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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร
ในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรในส านกังานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2,028 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ซึง่เกบ็ขอ้มลูมาได ้350 ชุด สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 29-39 ปี มสีถานภาพสมรส มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีต าแหน่งงานระดบัประเภททัว่ไป และต าแหน่งงานระดบัวชิาการมจี านวนเท่ากนั มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 8 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความต้องการสมัฤทธิผ์ล อยู่ในระดบัมากที ่ส ุด ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และด้านความกา้วหน้า อยู่ในระดบัมาก และปัจจยัภายในองค์กร ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านโครงสรา้งงานในการบรหิาร และดา้นวฒันธรรมใน
องคก์ร อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา ผูแ้ทนราษฎรแตกต่าง
กนั และเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานทีพ่กัอาศยั ทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นการ
จูงใจ ประกอบดว้ย ด้านความต้องการสมัฤทธิผ์ล ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความกา้วหน้า และ
ปัจจยัภายในองค์กร ประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ดา้นโครงสรา้งงานในการบรหิาร และ
ดา้นวฒันธรรมในองคก์ร มีความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: การปฏบิตัิงาน ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
 

Abstract 
 
 The objective of the study was to investigate the factors affecting operation effectiveness of 
government officials in The Secretariat of The House of Representative.  Sampling used in this research 
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was 2,028 government officials in The Secretariat of The House of Representative.  Questionnaire was 
used as the instrument for collecting data.  The 350 government official were the sample of the study. 
 The result of the study found that majority of the sample were female, 29 - 39 years of age, 
married, got higher bachelor degree in education attainment, general officer working as and the 
academics rank in the same ratio, income earn 20,001 - 30,000 baht/month, experiences in working 1 - 8 
years, and residing in Bangkok Metropolis.  Motivation factors consisted of achievement need was at 
highest level, while coworker relationship and work advancement were at high level.  Internal 
organization factors consisted of administrative structure and organizational culture were at high level, 
while operational environment was at the moderate level. 
 The hypothesis testing concluded that the personal factors including different marital status and 
duration of work of the sample significantly effected the operation efficiency of government official in The 
Secretariat of The House of Representative.  The different sex, age, education, work position, income per 
month and residence of government official had no effect on operation efficiency of government official in 
The Secretariat of The House of Representative.  Motivation factors consisted of achievement need, 
coworker relationship and work advancement, and internal organization consisted of operational 
environment, administrative structure and organizational culture were positively related with operation 
efficiency at moderate level. 
 
Keywords: Operation, Operation Effectiveness, The Secretariat of The House of Representative 
 
บทน า 
 ประเทศไทยจดัเป็นประเทศที่ม ีการพฒันาตนเองอย่างรวดเร็วประเทศหนึ่งในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะ
เป็นทางดา้นการเมอืง สงัคมและวฒันธรรม และโดยเฉพาะส าคญัคอื การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และหนึ่งในกลไกที่
ส าคญัของการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกจิไทยในช่วงที่ผ่านมากค็อื การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ซึง่
นบัเป็นทรพัยากรการบรหิารทีส่ าคญัทีสุ่ด การทีจ่ะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดใ้นฐานะเป็นผูป้ฎบิตัทิีม่คีุณภาพ 
สรา้งความส าเรจ็ใหแ้ก่องคก์ร ซึง่ถ้าองคก์รขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และทศันคตทิีเ่หมาะสม
เขา้มาท าหน้าทีใ่นองคก์ร กจ็ะสง่ผลใหอ้งคก์รขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและ
การพัฒนา ส่งผลถึงความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว และการที่องค์กรใด จะบรรลุ
เป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลได้นัน้ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่บุคลากร
มีขวญัก าลงัใจและมีความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งอาศยัการจงูใจเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานอิสระหนึ่ง มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกบัราชการประจ าทัว่ไปของสภาผู้แทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชา
ขา้ราชการ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส าหรบับุคลากรในสงักดั
ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้ถอืว่าเป็นขา้ราชการประจ า เรยีกว่าข้าราชการฝ่ายรฐัสภา ซึ่งปัจจุบนั
