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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จ านวน 177 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent sample t-test 
One-way analysis of variance และ Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่า (1) ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) 
ปัจจัยจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยค้ าจุนในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ สมรรถนะการปฏิบัติงาน ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this project was to study the relationship between motivation and competency 
among public servants in the Office of the Permanent Transport Secretary. The sample group consisted of 
177 public servants in the Office of the Permanent Transport Secretary. The data were analyzed to identify 
the percentage, mean and standard deviation. The independent sample t-test and the One-Way analysis 
of variance were conducted and the Pearson’s correlation coefficient was used to measure the association 
between the variables. The results of the research found the following: (1) there was a significant difference 
of 0.05 in terms of competency between married and unmarried public servants; (2) there was a relationship 
between motivation factors and competency in this group at a statistically significance level of 0.05; and  
(3) there was also a relationship between hygiene factors and competency in this group with a statistically 
significant level of 0.05 
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บทน า 
รูปแบบการบริหารองค์กรในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Performance Management) 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก  คือ กลุ่มที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือท่ีนิยม
ใช้ ได้แก่ ทฤษฎีระบบสมดุลการจัดการ (Balanced Scorecard : BSC) ดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ (Key Performance Indicators: 
KPIs) การบริหารสมรรถนะ (Competency) เป็นต้น กลุ่มที่ 2 การประกันคุณภาพ เครื่องมือที่นิยมใช้ ได้แก่ ISO 9000 หรือ 
European Foundation of Quality Management (EFQM) เป็นต้น กลุ่มที่ 3 การบริหารคุณภาพ เครื่องมือท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) Six Sigma การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Re-Engineering) เป็นต้น กลุ่มที่ 4 การบริหารผลสัมฤทธ์ิทางการเงิน เครื่องมือท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Activity-
Based Costing (ABC) และการบริหารงบประมาณแบบอิงผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Budgeting System: PBBS) 
เป็นต้น (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553) 

แนวทางการบริหารสมรรถนะ (Competency) เป็นแนวการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยราชการได้น าแนวทางบริหารนี้
มาใช้ซึ่ งส านักงาน ก.พ. ก าหนด Competency Model ของระบบราชการไทยโดยก าหนดสมรรถนะหลัก  (Core 
competency) ไว้ด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) ด้านการบริการที่ดี 3) ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5) ด้านการท างานเป็นทีม 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการ
เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิ บัติ
จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2552 (ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม,2559) ดังนั้นแนวทางการ
บริการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงอยู่ภายใต้สมรรถนะหลัก (Core competency) เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ราชการอื่น  

เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการหรือเอกชนต่างต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
บุคคลากรในองค์กร ซึ่งนอกจากปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรแล้วแรงจูงในการท างานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญในการ
บริหารจัดการองค์กร ในการจะน าพาองค์กรให้เป้าหมายที่ตั้งไว้และประสบความส าเร็จในที่สุด หากองค์กรมีแรงจูงใจที่
สามารถสนองตอบและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรได้ องค์กรนั้นจะมีแนวโน้มในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
จะประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานจะยินดีท างานเต็มความรู้ความสามารถหากแรงจูงใจได้รับการตอบสนอง ซึ่ง
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และปัจจัยค้ าจุน (Maintenance or Hygiene) ที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของ          
บุคคลได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการท างาน กับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้เพื่อที่จะค้นหาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด จาก
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การปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งนอกจากองค์กรที่จะได้รับประโยชน์แล้ว ผู้เข้ารับบริการจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมก็ได้รับประโยชน์จากการท างานท่ีมีสมรรถนะด้วยเช่นกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ และสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2. ปัจจัยจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
3. ปัจจัยค้ าจุนในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์  
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง (2525) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร 

