
ปัจจยัจงูใจท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการทาํงาน 

ของบคุลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

MOTIVATION FACTORS RELATING TO OFFICER’S WORKING EFFICIENCY 

ON THE PERMANENT SECRETARY FOR CULTURE 
 

ธนญักรณ์ ราศรี1 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากร

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัมุง่ศกึษาคอื บคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู

ทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอัยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถ้าพบความแตกต่างใชส้ถติคิวาม

แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัน้อยทีส่ดุ และดนัเน็ตตท์ ี3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย

ของเพยีรส์นั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 28 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็น

ขา้ราชการ มปีระสบการณ์ในการทาํงาน 1 – 7 ปี และมรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 17,500 บาท 

 2.  ..ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการ

ไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมาก และดา้น

ความกา้วหน้า ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง และมปีระสทิธภิาพ

การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี 

 3.  . ปจัจยัจงูใจ ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของ

บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ด้านการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ ด้านนโยบายและการบรหิาร 

ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลาง    ดา้นความกา้วหน้า ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพการปฏบิตังิาน 

ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ่า 

 

คาํสาํคญั: ประสทิธภิาพ การทาํงาน บคุลากรสาํนกังาน 

 

 

 

 

__________________________________ 
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Abstract 

 

 This research aimed to study motive factors relating to officer’s working efficiency on The Permanent 

Secretary for Culture. Sample size in this research was 200 consumers aged 20 years or over who worked 

as an offices of The Permanent Secretary for Culture. Questionnaire was the tool for data collection. The 

Statistical Package for Social Science was processed for data analysis. Statistics for data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation. Difference analysis was processed by t-test and one way analysis 

of variance. When there was the difference, Least Significant difference and Dunnett T3 would be 

implemented. Relation analysis was done by using Pearson product moment correlation coefficient.  

 Results were as follows: 

 1.  Most respondents are female, age between 28 and 35 years old, single, bachelor’s degree, 

working as government officer, having duration of work between one and seven years and having monthly 

income under 17,500 bath or equivalent. 

 2.  . Respondents are showing opinion of motive factors such as achievement factor, recognition 

factor, work itself factor, responsibility factor, company policy and administration factor, supervisor factor, 

interpersonal relations, working conditions factor are at the high level and advancement factor, 

compensations factor, job security factor are at the moderate level and respondents are working efficiency by 

overall at the good level.  

 3. Motive factors such as achievement factor, responsibility factor have positively related to working 

efficiency of personnel in the Office of The Permanent Secretary for Culture are at the high level with 

statistical significance of 0.01 levels, recognition factor, work itself factor, company policy and 

administration factor, supervisor factor, interpersonal relations have positively moderate level, 

advancement factor, compensations factor, working conditions factor, job security factor at rather low level. 

 

Keywords: Performance, Functionality, Office Personnel. 

 

บทนํา 

 องคก์รทุกองคก์รจะประสบผลสาํเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ ได้นัน้ ต้องมี

ปจัจยัทีส่าํคญั 4 ประการ คอื คน เงนิ วตัถุดบิ และ การจดัการ และ “คน” ถอืเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นผู้

จดัหาและใชท้รพัยากรอืน่ๆ ซึง่สามารถทาํใหก้ารบรหิารองคก์รประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอย่างมี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลได้ ดงันัน้จงึม ีความจําเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เสรมิสรา้งบุคคลระดบัองคก์ร เพราะการแขง่ขนัตวัชีว้ดัความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์รขึน้อยู่กบับุคคลซึง่ถอืเป็น

ปจัจัยที่สําคัญในการดําเนินงานขององค์กร หากผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกก็จะส่งเสริมให้องค์กร

เจรญิกา้วหน้าและบรรลุผลสาํเรจ็โดยเรว็ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากเกดิผลกระทบในทางลบ กจ็ะก่อใหเ้กดิปญัหาขึน้ภายใน

องคก์ร ทาํใหก้ารดาํเนินงานขาดประสทิธภิาพ ไมบ่รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดในเวลาอนัควร  

 ในการทํางานเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด เป็นสิ่งทีอ่งคก์รปรารถนาจากบุคลากรทุกคนในองค์กร ดงันัน้ผู้บรหิาร

จะตอ้งรูจ้กัโน้มน้าวจติใจของบุคลากรใหเ้กดิความรกั ความผูกพนั ความร่วมมอืร่วมใจ ในการปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ 

ทุ่มเทความสามารถที่มอียู่ให้กบังานในหน้าที่อย่างจรงิจงั และให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มตี่อหน่วยงานและ           
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ความรบัผดิชอบทีต่นเองมต่ีองาน (สมพงษ์ เกษมสนิ. 2526: 239) ใหม้ากทีสุ่ด ซึง่จะก่อใหเ้กดิการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

สรา้งศกัยภาพในภาพรวมขององคก์ร 

 ฉะนัน้ ปจัจยัจูงใจในการทํางานของบุคลากรจงึมคีวามสาํคญัเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบสาํคญัทีท่ําให้

องคก์รประสบความสาํเรจ็ เน่ืองจากปจัจยัจงูใจในการทาํงานจะทาํใหบุ้คลากรมคีวามตัง้ใจในการทํางาน ลดการขาดงาน ลา

งาน การมาทํางานสาย และการขาดความรบัผิดชอบที่มีต่องาน และเป็นการเพิม่ผลผลติของบุคคลทําให้องค์กรนัน้

ดาํเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ทีก่ําหนดได ้(ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2542: 

130-145)  

 กระทรวงวฒันธรรม ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐัทีม่ภีารกจิและอํานาจหน้าทีด่า้นศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดมาตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถงึปจัจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มบีทบาทในการร่วม

เทดิทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสรมิอุปถมัภ์ คุม้ครอง ทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดแีละ

สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน อนุรกัษ์ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสงัขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และมคุีณค่าทางประวตัศิาสตร ์สรา้งสรรคอ์ารยธรรมทีด่งีามสู่วถิชีวีติและสงัคมคุณภาพ 

โดยมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการสรา้งความภาคภูมใิจในความเป็นไทย และปลูกฝงัค่านิยม อนัดี

งาม บนพืน้ฐานคุณธรรม เพื่อนําสงัคมอยู่เยน็เป็นสุข ภายใต้ยุทธศาสตรส์าํคญัทีม่กีารพฒันาและดําเนินงานมาอย่าง

ต่อเน่ือง อาท ิการรกัษาวฒันธรรมของชาต ิและความหลากหลายทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหค้งอยู่อย่างมัน่คง การสรา้ง

ค่านิยม จติสาํนึก และภูมปิญัญาคนไทย การนําทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสรา้งคุณค่าทางสงัคมและเพิม่มูลค่า

ทางเศรษฐกจิ และการบรหิารจดัการองคค์วามรูด้า้นศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม โดยในปจัจุบนัไดป้รบัปรุงรูปแบบและ

วธิกีารทาํงาน พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรอบรู ้ทนัสมยั เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน พรอ้มกบัการขยาย

เครอืขา่ยทางวฒันธรรม เพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนักถงึคุณค่าและความสาํคญัของวฒันธรรม รวมพลงัขบัเคลื่อนการ

อนุรกัษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมไทย อนัเปรยีบเสมอืนรากฐานของชาตใิหค้งอยูส่บืไป 

 สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงวฒันธรรม ซึง่เป็นหน่วยงานที่

ขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวงวฒันธรรม กาํกบัดแูลหน่วยงานระดบักรม ในสงักดั ตลอดจนนิเทศ ตดิตาม 

และบงัคบับญัชาสาํนักงานวฒันธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ มภีารกจิเกีย่วกบัการเป็นศูนยก์ลางการบรหิารของกระทรวง 