ม ีบุคลากรจ านวนมากถ ึง 2,028 คน โดยม ีพนัธก ิจที ่ส าคญั  ค ือ 1) สน ับสนุนสถาบนันิต ิบญัญ ัต ิตาม
บทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ 2) สนับสนุนสถาบนันิติบญัญัติในเวทปีระชาคมอาเซยีนและรฐัสภาระหว่างประเทศ 
และ 3) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมทางการเมอืงและพฒันาประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมุข ซึ่งทัง้หมดล้วนแล้วแต่เป็นพนัธกจิที่ส าคญั และจ าเป็นจะต้องอาศยับุคคลากรที่มากความสามารถ            
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ในการขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการสนับสนุนงานของสถาบนันิตบิญัญตัิ การบรหิารงานของส านกังานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎรตามแผนผงัการแบ่งสว่นราชการภายในของส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร แบ่งเป็น 28 
ส านัก 4 กลุ่ม 4 กลุ่มงาน ในการปฏิบตัิงานใดกแ็ล้วแต่มกัมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ หรอืเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานที่ประสบผลส าเร็จนัน้ วดัได้จากประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคคลกร
ในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจ โดยเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ได้แก่ 
ความต้องการสมัฤทธิผ์ล ความสมัพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และความก้าวหน้า และปัจจยัภายในองค์กร ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน โครงสรา้งงานในการบรหิาร และวฒันธรรมในองคก์ร กม็ผีลต่อความส าเรจ็ของ
การปฏบิตังิานในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อบุคลากรมคีวามสุขในการปฏบิตังิานกส็่งผลดา้นบวก
ต่อการปฏบิตังิานและผลงานกม็คีุณภาพ ดงันัน้ หากผูน้ าระดบัสงูใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความผาสกุและความ
พงึพอใจ สรา้งแรงจูงใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะส่งผลให้การปฏิบตัิงานหรือผลลพัธ์ในการด าเนินงานเป็น
ที่น่าพอใจ ปัจจุบนัพบว่าองค์กรหลายๆ แห่ง ได้รบัผลกระทบและมปัีญหาในเรื่อง  “คนหรอืบุคคลากร” ดงันัน้ 
ในองคก์รใหญ่ๆ ทีม่นีโยบายใหค้วามส าคญัในเรื่องทรพัยากรมนุษยจ์ะก าหนดใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูดแูลรบัผดิชอบ
งานด้านนี้โดยเฉพาะ มรีะบบการสรรหา ว่าจา้ง การพฒันา บุคลากร การประเมนิผล การจดัสวสัดกิาร ไปจนถึง
การจดักจิกรรมต่างๆ ทัง้ในรูปแบบของกจิกรรมวชิาการ และกจิกรรมสมัพนัธ ์ซึง่เป้าหมายสูงสุดกค็อื การท าให้
บุคคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 
 ดงันัน้ ประสทิธภิาพของบุคลากรจงึมคีวามจ าเป็นและส าคญั ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักงานเลขาธ ิการสภาผู ้แทนราษฎร ทัง้ในด้านปัจจยัด ้านแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการสมัฤทธิผ์ล 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และความกา้วหน้า และปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
โครงสรา้งงานในการบรหิาร และวฒันธรรมในองคก์ร อนัจะน าไปสู่แนวทางในการปฏบิตังิาน และท าใหอ้งคก์รสามารถ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถน าข้อมูลไปปรบัใช้ และสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ น าไปสูค่วามส าเรจ็และการกา้วไปขา้งหน้าขององคก์รในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจูง ใจ และปัจจัยภายในองค์กร ที่ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
 4. เพื่อศกึษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร โดยมกีรอบแนวความคดิความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปร
ตาม ดงันี้ 



4 
 

                ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการท าวิจยั 
 1. ปัจจยัดา้นลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง
งาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และสถานทีพ่กัอาศยั ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านการจูงใจ ประกอบด้วย ความต้องการสมัฤทธิผ์ล ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
ความก้าวหน้า มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
 3. ปัจจยัภายในองค์กร ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โครงสร้างงานในการบริหาร และ
วฒันธรรมในองค์กร มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพ 
   1.1 ความหมายของประสทิธภิาพ 
    1.2 แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพขององคก์าร 
 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศกึษา 
- ระดบัต าแหน่งงาน 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
- สถานทีพ่กัอาศยั 
 

 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ของบุคลากร 

ในส านักงานเลขาธิการ 
สภาผูแ้ทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านการจงูใจ 
- ความตอ้งการสมัฤทธิผ์ล 
- ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
- ความกา้วหน้า 

ปัจจยัภายในองคก์ร 
- สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
- โครงสรา้งงานในการบรหิาร 
- วฒันธรรมในองคก์ร 
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 2. แนวคิดทฤษฎีแรงจงูใจ 
   2.1 ความหมาย แนวคดิทฤษฎแีรงจงูใจ 
   2.2 ความส าคญัของแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 4. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัโครงสรา้งงานในการบริหาร 
 5. แนวคิด และทฤษฎีปัจจยัด้านวฒันธรรมในองคก์รในการปฏิบติังาน 
     5.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร 