ทั้งนี้เพราะค าว่า “Demo” นั้นหมายถึง “People” ซึ่งก็แปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” นั้น
หมายถึง “Writing up” หรือ “Description” ดังนั้นประชากรศาสตร์จึง หมายถึง การศึกษาขนาดโครงสร้างการกระจายตัว
และส่วนประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรที่เกิดขึ้น และองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร 
องค์ประกอบของประชากร มีดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาท่ีได้รับ อาชีพ รายได้ 

ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน  
Tois and Carroll (1982) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคล แสดง

พฤติกรรม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในการท างานหรือการกระท าที่บุคคลจะท างานให้ส าเร็จ โดยได้รับอิทธิพลจากการกระท าของ
คนอ่ืนท่ีก าหนดแนวทางเฉพาะใช้ในการบริหาร โดยผู้บริหารจะ จูงใจพนักงานท างานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

Domjan (1996) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดย
บุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

Woolfolk (1995) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรมอย่างมี
ทิศทางและ ต่อเนื่อง 

พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ (2555) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคลให้มีความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยความต้องการ แรงปรารถนา ความคาดหวัง พลังกดดันและสิ่งล่อใจ 
มาเป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมอย่างมี ทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเง่ือนไขท่ีต้องการ 

อทิตยา เสนะวงศ์ (2555,) กล่าวถึงทฤษฎีของเฮอร์ชเบิร์กว่า ปัจจัยที่ท าให้บุคคลพึงพอใจในงานจะเกี่ยวข้องกับตัว
งานว่า ปัจจัยจูงใจตัวกระตุ้น (Motivator factors) และปัจจัยที่ท าให้ไม่พอใจในงาน ว่าปัจจัยธ ารงรักษา (Maintenance 



 4 

factors) ซึ่งในบางต าราเรียกว่าปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปัจจัยจูงใจ
ตัวกระตุ้น (Motivator Factors)  ประกอบไปด้วย ความส าเร็จในการท างาน, การได้รับการยอมรับนับถือ, ลักษณะของงาน, 
ความรับผิดชอบในงาน, ความก้าวหน้าในงาน, โอกาสในการเติบโต  2. ปัจจัยธ ารงรักษา (Maintenance Factors) ประกอบ
ไปด้วย ค่าตอบแทน, นโยบายและการบริหาร, ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, ความสัมพันธ์
กับผู้ใต้บังคับบัญชา, สภาพแวดล้อมในการท างาน, ความมั่นคงในการท างาน, สถานะทางอาชีพ และ ความสมดุลของงานกับ
ชีวิตส่วนตัว หมายถึง สถานการณ์ การท างานท่ีมีผลกับชีวิตส่วนตัวของบุคคล ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงาน
ในหน้าท่ี 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) กล่าวว่า สมรรถนะข้าราชการ หมายถึง คุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร 
ด้วยค าจ ากัดความนี้ สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้อธิบายการการแบ่งสมรรถนะ (Competency) ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  1. 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองค์การโดยรวม ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้  2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Job 
Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้คน ๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3. สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย 
ที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น พวกที่สามารถอาศัยอยู่กับแมลงป่องหรือ
อสรพิษได้ เป็นต้น 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2553) สามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ Competency ที่เป็นแก่นหรือแกนหลักขององค์กรนั้น ที่ทุกคนในองค์กรต้องมี
คุณสมบัติที่เหมือนกันนี้เพราะความสามารถและคุณสมบัติประเภทน้ี เป็นตัว ก าหนดหรือผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่วางไว้ได้ ตลอดจนยังเป็นตัวสะท้อนถึงค่านิยม ที่คนในองค์กรมีและถือปฏิบัติร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การท างาน
เป็นทีม การให้บริการเชิงคุณภาพ ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเอง 2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(Functional Competency) คือCompetency ที่ก าหนดไว้ส าหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลักษณะงานซึ่งจะมีขั้น
ความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหรือคาดหวัง Competency ประเภทน้ี จะสะท้อนถึงความลึกซึ้งของ
ความสามารถท่ีพนักงานต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหนึ่งๆ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้ออกคู่มือการก าหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน โดย
ก าหนดสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ประกอบไปด้วย 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่ “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบเท่าจากผล
การปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑว์ัดผลสมัฤทธ์ิที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นก็ได้ นอกจากน้ี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย 2. บริการที่ดี 
หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าท่ีราชการของตน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้ บริการที่ดีจึงเป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการให้บริการใน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึงความ
สนใจใฝ่รู้ในอันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้
ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  4. การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม คือ การด ารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง อยู่ในกรอบ
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กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ช่ือเสียง และเกียรติยศของความเป็น
ข้าราชการที่ดี 5. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียง
ต าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก
ในทีม 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จากข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีจ านวน 329 คน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จากข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 
2563 มีจ านวน 329 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ค านวณจากสูตรของ Krejcie and 
Morgan (1970) โดยใช้ความน่าเชื่อถือที่ระดับร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อน  ร้อยละ 5 โดยค านวณดังนี้ 
 

