
มาตรฐานการวัดระดับข้อมูลเป็นมาตราอัตราส่วน (rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคร์ท 
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(Likert Scale) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563, หน้า 62-63) จำนวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด คำถามแต่ละข้อ ได้รับคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ซึ่งกำหนดให้
แต่ละระดับมีช่วงห่างเท่ากัน โดยมีคะแนนต่ำสุด 1 คะแนน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายสำหรับคะแนนเฉลี่ย (บุญมี พันธุ์ไทย, 2559, หน้า 227)  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม โดยใช้คำถามแบบปลายเปิด (Open - ended questions) 
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการใช้แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
   ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทำความเข้าใจโครงสร้างด้านด้านเนื้อหาที่จะนำมาสร้างแบบสอบถาม 
 2. นำแบบสอบถามที่ออกแบบ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบ พิจารณาหา
จุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
และเท่ียงตรงมากขึ้น 
 3. นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้และเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอีกครั้ง 
 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การหาความเที่ยงตรง (validity) 

1.1 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบเนื้อหา (Content validity) โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงการใช้ภาษา               
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจน 

1.2 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  การหาความน่าเชื่อถือ (reliability) 

2.1 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากร 
จำนวน 30 คน 
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2.2 นำแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมมาได้ไปทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบัค Cornbach 

2.3 จากนั้นทำการปรับปรุงและตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เพ่ือให้แบบสอบถามมีค่า
ความน่าเชื่อถือที่ระดับ 0.9 ขึ้นไป ก่อนมีการเก็บข้อมูลจริง โดยหาค่าความเชื่อถือของ
แบบสอบถามโดยรวมทั้งหมด ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน ปรากฏผลดังนี้ 

 1) ค่าความเชื่อมั่นของแรงจูงใจ มีค่าเท่ากับ .917 
 2) ค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ .959 
 รายละเอียดความเชื่อมั่นในแต่ละข้อปรากฏในภาคผนวก ข. แสดงว่าแบบสอบถาม

ชุดนี้มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมาก จากนั้นผู้ทำการศึกษาได้นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ
หาค่าความเชื่อถือและความเชื่อม่ันเรียบร้อยแล้ว นำไปใช้สำหรับลงพ้ืนที่จริงต่อไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 290 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการรวบรวมบทความ ข้อมูลจากหนังสือ 
วารสาร ข้อมูลจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและตารางประกอบความเรียง โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
และทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

1. นำแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถาม และคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
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    2.1 หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคล
ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ของคะแนน จากการตอบแบบสอบถามโดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่า  
2.3.1 ค่า t test (Independent t test) ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ที่มีระดับนัยสำคัญ .05 ได้แก่ เพศ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น
ในขั้นแรกจะทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ Levene's test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (variances) ของ 2 กลุ่มเท่ากันหรือไม่ 
ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า 1) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน 0.05 มีค่าความแปรปรวน
ของ 2 กลุ่มไม่เท่ากัน ก็จะใช้ t test แบบ Unequal variances หรือ 2) ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 มีค่าความแปรปรวนของ 2 กลุ่มเท่ากัน ก็จะใช้ t test แบบ Equal variances 
(อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563, หน้า 79-82) 

2.3.2 สถิติวิเคราะห์ F test (Independent sample F test) แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) ใช้เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2563, หน้า 85-88) และทดสอบ
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษา 
นอกจากนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-Way ONOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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สรุปผลการวิจัย 
 ในบทนี้ จะนำผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 168 คน เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยค้ำจุน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กันมาสรุปผลการวิจัย
เพ่ือนำมาตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน 
ตามลำดับ ดังนี้  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 290 คน และกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณ ของ Taro Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 168 คน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 และผู้ชาย จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ตำแหน่งงาน
ส่วนใหญ่มีตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 

2. ปัจจัยจูงใจ พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านความสำเร็จของงาน รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบในการทำงาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 
ตามลำดับ 

3. ปัจจัยค้ำจุน พบว่า ปัจจัยค้ำจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้ว่าปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ ด้านตำแหน่งงาน 
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  ด้านความมั่นคงในการทำงาน  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านการบังคับ
บัญชาและการควบคุมดูแล ด้านค่าตอบแทน และด้านสภาพการทำงาน ตามลำดับ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมแ่ตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
 2. ปัจจัยจูงใจ พบว่า บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีปัจจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ                
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในการทำงาน และด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
 3. ปัจจัยค้ำจุน พบว่า บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีปัจจัยค้ำจุน ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ ด้านการบังคับบัญชา
และการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน             
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านตำแหน่งงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสภาพการทำงาน และด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาจากแรงจูงใจ ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุน ดังนี้ 

1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  และมีแนวทางความก้าวหน้าใน
อาชีพให้ชัดเจนมากข้ึน 

2) มอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดของผู้ปฏิบัติงานและตรงตามวุฒิการศึกษา 
และเป็นงานที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