   5.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 6. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ที่ประชากรเท่ากบั 2,208 คน ผู ้ว ิจยัก าหนดขนาดตัวอย่างโดยให้เก ิดความผิดพลาดจากความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรอื 0.05 ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95 ค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของประชากร โดยหลกัการค านวณของ Taro Yamane’s (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์. 2549: 178) 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 350 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ ขา้ราชการประเภททัว่ไป (ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน/อาวุโส) ประเภท
วิชาการ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ) ของส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 คน จากจ านวนประชากรทัง้หมด 2,028 คน ท าการสุม่ตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2551) ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยก าหนดประชากรออกเป็น 9 
กลุ่ม คอื 
   กลุ่มที ่1  สายงานบรหิารงานบุคคล และกฎระเบยีบ 
   กลุ่มที ่2  ส านกั/กลุ่ม/กลุ่มงานทีข่ ึน้ตรงกบัเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
   กลุ่มที ่3  สายงานขา่วสารของรฐัสภา 
   กลุ่มที ่4  สายงานดา้นการเงนิ การคลงัและงบประมาณ 
   กลุ่มที ่5  สายงานการวางแผน 
   กลุ่มที ่6  สายงานดา้นการประชุม 
   กลุ่มที ่7  สายงานระบบงานดา้นนิตบิญัญตั ิ
   กลุ่มที ่8  สายงานระบบงานดา้นกฎหมาย 
   กลุ่มที ่9  สายงานทีป่รกึษาดา้นต่างประเทศ 
 ขัน้ท่ี 2 ก าหนดหน่วยตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสดัส่วนประชากร จ านวน 350 ตัวอย่าง  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 1. ข ้อมูลเกี่ยวก ับปัจจ ัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากร ในส านักงาน เลขาธิก ารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
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 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 29 - 39 ปี               
สว่นใหญ่มสีถานภาพโสด รองลงมามสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และมสีถานภาพหย่ารา้งน้อยทีส่ดุ ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี และน้อยที่สุดมีระดับ
ต ่ากว่าปร ิญญาตรี ระด ับต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน ระด ับประเภททัว่ไป และต าแหน่งงานระดับวิชาการ                  
มจี านวนเท่ากนั รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท รองลงมา 10,001 - 
20,000 บาท และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่               
มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 - 8 ปี รองลงมา 9 - 16 ปี และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 33 ปี น้อยสุด สถานที่
พกัอาศยั สว่นใหญ่พกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาอยู่ในปรมิณฑล และทีอ่ื่นๆ ตามล าดบั 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านการจูงใจ ของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 จากการศกึษา และพจิารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงันี้ 
 1) ด้านความต้องการสมัฤทธิผ์ล พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระดบั
ความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นการจูงใจ ดา้นความต้องการสมัฤทธิผ์ล โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.33 และเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากที่สุด ในเรื่องท่านตอ้งการใหง้านที่
ท่านรบัผดิชอบและไดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และท่านรูส้กึภูมใิจเมื่อหวัหน้างานแสดงความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.53 และ 4.26 ตามล าดบั ส่วนบุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 
ในเรื่องท่านสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในขณะปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 
 2) ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรมีระดบั
ความคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านการจูงใจ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 และเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องท่านไดร้บัความร่วมมอืในการ
ปฏบิตังิานจากเพื่อนร่วมงานของท่าน ท่านกบัเพื่อนร่วมงานมกีารเขา้ใจซึ่งกนัและกนัไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือ
เรื่องส่วนตัว และในองค์กรของท่านมีการประสานงานที่ดีกบัหน่วยงานอื่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 3.97 และ 
3.88 ตามล าดบั 
 3) ด้านความก้าวหน้า พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรม ีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และเมื่อ
พจิารณาในรายขอ้ พบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องท่านไดม้กีารพฒันาความรูใ้นงานทีป่ฏบิตัอิยู่
ตลอดเวลา ท่านได้รบัผดิชอบงานที่ก่อให้เกดิความรู้และมปีระสบการณ์ใหม่แก่ท่าน และท่านได้รบัการสนับสนุน
ด้านความก้าวหน้าในสายงานอย่างเพยีงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06, 4.03 และ 3.86 ตามล าดบั 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัภายในองค์กร ของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 จากการศกึษา และพจิารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงันี้ 
 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.37 และเมื่อพ ิจารณาในรายข ้อ พบว่า  บุคลากรม ีความค ิดเห ็นในระดบัมาก ในเรื่องท่านพอใจใน