พฒันายุทธศาสตร ์ แปลงนโยบายเป็นแผนปฏบิตัิ จดัสรรทรพัยากร และการบรหิารราชการทัว่ไป การพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ งานความร่วมมอืความสมัพนัธท์างวฒันธรรมกบัต่างประเทศ งานดา้นกฎหมายและระเบยีบ

ต่างๆ กาํกบั เร่งรดั ตดิตามประเมนิผล และประสานการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในสงักดั รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่การดาํเนินงานของกระทรวงวฒันธรรม 

 จากเหตุผลดงักล่าวน้ี เป็นเหตุผลทีผู่ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ

ทํางานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางในการตดัสนิใจในการวางแผน 

การบรหิารจดัการดา้นบคุลากรของสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยจําแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ 

 2.  เพื่อศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวง

วฒันธรรม  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

   1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 

    1.1.1  เพศ 

     -  ชาย 

     -  หญงิ 

    1.1.2  อายุ 

     - 20 - 27 ปี 

     - 28 - 35 ปี 

     - 36 - 43 ปี 

     - 44 - 51 ปี 

     - ตัง้แต่ 52 ปี ขึน้ไป 

    1.1.3  สถานภาพ 

     - โสด 

     - สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

     -  หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

    1.1.4  ระดบัการศกึษา 

     -  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     -  ปรญิญาตร ี

     -  สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.5  ประเภทบคุลาการ 

     -  ขา้ราชการ 

     -  พนกังานราชการ 

     -  ลกูจา้ง 

    1.1.6  ประสบการณ์ในการทาํงาน   

     - 1-7 ปี 

     - 8-14 ปี 

     - 15-21 ปี 

     - 22-28 ปี 

     - ตัง้แต่ 29 ปี ขึน้ไป 

    1.1.7 รายไดต่้อเดอืน 

     - ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 12,000 บาท   

     - 12,001 – 17,500 บาท 

     - 17,501 – 23,000 บาท   

     - 23,001– 28,500 บาท 

     - 28,501 – 34,000 บาท   

     - 34,001 บาทขึน้ไป 
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  1.2  ปจัจยัจงูใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

     1.2.1 ปจัจยักระตุน้  

    1.2.1.1 ดา้นความสาํเรจ็ของงาน 

    1.2.1.2 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

    1.2.1.3 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 

    1.2.1.4 ดา้นความรบัผดิชอบ 

    1.2.1.5 ดา้นความกา้วหน้า 

    1.2.2  ปจัจยัคํ้าจุน  

    1.2.2.1 ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

    1.2.2.2 ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

    1.2.2.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

    1.2.2.4 ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน 

    1.2.2.5 ดา้นสภาพการปฏบิตังิาน 

    1.2.2.6 ดา้นความมัน่คงในงาน 

 2.  ตวัแปรตาม ประสทิธภิาพการทาํงานของขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้ง สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. บคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศกึษา ประเภทบคุลากร ประสบการณ์ในการทาํงาน และ รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานแตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ปจัจยักระตุ้น และปจัจยัคํ้าจุน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางานของ

บคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[1] กล่าวว่า การแบ่ง

ส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากร ศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร และ

ช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ

ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 กิง่แก้ว ทรพัยพ์ระวงศ์ (2546)[2] กล่าวเกีย่วกบัอายุว่าเป็นคุณลกัษณะทางประชากรอกีลกัษณะหน่ึง ทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมชีวีติอยู่หรอืตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจําตวับุคคลทีส่าํคญัมากใน

การศกึษาและวเิคราะหท์างประชากรศาสตร ์โดยอายุจะแสดงถงึวยัวุฒขิองบุคคลและเป็นเครื่องบ่งชีถ้งึความสามารถในการ

ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขา่วสาร รวมถงึการรบัรูต่้างๆ ไดม้ากน้อยต่างกนั การมปีระสบการณ์ในชวีติทีผ่่านมาแตกต่าง

กนั อกีประการหน่ึงคอือายจุะเป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึความสนใจในประเดน็ต่างๆ เช่น การเมอืง ความสนุกสนาน การเตรยีมตวั