สูตรที่ใช้     n =  
                 𝜒2𝑁𝑝(1−𝑝)                  

     𝑒2(𝑁−1)  +  𝜒2𝑝(1−𝑝) 
       

 

   โดย   n    = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

                𝑁   = ขนาดของประชากร  

           𝑒      = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ี ยอมรับได้  

             𝜒2   = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (𝜒2 =3.841)  

                  𝑝   = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร     
        (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 
 

แทนค่า     n =  
                 3.841 x 329 x 0.5 x 0.5                 

  (0.05)2  x  (329−1) + 3.841  x  0.5  x  0.5  
 

 

                                                           =  
               315.92              

  0.82  +  0.96  
            

 

                                                           =  177             
 

จากการค านวณตามสูตรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 177 คน  
 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
2. การสุ่มตัวอย่างแบบตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  เลือกเก็บตามจ านวนแยกตามกลุ่ม/

กอง/ศูนย์ 
 



 6 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงาน ตอนท่ี 3 ปัจจัยค้ าจุน
ในการปฏิบัติงาน ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

เพื่อพิจารณา เพื่อตรวจทานความสอดคล้องด้านภาษาของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ไข
เบื้องต้น 2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เสนอต่อผู้เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน                         
3. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงตามสภาพ
(Concurrent Validity) และเสนอแนะเพิ่มเติม 4. น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและให้คะแนนใช้ในการหาหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Object Congruence: IOC) โดยพิจารณาคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปเท่านั้น 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง (Try out) จ านวน 30 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าที่
ได้แสดงความมั่นคงของแบบสอบถาม โดยความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 ผลการทดสอบ พบว่า  ปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .94 ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .96  
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า เท่ากับ 95 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การจัดท าข้อมูล  

        1.1 หลังจากเก็บข้อมูลและแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ แบบสอบถาม  
    1.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อ

วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

       2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้
อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และ
เงินเดือน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจาก
แบบสอบถามปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะปฏิบัติงาน  

   2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
One Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม  และการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สองตัว 
 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด้วยสถิติ               

เชิงพรรณนา พบว่า ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 70.06 และ               
เพศชาย มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.94 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีจ านวน              
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66 คน คิดเป็นร้อยละ 37.29 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 ด้านสถานภาพสมรส 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 58.76 รองลงมาสถานภาพสมรส จ าน วน              
73 คน คิดเป็นร้อยละ 41.24 ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 106 คน            
คิดเป็นร้อยละ 59.89 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 40.11 ด้านอายุงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.89 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน  
54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 ด้านเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือน สูงกว่า 30,000 บาท จ านวน 60 คน           
คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมามีเงินเดือนต่ ากว่า 15,000 บาทจ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 27.68 

แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ  
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (x = 3.97, 

SD =.51) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับสูง                
(x /= 4.20, SD =.53) รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบในงาน อยู่ในระดับสูง ( x /= 4.12, SD =.54) และด้านลักษณะ
ของงาน อยู่ในระดับสูง (x /= 4.10, SD =.60) และด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับสูง (x /= 3.75, SD =.63) 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับสูง (x /= 3.67, SD =.75) ตามล าดับ 
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน  