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานในองคก์รของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และบุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัปาน
กลาง ในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน ้า, สถานที่พกัผ่อน มีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนบุคลากร และ
สถานที่ปฏิบตัิงานในองค์กรของท่านมีขนาดที่เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และ 3.27 
ตามล าดบั 
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 2) ดา้นโครงสรา้งงานในการบรหิาร พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมีระดบั
ความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นโครงสรา้งงานในการบรหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และเมื่อ
พจิารณาในรายขอ้ พบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่ององค์กรของท่านมแีผนการด าเนินงาน 
เงื่อนไข ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ทีช่ดัเจนในการปฏบิตัิงาน องค์กรของท่านมีระบบบริหารที่ เอื้อต่อการบังคับ
บัญชา และองค์กรของท่านมีการ เลื่อนต าแห น่งงานตาม ผลการปฏบิตัิงานอย่างเป็นระบบ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.85, 3.77 และ 3.71 ตามล าดบั 
 3) ดา้นวฒันธรรมในองคก์ร พบว่า บุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมรีะดบัความคดิเหน็
ต่อปัจจยัดา้นวฒันธรรมในองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก ในเรื่ององค์กรของท่านให้ความส าคญักบัผลการปฏบิตังิาน 
ผูน้ าในองคก์รของท่านมสีว่นช่วยใหลู้กน้องสามารถใชศ้กัยภาพของตนอย่างเต็มที่มากกว่าควบคุมอย่างเดียว 
และองค ์กรของท่านนิยมน าสิ ่งใหม่ๆ  มาใช ้งานอยู ่ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 , 3.75 และ 3.71 
ตามล าดบั 
 4. ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
 จากการศกึษา พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยั
ด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และเมื่อพจิารณาในราย
ขอ้ พบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องท่านมกัใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้กว่าเดมิ ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้บกพร่องในการปฏบิตังิานได ้และท่าน
เขา้ใจวธิปีฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10, 4.04 และ 4.03 ตามล าดบั 
 5. ขอ้มลูผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1) ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลที ่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิงานของบุคลากรใน ส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
   1.1) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร จ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีเพศต่างกัน มี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   1.2) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร ในส านักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรที่มีระดบั
ต าแหน่งงานต่างกนั มีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   1.3) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จ าแนกตามสถานที่พกัอาศยั พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มี
สถานทีพ่กัอาศยัต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  1.4) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มี
สถานภาพสมรส ต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่น
ผลการเปรยีบเทยีบรายคู่ พบว่า บุคลากรทีส่ถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างกบั
บุคลากรที่มสีถานภาพโสด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าบุคลากรที่สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั            
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดกีว่าบุคลากรทีม่สีถานภาพโสด โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.16 
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   1.5) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่รีะดบั
การศกึษา ต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   1.6) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผู ้แทนราษฎรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ม ีประสทิธ ิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกนั อย่าง ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 
   1.7) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่า บุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่ี
ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ส่วนผลการเปรียบเท ียบรายคู่ พบว่า บุคลากรม ีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 33 ปี ขึ ้นไปมี
ประสทิธ ิภาพในการปฏิบตั ิงาน สูงกว่า ผู ้ที ่ม ีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 8 ปี และ 9 - 16 ปี ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 2) ปัจจยัดา้นการจูงใจ คอื ความต้องการสมัฤทธิผ์ล ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และความกา้วหน้า  
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร พบว่า 
ปัจจัยด้านการจูงใจ ได้แก่ ความต้องการสัมฤทธิผ์ล ความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน และความก ้าวหน้า                        