สรา้งอนาคต เป็นตน้ นอกจากนัน้กจ็ะชีใ้หเ้หน็อารมณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในกลุ่มคนทีม่วียัต่างกนั อนัเน่ืองจากกระบวนการ

คดิและตดัสนิใจ ทีผ่่านการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วงวยัทีจ่ะส่งผลต่อกระบวนการคดิและการควบคุมทางอารมณ์

ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล 
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 ความหมายของความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 วุฒนินท ์วมิลศลิป์ (2533:19)[3] กล่าวถงึความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นทศันคติหรอืความรู้สกึของ

บคุคลแต่ละคนทีม่ต่ีองานทีท่าํในปจัจบุนัและสิง่ทีผ่า่นมาในอดตี คนปฏบิตังิานจะตดัสนิใจวดัระดบัความพงึพอใจในงาน

ของตนจากประสบการณ์ และสิง่ทีเ่ป็นอยูจ่รงิในขณะนัน้ เป็นเกณฑค์วามพงึพอใจในงาน จะบอกใหท้ราบถงึทศันคตทิีเ่ป็น

บวกต่องาน ในขณะทีค่วามไมพ่งึพอใจ จะแสดงถงึทศันคตใินทางลบทีม่ต่ีองาน 

 ดลิก มลูวงษ์ (2537: 6) [4] ความพงึพอใจในงานจะเกดิขึน้ต่อเมื่อบุคคลไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ อนัจะเป็น

ผลให้บุคคลให้ความสนใจและเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่ คนทํางานจะตัดสินระดับความพอใจในงานของตนจาก

ประสบการณ์ และสิง่ทีเ่ป็นอยูจ่รงิในขณะนัน้เป็นเกณฑ ์

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ซึง่ไดแ้ก่ บคุลากรทีม่สีภาพเป็น 

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้ง จํานวน 276 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2558: กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ได้แก่ บุคลากรที่มสีถานภาพเป็น ขา้ราชการ 

พนกังานราชการ ลกูจา้ง มจีาํนวนทัง้หมด 276 คน ผูว้จิยัทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคํานวณหาขนาดของตวัอย่าง

โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (Yamane. 1970: 580-581) ในการกําหนดขนาดตวัอย่างดงักล่าวผูว้จิยักําหนดระดบั

ของความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จํานวนของตวัอย่างจะมจีํานวน 163คน เพิม่จํานวนตวัอย่าง 23% ของกลุ่ม

ตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 37 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเทา่กบั 200 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ

ไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ไดแ้ก่ การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) และ

การสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 28 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็น

ขา้ราชการ มปีระสบการณ์ในการทาํงาน 1 – 7 ปี และมรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 17,500 บาท 

 2.  ..ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการ

ไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมาก และดา้น

ความกา้วหน้า ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง และมปีระสทิธภิาพ

การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี 

 3.  . ปจัจยัจงูใจ ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของ

บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ด้านการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ ด้านนโยบายและการบรหิาร 

ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลาง    ดา้นความกา้วหน้า ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพการปฏบิตังิาน 

ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ่า 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสาํนักงาน

ปลดักระทรวงวฒันธรรม มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 1.  ปัจจยัจงูใจในการทาํงาน  

  พบว่าปจัจยัจูงใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมมรีะดบัการจูงใจโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก งานทีท่าํเป็นลกัษณะงานทีต่อ้งทาํเป็นประจาํไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง ซึง่

การทีบ่คุลากรตอ้งทาํงานในลกัษณะงานแบบเดมิๆ กจ็ะสง่ผลใหบ้คุลากรมคีวามชาํนาญกบังานทีท่าํอยู่และสามารถแกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการทาํงานไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบั (Herzbreg Frederick, 1959) ไดก้ล่าวไวใ้นทฤษฎสีอง

ปจัจยั (Two-factor theory) ซึง่เป็นทฤษฎีเกีย่วกบัปจัจยัจูงใจในการทํางาน คอืปจัจยัจูงใจเป็นปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิแนว

ต่อเน่ืองระหว่างไม่มีความพึงพอใจกับความพึงพอใจ ซึ่งหมายความว่าถ้าผู้บริหารไม่ได้ใช้ปจัจัยน้ีในการจูงใจ

ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะไม่เกดิความพงึพอใจในงาน แต่ถา้ผูบ้รหิารนําปจัจยัน้ีมาใชจ้งูใจผูป้ฏบิตังิานกจ็ะทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิ

ความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยัคํ้าจุนเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิแนวต่อเน่ืองระหว่างความไม่พงึพอใจกบัไม่มคีวามไม่พงึ

พอใจ ซึง่หมายความว่าถ้าในหน่วยงานผูบ้รหิารไม่ไดจ้ดัปจัจยัเหล่าน้ีไวจ้ะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความไม่พงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน 

 2.  ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร 

  พบว่าประสทิธภิาพการทํางานโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดบัดี ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรไดร้บัการ

ตอบสนองในดา้นปจัจยัจงูใจในการทาํงาน อนัก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการทาํงาน และหากบุคลากรมคีวามพงึพอใจกบัสิ่งที่

ไดร้บักจ็ะสง่ผลต่อการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการทาํงานทีด่ขี ึน้ ทัง้น้ีเป็นเพราะโดยพืน้ฐานจติใจของคนทุกคนตอ้งการทีจ่ะ

ประสบความสาํเรจ็ในชวีติดว้ยกนัทัง้นัน้ ดงันัน้พวกเขาเหล่านัน้จงึพยายามทีจ่ะทาํทุกวถิทีางเพื่อใหต้นเองประสบความสาํเรจ็

ตามเป้าหมายทีต่นเองไดต้ัง้ไว ้ 

  3.  บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการณ์ในการทาํงาน และ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มี

ประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

  เพศ – พบว่าบุคลากรทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะเพศชายและเพศหญงิได้รบัโอกาสทีจ่ะทํางานในหน้าทีแ่ละตําแหน่งงานตามที่ตนเองมคีวามถนัดและมคีวามรู้

ความสามารถจนถงึขัน้ประสบความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานไดเ้ช่นเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สรุตัน

ชยัการ (2550: 67) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังาน 

บรษิทั แมก่ลองฟูดส ์จาํกดั พบวา่ พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 

  อาย ุ– พบวา่บุคลากรทีม่อีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะบุคลากรได้รบัการมอบหมายใหป้ฏบิตังิานตามที่ตนเองมคีวามถนัด และมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่าง

เพือ่นร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุสรา สรรพอุดม (2547: 50) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัจงูใจ

ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในบรษิัท ด ีคอมพวิเตอร์ จํากดั พบว่า พนักงานที่มอีายุ

แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

  สถานภาพ – พบวา่บคุลากรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่าง

กนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมีความตัง้ใจในการทํางานอย่างเต็มที่ ปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลงั

ความสามารถ จงึทําใหส้ถานภาพของบุคลากรไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของจติตา ยุต ิ

(2548: 55) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานบรษิทั พูน

ทรพัยแ์คน จาํกดั พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 
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  ระดบัการศึกษา – พบว่าบุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมีความตัง้ใจในการทํางาน ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลงั

ความสามารถ มคีวามสามคัคร่ีวมแรงร่วมใจกนัในการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบัปราการ กุฎีคง (2544: 16) ได้กล่าวโดย

สรุปวา่ ประสทิธภิาพในการทาํงาน หมายถงึ การทีพ่นกังานสามารถปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์

ทีก่าํหนดไว ้เพือ่ความสาํเรจ็ ขององคก์ร 

  ประเภทบุคลากร – พบว่าบุคลากรที่มปีระเภทบุคลากรแตกต่างกนัมปีระสทิธิภาพในการทํางาน

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะงานทีบุ่คลากร ซึง่มสีภาพเป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้ง 