พบว่า ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในภาพรวม อยู่ในระดับสูง (x
= 3.72, SD =.59) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ใน
ระดับสูง (x /= 4.06, SD =.70) รองลงมาเป็นด้านความมั่นคง ในการท างาน อยู่ในระดับสูง (x /= 3.89, SD =.68) ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับสูง (x /= 3.82, SD =.75) และด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับสูง (
x /= 3.66, SD =.70) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง (x /= 3.17, SD =.82) 
ตามล าดับ 

ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลดักระทรวงคมนาคมในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก (x = 4.26, 

SD =.54) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม อยู่ในระดับสูงมาก (x /= 4.42, SD =.63)  รองลงมาเป็นด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับสูงมาก (x /= 4.30, 
SD =.61) ด้านบริการที่ดี อยู่ในระดับสูงมาก (x /= 4.29, SD =.58) และด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับสูงมาก (x /= 
4.26, SD =.61) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ อยู่ในระดับสูง (x /= 3.17, 
SD =.82) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเพศแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติ งานไม่
แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 1.3 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.4 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุงานท่ีแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีสมรรถนะการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งออกเป็น ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน 
ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .676 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .519 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .699 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ระดับ           
ปานกลาง  

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .723 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์
ระดับสูง  

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .517 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ระดับ            
ปานกลาง  

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งออกเป็น ด้านค่าตอบแทน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความก้าวหน้าในงาน 
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สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 
จูงใจด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ .339 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ระดับต่ า  

สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏบิัติงาน ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .450 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ระดับต่ า  

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .598 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .682 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน               
ในระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏบิัติงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .583 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน              
ในระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

สมมติฐานที่ 3.6 ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .644 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
 เพศ ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีทีส่มรรถนะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเพศแตกต่างกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากลักษณะองค์กรเป็นราชการ  มีรูปแบบการคัดสรรบุคลากรที่ชัดเจน ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเท่านั้น จึงจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหลังจากได้รับการบรรจุแล้ว จะได้รับการ
อบรมความรู้เหมือนกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย ดังนั้นท้ังเพศหญิงและเพศชาย จึงมีสมรรถนะการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิสมัย ชัยมหา (2558) ที่ท าการศึกษา
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เรื่องศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค1 พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอัยการสูงสุดภาค1 ที่มีเพศต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 อายุ ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุแตกต่างกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากมีการจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มแรกข่วงอายุ 20 – 30 ปี  
กลุ่มที่สองข่วงอายุ 31 – 40 ปี  กลุ่มที่สาม 41 – 50 ปี และกลุ่มสุดท้ายอายุ 51 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีช่วงอายุถึงสิบปี กลุ่มข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่แตกต่างกันด้านอายุจึงสามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย ชัยมหา (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค.1.พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค.1.ท่ีมีอายุต่างกัน มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  แต่แตกต่างกับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่
ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุเพียงเจ็ดปี ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สถานภาพสมรส ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่ ที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเพศแตกต่างกันมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 เนื่องจาก คนโสดสามารถทุ่มเทการท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่คนที่
มีสถานภาพสมรสอาจลดประสิทธิภาพเพื่อดูแลครอบครัว ส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ
ยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศพบว่า พนักงานท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีมีสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่แตกต่างจากงานวิจัย
ของ ศตวรรษ กล่ าดิษฐ์ ที่ท าการศึกษาเรื่องสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
สายไฟฟ้ากรณีศึกษาบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากัดพบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะที่ 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ระดับการศึกษา ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากมีการจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มแรกระดับการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มที่สองระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซี่งความรู้การศึกษาปริญญาตรีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แตกต่างกับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีการจัด
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอยด้วย กลุ่มแรกระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  กลุ่มที่สองระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และกลุ่มที่สามระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผลการศึกษา พบว่าพนักงานที่มีช่วงระดับการศึกษา แตกต่างกันมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับกัญญาฏา พวงมะลิ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรที่มี ช่วงระดับการศึกษา 
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุงาน ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มอีายุงานท่ีแตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุงานแตกต่างกันมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส่วน
ใหญ่หรือกว่า ร้อยละ 90 ผ่านการสั่งสมประสบการณ์การท างาน ดังนั้นคนส่วนน้อยจึงไม่ส่งผลผลต่อสมรรถนะการท างาน 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย ชัยมหา (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค.1.พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค.1.ที่มีอายุงานที่
แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างกับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่
ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนั กงาน บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ที่กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าร้อยละ 40 อายุงาน 1 ปี ซึ่งยังขาดการฝึกฝน เรียนรู้งาน และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจะแสดงให้เห็นเด่นชัด 