3) การได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถตามโอกาสต่าง ๆ  
4) กำหนดปริมาณงานให้มีความเหมาะสม 
5) จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานและมีความทันสมัย  
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6) เพ่ิมพ้ืนที่ทำงานให้มีขนาดที่กว้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานและจัดเก็บ
เอกสาร มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

7) จัดสถานที่สำหรับพักผ่อนจากการทำงาน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย
เป็นสัดส่วน มีห้องออกกำลังกาย และการทำงานนอกสถานที่  

8) ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานที่มากขึ้น เพ่ิมค่าครองชีพ มีที่พักสำหรับบุคลากร 
การได้รับโอกาสที่จะเติบโตในและพัฒนาหน้าที่การงาน การบริการรถรับส่ง เพ่ิมวันลาป่วย
ให้แก่ลูกจ้างประจำ 

9) เปิดโอกาสบุคลากรมีสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
10) การลดลำดับขั้นตอนการทำงาน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน การให้

ความสำคัญผลสำเร็จของงานมากกว่าขั้นตอนการทำงาน การเปิดโอกาสสามารถย้ายไปต่าง
กองได้อิสระเพ่ือพัฒนาตัวบุคลากร ควรให้มีการสง่เสริมในเรื่องลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
และการรักษาวินัยกับบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่  

11) จัดสรรบุคลากรเหมาะสมกับงาน มีการหมุนเวียนการทำงาน การบริหารงานเป็น
ระบบ การทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เสมอ  มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลาการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร การลดระยะเวลาโอนย้าย
จาก 4 ปี เป็น 2 ปี ปรับปรุงตำแหน่งต่าง ๆ เพ่ือความก้าวหน้าของข้าราชการในสำนักงาน 

12) จัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในสำนักงานฯ การชว่ยเหลือเกื้อกูล 
มีน้ำใจต่อกัน 

 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประเด็นที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแ่ตกต่างกัน อย่างไม่
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560)  
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีปริมาณการผลิต คุณภาพงาน 
และความเร็วในการทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
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ของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ปิยธิดา กวินภัทรเวช (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
พบว่า เพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 

อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ (2557) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558)  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท 
คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
พบว่า อายุต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  เกศณรินทร์ งามเลิศ 
(2559) ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                     
ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558)  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด 
พบว่า ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยธิดา กวินภัทรเวช (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า  อายุงานต่างกัน 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 

 ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า ตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ 
(2559) ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง
องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไมแ่ตกต่างกัน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558)  
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง :  
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ปิยธิดา กวินภัทรเวช (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกัน 
 ปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร 
พบว่า ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านความถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 
และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ
ที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัย
จูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง 
(2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม 
กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการยอมรับในงาน 
ด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

 ปัจจัยค้ำจุนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร
ไม่แสวงผลกำไร พบว่า ปัจจัยค้ำจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านความถูกต้อง
ภายในเวลาที่กำหนด และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2558) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารประจำ สังกัด
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจจัยค้ำจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) 
ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง
องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 
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พบว่า ปัจจัยค้ำจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านเทคนิคการนิเทศงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านนโยบายและ
การบริหาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ และมีแนวทางความก้าวหน้าใน
อาชีพให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถหรือความถนัดของบุคลากร และปริมาณงาน
ควรมีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น 
 3. ควรปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่อง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมี
ความทันสมัย พ้ืนที่ทำงานต้องมีขนาดที่กว้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสาร 
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี สถานที่ทำงานต้องมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
และมีสถานที่สำหรับพักผ่อนจากการทำงาน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายเป็นสัดส่วน                  
มีห้องออกกำลังกาย เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. ควรสนับสนุนค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีพและมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานที่มากขึ้น เพิ่มค่าครองชีพ มีสวัสดิการ
ที่พักสำหรับบุคลากร การให้โอกาสที่จะเติบโตในและพัฒนาหน้าที่การงาน มีการยกย่องชมเชย 
บุคลากร การบริการรถรับส่ง เพ่ิมวันลาป่วยให้แก่ลูกจ้างประจำ เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 5. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การลดลำดับ
ขั้นตอนการทำงาน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน การให้ความสำคัญผลสำเร็จของงานมากกว่า
ขั้นตอนการทำงาน การเปิดโอกาสสามารถย้ายไปต่างกองได้อิสระเพื่อพัฒนาตัวบุคลากร 
ควรให้มีการส่งเสริมในเรื่องลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการรักษาวินัยกับบุคลากรที่เริ่ม
ปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 5. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสำนักงานฯ บุคลากรต้องมีความเหมาะสม
กับงาน มีการหมุนเวียนการทำงาน มีการบริหารงานเป็นระบบมากขึ้น มีการทดแทนตำแหน่งงาน
ที่ว่างอยู่เสมอ มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 6. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สร้างความความเชื่อใจ เชื่อมั่นระหว่าง
บุคลากร สร้างบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจ มีความจริงใจ มีความเห็นใจกันซึ่งกัน
และกัน เพ่ือทำให้แรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นใน
การทำวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรทำการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานอื่น เพื่อนำผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาจเพ่ิม
คำถามปลายเปิดเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติและความต้องการของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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