ปฏบิตันิัน้ คอืลกัษณะงานเดยีวกนั หรอือาจมคีวามคลา้ยคลงึกนัเป็นอย่างมาก มลีกัษณะเน้ืองานเหมอืนกนัในแต่ละตําแหน่ง 

จงึทาํใหบ้คุลากรมปีระสทิธภิาพในการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมลิเลท็ (1954: 13) ทีไ่ดก้ล่าววา่หลกั

และแนวทางของการใหบ้รกิาร คอื การใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค หมายถงึ ความยุตธิรรรมในการบรหิารงานภาครฐัทีม่ี

ฐานคตทิีว่่า คนทุกคนเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ ประชาชนทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในแง่มุมของกฎหมาย 

ไมม่กีารแบง่แยกกดีกนัในการใหบ้รกิาร ประชาชนจะไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบคุคลทีใ่ชม้าตรฐานเดยีวกนั

ในการใหบ้รกิารเดยีวกนั 

  ประสบการณ์ในการทํางาน – พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมี

ประสทิธภิาพในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการทํางานอยู่

ในช่วงไม่นานนกั จงึทาํใหร้ะยะเวลาในการทํางานไม่มผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของบุคลากร ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของจติตา ยุต ิ(2548: 55) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานของ

พนักงานบรษิทั พูนทรพัยแ์คน จํากดั พบว่า พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 

  รายได้ต่อเดือน – พบว่าบุคลากรทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่

แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ได้รบัรายได้อยู่ในช่วงฐานเงินเดือนที่ไม่ต่างกนัมากนัก รวมทัง้

บุคลากรมีรายได้พิเศษจากการทํางานล่วงเวลา จึงทําให้รายได้ต่อเดือนไม่มผีลต่อประสทิธิภาพในการทํางาน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติตา ยุต ิ(2548: 57) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาประสทิธภิาพ

การทาํงานของพนกังานบรษิทั พนูทรพัยแ์คน จํากดั พบว่า พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน

การทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 

 4. ปัจจยัจูงใจ ประกอบด้วย ปัจจยักระตุ้น และปัจจยัคํา้จุน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานของบคุลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

  ปัจจยักระตุ้น 

  ด้านความสาํเรจ็ของงาน พบว่า ปจัจยัจูงใจดา้นความสาํเรจ็ของงานของบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงูและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรสามารถทํางานไดเ้สรจ็สิน้ตามเวลาที่

กาํหนด ประสบความสาํเรจ็ในการทาํงานในหน้าทีข่องตน มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทํางาน และ

การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ ครัง้เมื่อผลงานสาํเรจ็กท็ําใหง้านนัน้เป็นงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของจรรยพร สรุตันชยัการ (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ

ทาํงานของพนกังาน บรษิทั แมก่ลองฟูดส ์จาํกดั พบวา่ ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

ในการทาํงานของพนกังาน  

   ด้านการได้การยอมรบันับถือ พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านการได้การยอมรบันับถือ มคีวามสมัพนัธ์กบั

ประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจาก
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ผูบ้งัคบับญัชา จากเพือ่นร่วมงาน รวมทัง้จากบคุคลทัว่ไป ซึง่อาจอยู่ในรปูของการยกย่องชมเชย แสดงความยนิด ีการให้

กาํลงัใจ หรอืการแสดงออกอืน่ใดทีท่าํใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ เมือ่บคุลากรไดก้ารยอมรบันบัถอืกจ็ะสง่ผล

ใหท้าํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สุรตันชยัการ (2550) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั แม่กลองฟูดส ์จํากดั พบว่า ปจัจยั

ดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน  

  ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ มีความสมัพนัธ์กบั

ประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก งานทีท่ําอยู่มคีวามสอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ 

เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงและใช้ความคิดสร้างสรรค์ จึงทําให้มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สรุตันชยัการ (2550) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน บรษิทั แม่กลองฟูดส ์จํากดั พบว่า ปจัจยัดา้น

การจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน  

  ด้านความรบัผิดชอบ พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านความรบัผิดชอบมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ทํางานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสงูและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก บคุลากรปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหแ้ลว้เสรจ็ตามเวลาที่

กาํหนด สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองและทนัเวลา และสามารถปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่น

ได้เป็นอย่างด ีเมื่อบุคลากรมีความรบัผดิชอบในการทํางานก็จะส่งผลให้งานที่ทํามีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของจรรยพร สรุตันชยัการ (2550) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการทํางานของพนักงาน บรษิัท แม่กลองฟูดส ์จํากดั พบว่า ปจัจยัดา้นการจูงใจในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 

  ด้านความก้าวหน้า พบว่า ปจัจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางาน

ของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากบุคลากรมีความคิดเห็นว่าโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าน้อย 

หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนบคุลากรใหม้โีอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานคอ่นขา้งน้อย ซึง่หากบุคลากรมคีวามรูส้กึว่าตนเอง

มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าน้อยกจ็ะส่งผลใหป้ระสทิธภิาพลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สุรตันชยั

การ (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั 

แม่กลองฟูดส์ จํากดั พบว่า ปจัจยัด้านการจูงใจในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการทํางานของ

พนกังาน 

  ปัจจยัคํา้จนุ 

  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านนโยบายและการบริหาร มีความสมัพนัธ์กับ

ประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก หน่วยงานไดม้กีารกาํหนดนโยบายและมกีารแบง่หน้าทีส่าย

การบงัคบับญัชาไวอ้ย่างชดัเจน กําหนดกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อการปฏบิตัทิีต่รงกนั และบุคลากรรบัทราบถงึนโยบายหรอื

ทศิทางในการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน ซึง่การทีบ่คุลากรรบัทราบนโยบายและการบรหิารขององคก์รอย่างชดัเจน จะ

ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจรรยพร  สุรตันชยัการ (2550) ได้

ทําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั แม่กลองฟูดส ์

จาํกดั พบวา่ ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 
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  ด้านการปกครองบงัคบับญัชา พบว่า ปจัจัยจูงใจด้านการปกครองบงัคับบญัชา มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานมกีารปกครองบงัคบับญัชา

เป็นไปดว้ยความยตุธิรรม บคุลากรไดร้บัการส่งเสรมิจากผูบ้งัคบับญัชาใหม้สี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน เพื่อใหง้านสาํเรจ็

ลุล่วงอย่างมีประสทิธิภาพ และเมื่อเกดิปญัหาในการปฏิบตัิงานสามารถปรึกษาผู้บงัคบับญัชาได้อยู่เสมอ ซึ่งการที่

บคุลากรมคีวามรูส้กึวา่ไดร้บัความยุตธิรรมในดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จะทาํใหก้ารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่

สอดคล้องกบังานวจิยัของจรรยพร สุรตันชยัการ (2550) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั แมก่ลองฟูดส ์จาํกดั พบวา่ ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 

  ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา พบว่า ปจัจยัด้านจูงใจความสมัพนัธก์บั

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวง

วฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เน่ืองจาก บุคลากรมีความรู้สกึว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ได้รบัการดูแลเอาใจใส่จาก

ผูบ้งัคบับญัชา มโีอกาสแสดงความคดิเห็นหรอืมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และเมื่อมี

ปญัหาเกดิขึน้สามารถปรกึษาและไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ซึง่หากความสมัพนัธก์บัเพื่อน

ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาเป็นไปด้วยดจีะส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของจรรยพร สรุตันชยัการ (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงาน

ของพนกังาน บรษิทั แมก่ลองฟูดส ์จาํกดั พบวา่ ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังาน 

  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

คอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรมคีวามพอใจค่อนขา้งตํ่า

เกีย่วกบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่ทีท่าํงานในลกัษณะงานเดยีวกนั เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบ

กบัลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ และสวสัดกิารและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม ซึง่หากบุคลากรมี