เงินเดือน ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีเงินเดือนแตกต่างกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากลักษณะองค์กรที่เป็นราขการ ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ระดับเดียวเกี่ยวจะไม่ค่อยมีความแตกต่างทางด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิสมัย ชัยมหา (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่องศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อัยการสูงสุดภาค.1.พบว่า บุคลากรหน่วยงานสังกัดส านักงานอัยการสูงสุดภาค.1.ที่มีเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม  

แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .745 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ระดับสูง กล่าวคือ เมื่อข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจ
มากขึ้น จะท าให้สมรรถนะการในการท างานของข้าราชการเพิ่มมากขึ้นในระดับสูง ทั้งนี้อาจเพราะปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานโดยตรงการส่งเสริมปัจจัยนี้จะส่งผลให้สมรรถนะการปฏิบัติงานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนา
ปกรณ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์สูง 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม  

แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .689 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความคิดเห็นด้านปัจจัย
ค้ าจุนมากขึ้น จะท าให้สมรรถนะการในการท างานของข้าราชการเพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเพราะปัจจัยค้ าจุนเป็น
ปัจจัยทีช่่วยเสริมความต้องการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน การส่งเสริมปัจจัยนี้จะส่งผลให้สมรรถนะการปฏิบัติงานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพนัธ์สูง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน และสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน โดยใช้แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานกับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะองค์กรเป็น
หน่วยงานราชการจึงมีล าดับช้ันของการเติบโตในหน้าที่การงานโดยมีการก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบในงาน เช่น มี
การก าหนดจ านวนฝ่ายที่ชัดเจน ว่าต้องผ่านการปฏิบัติงานมากี่ฝ่าย จึงจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้อ านวยการกองได้ ดังนั้น  
แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานจึงส่งผลกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ท าให้ข้าราชการเกิดความอยากรับผดิชอบในงานและ
อยากให้สมรรถนะการปฏิบัติงานออกมาดี เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

2. การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยใช้แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ า
จุน ส าหรับองค์กรเอกชน แรงจูงใจด้านค่าตอบแทนอาจเป็นแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงาน
ราชการ การปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต้องมีขั้นตอน และจากการศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจด้านค่าตอบแทนกับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดในกลุ่ม ขณะที่แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์
มากที่สุดในกลุ่ม ดังนั้นควรพิจารณาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของข้าราชการในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลการอยากให้ความร่วมมือในการท างานและสะท้อนออกมาในสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม ดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรมีนโยบายในการสรรค์สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

3. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ เนื่องจากสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านบริการที่ดี และด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการปฏิบัตงิานในระดับสูงมาก 
ส่วนสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการปฏิบัตงิานในระดับสงู ดังนั้น
สมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพยังสามารถพัฒนา โดยอาจใช้การจัดฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ หรือจัดฝึกอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดความช านาญในงานท่ีปฏิบัติ 
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