มีความสมัพนัธ์เช ิงบวกกบัประสทิธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในระดบัปานกลาง  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ที ่ระดบั  .01 โดยม ีพ ิสยัของค่าสมัประสทิธ ์สหสมัพนัธ ์ของเพ ียร ์สนั  ( r) ระหว่าง .525 - .553 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรียงล าดับจากมากที่สุดไป น้อยที่สุด คือ ความก้าวหน้า 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และความตอ้งการสมัฤทธิผ์ล ตามล าดบั 
 3) ปัจจยัภายในองค์กร คอื สภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน โครงสร้างงานในการบรหิาร และวฒันธรรมใน
องค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 
พบว่า ปัจจยัภายในองคก์ร คอื สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน โครงสรา้งงานในการบรหิาร และวฒันธรรมในองคก์ร  
มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน เลขาธ ิการสภาผู ้แทนราษฎร                
ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิที่ระดบั .01 โดยมีพ ิสยัของค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ของ             
เพียร์สนั (r) ระหว่าง .405 - .603 ตัวแปรที่มีความสัมพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เรยีงล าดบัจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด คือ โครงสร้างงานในการบริหาร วัฒนธรรมในองค์กร และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ปัจจยัด้านลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
  ได้แก่ เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29 - 39 ปี สถานภาพส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั และมีสถานภาพหย่าร้างน้อยที่สุด  ระดบัการศกึษา
ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีรองลงมามกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและน้อยที่สุดมรีะดบัต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งงาน ต าแหน่งงานระดบัประเภททัว่ไป และต าแหน่งงานระดบัวชิาการมจี านวนเท่ากนั  
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รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท รองลงมา 10,001 - 20,000 บาท 
และน้อยที่สุด มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ส่วนใหญ่มรีะยะเวลา           
ในการปฏบิตัิงาน 1 - 8 ปี รองลงมา 9 - 16 ปี และระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 33 ปี น้อยสุด สถานทีพ่กัอาศยั 
สว่นใหญ่พกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาอยู่ในปรมิณฑล และทีอ่ื่นๆ ตามล าดบั 
 2. ปัจจยัด้านการจงูใจของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
  1) ความต้องการสมัฤทธิผ์ล ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ทัง้นี้เพราะทุกคนล้วน
แล้วแต่ปรารถนาที่จะท างานที่ตนได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วง และการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายของตนเอง
ได้อย่างมีประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลได้นัน้ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่บุคลากรมีขวญัก าลงัใจและมีความ             
พงึพอใจในการท างาน ซึง่ต้องอาศยัการจูงใจเป็นองคป์ระกอบส าคญั (สมยศ แยม้เผื่อน, 2551) และสอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์ 
ตรสีุวรรณ (2548) ที่กล่าวว่า ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (Need for Achievement: NAff) เป็นแรงขบัเพื่อจะท าให้
งานที่กระท าประสบผลส าเร็จดีที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน 
 2) ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้เพราะประสทิธภิาพ
จากการท างานจะเกดิขึน้ได ้ส่วนหนึ่งต้องการจากบรรยากาศทีด่ใีนสถานที่ท างาน และสิง่หนึ่งที่ส าคญักค็อืเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ อทิตยา เสนะวงศ์. (2555) ที่กล่าวว่า ความส าเร็จในการท างานมีความสมัพันธ์ใน
ทางบวกกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เนื่องจากสภาพบรรยากาศของการท างาน
ร่วมกนัที่ด ีเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรเกดิความตัง้ใจ และมคีวามสุขกบัการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพของงาน
ตามมา 
 3) ความก้าวหน้า ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้เพราะบุคลากรมีการพฒันา
ความรู้ และประสบการณ์ในงานที่ปฏบิตัิอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการได้รบัการสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในสายงาน
อย่างเพยีงพอและเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์ ตรสีุวรรณ (2548) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานหมายถึง
แรงผลกัดนัทัง้จากภายนอกและภายในซึง่ช่วยกระตุ้นทศิทางหรอืแนวทางของพฤตกิรรมใหบุ้คคลกระท าสิง่ต่างๆ 
ใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายดว้ยความเตม็ใจและเป็นไปตามแรงจงูใจของบุคคล 
 3. ปัจจยัภายในองคก์รของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 1) สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เนื่องจากสถานที่
ท างาน และสาธารณูปโภคพืน้ฐานปัจจุบนัมจี านวนค่อนขา้งจ ากดัเมื่อเทยีบกบัจ านวนบุคลากรทีม่อียู่ จงึส่งผลต่อ
ระดับความคิดเห็นโดยรวม และอาจส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกบั สริิอร 
วชิชาวุธ (2544) ทีก่ล่าวว่า สภาพของการปฏบิตังิาน หมายถงึ สภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั เป็นปัจจยัหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อ
ประสทิธภิาพของการการท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น การปฏบิตังิาน อ่านหนงัสอื เป็นตน้ 
 2) โครงสร้างงานในการบรหิาร ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากส านักงานฯ                