ความรูส้กึว่าตนเองไดร้บัเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนน้อยกจ็ะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของจรรยพร สรุตันชยัการ (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทาํงาน

ของพนกังาน บรษิทั แม่กลองฟูดส ์จํากดั พบว่า ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังาน 

  ด้านสภาพการปฏิบติังาน พบว่า ปจัจยัจูงใจดา้นสภาพการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การทาํงานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรมคีดิเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานมคีวาม

เหมาะสมน้อย องคก์รยงัขาดอุปกรณ์สิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และมรีะบบ

รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินขององค์กรและของบุคลากรค่อนข้างตํ่า ซึ่งส่งผลให้ด้านสภาพการปฏิบัติงานมี

ความสมัพนัธ์ค่อนขา้งตํ่ากบัประสทิธภิาพในการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สุรตันชยัการ (2550) ไดท้ ําการ 

ศกึษาวิจยัเรื่องปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน บรษิัท แม่กลองฟูดส ์

จาํกดั พบวา่ ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 

  ด้านความมัน่คงในงาน พบว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ

ทํางานของบุคลากรสาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก บุคลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความมัน่คงในตําแหน่งที่
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ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ค่อนขา้งตํ่า และมคีวามคดิเหน็ว่าองคก์รมสีวสัดกิารดา้นประกนัสุขภาพใหแ้ก่บุคลากรน้อย ซึ่งอาจจะ

ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรรยพร สุรตันชยัการ (2550) ไดท้ําการศกึษาวจิยั

เรื่องปจัจยั ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน บรษิทั แม่กลองฟูดส ์จํากดั พบว่า 

ปจัจยัดา้นการจงูใจในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงาน

ปลดักระทรวงวฒันธรรม ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ควรทาํการศกึษาวจิยัอยา่งต่อเน่ืองเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของ

องคก์ร ในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นําไปเปรยีบเทยีบในแต่ละปีวา่บคุลากรมคีวามตอ้งการหรอืความคาดหวงัในเรื่องใด 

จะไดนํ้าไปปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรใหด้ยีิง่ขึน้ 

 2. ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของบคุลากรองคก์รอืน่ๆ ดว้ย เชน่ องคก์รทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยกนั องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นต้น เพื่อใหอ้งคก์รทราบว่าการทํางานของบุคลากรขององคก์รตนเองนัน้มี

ความแตกต่างกบัองค์กรอื่นอย่างไร มีอะไรที่ทําให้บุคลากรมีประสทิธิภาพการทํางานแตกต่างกนับ้าง แล้วน้ํามา

เปรยีบเทยีบใหเ้กดิผลดกีบัทางองคก์ร เพือ่จะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพการทาํงานเพิม่ขึน้ 

 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการทํางานของบุคลากร เพราะหากบุคลากรมคีุณภาพชวีติในการทํางานและความพงึพอใจในชวีติ

ความเป็นอยู่ทีด่ ีย่อมจะสง่ผลใหบุ้คลากรทาํงานอย่างทุ่มเทกาํลงัและความสามารถอย่างเตม็ทีโ่ดยไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย 

เพือ่ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ตามนโยบายและเป้าหมายขององคก์ร  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ที่ได้กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประเสริฐ คุณแม่บุญล้อม ที่ให้การสนับสนุนผู้วิจยัในทุกๆ ด้าน รวมทัง้เพื่อน           

ร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 ทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน แนะนํา ตลอดจนชว่ยเหลอืเรือ่งต่างๆ  

อกีทัง้ยงัคอยใหก้าํลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสมัพันธ์ บุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน และเพื่อนร่วมงานในกลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                

ทีค่อยใหข้อ้มลู คาํแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้าํลงัใจ อกีทัง้ยงัมอบความเขา้ใจในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัทํางานและเรยีนไป

พรอ้มๆ กนั 
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 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบให้บิดามารดาตลอดจนครูอาจารย ์        

ทกุทา่นทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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