มแีผนการด าเนินงาน เงื่อนไข ระเบยีบ และขอ้บงัคบั ทีช่ดัเจนในการปฏบิตังิาน รวมถงึระบบการบรหิารและการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกบั Robert K. Merton (ค.ศ. 1910 – 2003) ได้จ าแนก
หน้าที่ทางสงัคม ดงันี้คือ หน้าที่หลกั (Manifest) หน้าที่รอง (Latent) หน้าที่ที่ไม่พึงปรารถนา (Dysfunctional)             
ซึง่จะสง่ผลความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม 
 3) วฒันธรรมในองค์กร ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากส านักงานฯ ให้
ความส าคญักบับุคลากร โดยน าความรู้ และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้กบัการปฏิบตัิงาน อนัมีส่วนช่วยให้ลูกน้อง
สามารถใชศ้กัยภาพของตนอย่างเตม็ที่ ซึง่สอดคลอ้งกบั Denison (1990) ทีก่ล่าวว่า วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง 
ค่านิยม ความเชื่อ และหลกัการพืน้ฐาน ทีท่ าหน้าที่ในฐานะเป็นรากฐานของระบบการจดัการองคก์ร และเสรมิแรง
ใหก้บับุคคลากรในการปฏบิตังิาน 
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 4. ป ร ะสิท ธิ ภ าพ ใน ก า รป ฏิ บ ัติ ง า น ข อ งบ ุค ล าก ร ใน ส า นัก ง าน เล ข า ธิ ก า รส ภ า
ผูแ้ทนราษฎร 
  ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบุคลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจวธิปีฏบิตังิาน สามารถแกไ้ขปัญหาหรอื
ขอ้บกพร่องในการปฏบิตังิานไดถู้กต้อง และมปีระสทิธภิาพดขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั อรสดุา ดุสติรตันกุล (2557) ได้
ศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ศกึษาเฉพาะกรณีของบุคลากรสว่นกลาง ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรส านักปลัดกระทรวง เกษตร
และสหกรณ์  มีระดับประสิทธิภาพในการท า งาน ด้านความ ขยนัหมัน่เพยีร ความรบัผดิชอบและเอาใจ
ใสใ่นงาน และความซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอองคก์รอยู่ในระดบัสงู 
 5. ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
  บุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดบัต าแหน่ง
ง าน  ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  ส ถ าน ที่ พั ก อ าศั ย  ต่ า ง กั น  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง าน 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกบั ชูเกียรติ  ยิ้มพวง (2554) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
กรณีศกึษา บรษิัท บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงานจงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนั ทัง้นี้สามารถอธบิายไดว้่า ลกัษณะขอ้มูล
ส่วนบุคคล ด้านเพศ สถานที่พกัอาศยั สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา เป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่ติดตวัมาตัง้แต่
ก่อนที่จะมาปฏิบตัิงานในส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมาปฏบิตัิงานที่นี่
ดงันัน้จงึไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรแต่อย่างใด เช่นเดยีวกบั รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ระดบัต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกนัแต่ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร เพราะว่า ปัจจยัทัง้ 2 
ประการ เป็นปัจจยัทีบุ่คลากรแต่ละคนรบัรูเ้ป็นปกตวิ่าตนเองอยู่ในระดบัใดจงึไม่สง่ผลต่อการปฏบิตังิานแต่อย่างใด 
  แต่จากผลการวจิยั พบว่าบุคลากรในส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่สีถานภาพสมรส และระยะเวลา
ในการปฏิบตัิงาน ต่างกนั มีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระ ดบั .05 
กล่าวคอื บุคลากรมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 33 ปี ขึน้ไปมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน สงูกว่า ผูท้ีม่รีะยะเวลา
ในการปฏบิตัิงาน 1 - 8 ปี และ 9 - 16 ปี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ.05 สอดคล้องกบั อรสุดา  ดุสติรตันกุล (2557) 
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัในการปฏบิตัิงานด้านบุคลากรของ
ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัประสทิธภิาพในการท างาน สามารถอธบิายได้
ว่า บุคลากรทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานนานกว่าย่อมเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในหน้าทีก่ารงานของตน  มทีกัษะ
ในการแก้ปัญหา การวางแผนการท างาน รวมถึงการมีปฏิสมัพันธ์บุคลากรฝ่ายต่างๆ มากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า ดังนัน้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจึงมีผลอย่ างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรนัน่เอง 
 6. ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัด้านการจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
  จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัดา้นการจูงใจ คอื (1) ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (2) ความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน และ (3) ความกา้วหน้า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ในระดบัปานกลาง
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เรยีงล าดบัจาก
มากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ คอื ความกา้วหน้า ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และความต้องการสมัฤทธิผ์ล ตามล าดบั 
จะเห็นว่า (1) ความต้องการสมัฤทธิผ์ล กบัประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
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และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีความต้องการสัมฤทธิผ์ลมาก จะท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปานกลาง  ซึ ่งสอดคล ้องก บั  แมคเคลแลนด ์ (McClelland, s 
Achicvement Motivation Theory) ศุภลกัษณ์ ตรสีุวรรณ (2548) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัแรงจูงใจของมนุษยใ์น
การท างานใหเ้กดิผลส าเรจ็ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสงัคม ผลของการศกึษาสรุปไดว้่า มนุษยม์คีวามต้องการอยู่ 
3 ประการ คอื1) ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (Need for Achievement: NAff) เป็นแรงขบัเพื่อจะท าให้งานทีก่ระท า
ประสบผลส าเร็จดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 2) ความต้องการความรักและความผูกพัน (Need for 
Affliction: NAff) เป็นความปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิและรกัษาสมัพนัธภาพอนัอบอุ่นเพื่อความเป็นมติรกบัผูอ้ื่น คลา้ย
กบัความตอ้งการทางสงัคมของมาสโลว ์3) ความต้องการมอี านาจ (Need for Power: NPow) เป็นความตอ้งการที่
จะท าให้คนอื่นมคีวามประพฤติหรอืมพีฤติกรรมตามที่ต้องการ หรอืต้องการที่มอี านาจในการบงัคบับญัชาและมี
อทิธพิลเหนือผู้อื่น (2) ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน มคีวามสมัพนัธ์อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
มาก จะท าให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั พรทพิย ์ สตุยิะ (2550) ทีก่ล่าว
ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation with Superior, Subordinate and Peers) เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการท างาน (3) ความกา้วหน้า กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน แสดงว่ามคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าบุคลากรมคีวามก้าวหน้ามาก จะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ สุภพ กันธิมา (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลต าบลจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่พบว่าความปรารถนาในความกา้วหน้า
ของบุคคลากร สง่ผลต่อประสทิธภิาพในงาน 
 7. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองคก์ร กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
  จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัภายในองค์กร คือ สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน โครงสรา้งงานใน
การบรหิาร และวฒันธรรมในองค์กร มีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน เรยีงล าดบัจากมากที่สุดไปน้อยทีสุ่ด คอื โครงสร้างงานในการบรหิาร วฒันธรรมใน
องค์กร และสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน ตามล าดบั จะเหน็ว่า (1) สภาพแวดล้อมในการปฏบิตั ิงาน กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิงาน มคีวามสมัพนัธ ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน มาก ก ็จะท าให ้บุคลากรมี
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้นปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั สริอิร วชิชาวุธ (2544) ทีก่ล่าวว่า สภาพของ
การปฏบิตัิงาน หมายถงึ สภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั เป็นปัจจยัหนึ่งที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ดงันัน้สภาพแวดล้อมที่ด ีในการปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้เก ิดประสทิธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ ่มขึ้น (2)  
โครงสรา้งงานในการบรหิาร กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมปัีจจยัด้านโครงสร้างงานในการบรหิาร มาก ก็จะท าให้บุคลากรมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั James (1988, อา้งถงึใน Hersey & Blanchand, 
1972) ที่กล่าวว่า ความส าคญัในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสร้างการบริหารงาน ช่วยให้การด าเนินงานมีความ
เป็นระบบ มีประสทิธิภาพ ทัง้ยงัสามารถขจดัปัญหาความขดัแยง้ในการบรหิารงาน การจูงใจจะช่วยใหอ้ านาจ
หน้าที่ของผู้บรหิารเป็นที่ยอมรบัของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการสัง่การ (3) วฒันธรรมในองค์กร กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน มคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั 
กล่าวคอื ถ้าบุคลากรมีปัจจยัด้านวฒันธรรมในองค์กร มาก กจ็ะท าให้บุคลากรมปีระสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน
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เพิม่ขึน้ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบั Schein (2004) ที่กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผนของฐานคติ
พื้นฐานร่วม ซึ่งได้รบัการเรยีนรูจ้ากองค์กรในฐานะที่เป็นสิง่ที่สามารถแก้ปัญหาของการปรบัตวัให้สอดคล้องกบั
สิง่แวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิง่ที่อยู่ภายในองค์กร ดงันัน้แบบแผนวฒันธรรมองค์กรที่ด ีส่งผลให้เกดิ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 1. จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความต้องการสมัฤทธิผ์ล กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน 
พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ผูว้จิยัจงึเสนอว่า ส านักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ควรจดัอบรมเพื่อใหค้วามรู ้และเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรในสายงานที่
ปฏบิตั ิทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 2. จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน กบัประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ผู้วจิยัจึงเสนอว่า 
ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรควรมแีผนงาน งาน/โครงการ กจิกรรมสานสมัพนัธ์ การท างานเป็นทมี และการ
อบรมในสว่นงานทีต่อ้งประสานหรอืสมัพนัธก์นั 
  3. จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความก้าวหน้า กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน พบว่า มี
ความสมัพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจ ัยจึงเสนอว่า ส านักงาน
เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรควรชี้แจงหรอือบรมบุคลากรเพื่อจะได้เกดิความเขา้ใจร่วมกนั มีการเตรยีมความ
พร้อมที่จะกา้วสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ อนัจะน าไปสู่การไดร้บัความร่วมมอืในการปฏบิตัิงานจากเพื่อนร่วมงานใน
องคก์ร และการประสานงานทีด่ภีายในและภายนอก 
 4. จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน กบัประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัิงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ผู้ว ิจยัจ ึง
เสนอว่า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรจะท าการศึกษา ส ารวจสภาพแวดล้อม ขนาดของพื้ นที่ 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ และเหตุผลในการ
ขอจดัสรรงบประมาณเพื่อใชด้ าเนินงานปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม สถานทีป่ฏบิตังิาน และสาธารณูปโภคพืน้ฐานใน
ส านกังานฯ ใหม้คีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัจ านวนบุคลากรทัง้ในปัจจุบนั และอนาคต 
 5. จากผลการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างด้านโครงสร้างงานในการบริหาร กับประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ผูว้จิยัจงึเสนอว่า 
ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ควรมกีารแจง้แผนงานการด าเนินงาน นโยบายประจ าปีของส านักงานฯ 
ให้บุคลากรในส านักงานฯ ได้ทราบ อาจจะโดยการแจ้งเวียน หรือท าเป็นประกาศพร้อมทัง้มีการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับระบบงานในภาพรวม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ทัง้นี้ เพื่อจะได้สอดคล้อง
กบัแผนงาน เงื่อนไข ระเบียบ และข้อบงัคบัที่ราชการก าหนด อ ันจะส่งผลต่อระบบโครงสร้างในการ
บริหารที่เอื้อต่อการบังคับบัญชา และการเลื่อนต าแหน่งงานตามผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ 
 6. จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างด้านวฒันธรรมในองค์กร กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน 
พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ผู้วจิยัจงึเสนอว่า ส านักงาน
เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ควรสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากร อาจโดยการใหผู้บ้รหิารลงมารบัรูห้รอืให้
ก าลงัใจดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างใจเป็นกลาง การให้ความเป็นธรรม ตลอดจนการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนการปฏบิตั ิงานของบุคลากร ไม่ว่าจะเรื่องความรู้ เทคโนโลยี หรือเครื่องมือใหม่ๆ             
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เพื่อรองรบัการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของบุคลากร ทัง้นี้ 
เพื่อทีจ่ะท าใหบุ้คลากรสามารถน าศกัยภาพที่มอียู่ในตวัออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อนัจะส่งผลดต่ีอการปฏบิตัิงาน และ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองส านกังานฯ สบืไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1 .  ควรศึกษาเกี่ย วก ับ ปัจจ ัยที่ส่งผลต่อประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัติง านของบุคคลากรใน
ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรในตวัแปรอื่นๆ เช่น ทศันคตใินการปฏบิตังิาน บุคลกิภาพผูน้ า องคป์ระกอบ
ในการจดัการ เพื่อจะไดค้รอบคลุมและสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 
 2. การศกึษาครัง้ต่อไปอาจน ากรอบแนวความคดิที่ใช ้ครัง้นี ้ไปใช ้ใหม่  โดยมกีารปรบัค าถามให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถน าผลวิจยัไปปรบัใช้ให้ สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายขององคก์ร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรกึษา           
สารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง ทีก่รุณาใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาดา้นวชิาการ 
ตรวจแบบสอบถาม และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสงูในความกรุณาของอาจารยไ์ว ้ณ ทีน่ี้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน ที่ได้
มอบความรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ซึง่ผูว้จิยัจะน าเอาความรูไ้ปใชป้ระโยชน์แก่
ผูอ้ื่นต่อไป 
  ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน             
ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื แนะน าในการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี
 ผู้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ที่ได้
อนุเคราะห์ให้ผู้ว ิจยัด าเนินการวิจยั และอนุญาตให้เก็บข้อมูล ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และสนบัสนุนขอ้มลูต่าง ๆ จนงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ท้ายสุดนี้ ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครวั ที่เป็น
ก าลงัใจให้การสนับสนุนต่าง ๆ และคอยช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีจนท าให้ผู้วจิยัประสบความส าเรจ็ ตลอดจนเพื่อน            
X-MBA (การจดัการ) ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างดี ทัง้นี้ คุณงามความด ีและ
ประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบูชา คุณบดิามารดา รวมทัง้บูรพาจารยท์ีไ่ดป้ระสทิธปิระสาท
วิชา อบรมสัง่สอน และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจยัชิ้นนี้ให้แก่ผู้วิจยัจนกระทัง่ประสบ
ผลส าเรจ็เป็นอย่างด ี
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