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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุต่ ากว่า 30 ปี 
สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี ท างาน
ภายนอกส านักงาน อยู่ในสายงานผลิต ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยุ่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านสังคม ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความส าเร็จในงานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ประสิทธิภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัย
ประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน พ้ืนที่ท่ีท างาน และสายงานท่ีท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน
ไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านจิตใจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 3) ปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ ด้านลักษณะงานท่ีปฎิบัติ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการท างาน แรงจูงใจในการท างาน ประสิทธิภาพการท างาน 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the factors affecting the performance of a state enterprise employee. 
The sample consisted of 400 state enterprise employees. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way Analysis of 
Variance, and Multiple regression analysis. The results of the study were as follows: Most of the respondents 
were male under 30 years old whose marital status is single, widowed, divorced, and separated. Educational 
background is a bachelor's degree or higher, working experience less than 5 years, and working outside the 
office in the production line. The respondents' working environment factors were at a high level, and when 
considering each aspect, the social work environment was at the highest level.  The overall working 
motivation factor was at a high level, and when considering each aspect, success in work and respect had 
the highest at a moderate level. The overall performance was at a high level, which was highest in the cost 
at a moderate level.  The results of the hypothesis test were as follows:  1)  the respondents with 
demographic factors, which were different in education level, work experience, work area, and line of work, 
had no statistically different performance 2)  work environment factors, which were physical, social, and 
psychical had significantly affected the performance, and 3)  motivation factors, which were a success in 
work, respect, job responsibility, career advancement and type of work, had significantly affected the 
performance. 
 
Keywords: Work Environment, Motivation, Work Efficiency 
 

บทน า 
ในปัจจุบันองค์การรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 

2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจเกิดการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านพัฒนาการท างาน ลดต้นทุนการด าเนินการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทุกหน่วยงานจึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต หลักส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ 
การฝึกอบรม รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อท าให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพจนสามารถบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารของภาครัฐมีการปรับเป ลี่ยนตาม
สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลท าให้แนวทางการบริหารบุคคลากรปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยบริหารให้หน่วยงานมีขนาดเล็กลง 
แต่บุคลากรมีประสิทธิภาพการท างาน การท างานเปี่ยมด้วยคุณภาพ พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย และพร้อมให้
ความร่วมมือกับองค์การ ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบหลักสมรรถนะ  

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการท างานจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งจะต้องมาจาก
การทีบุ่คลากรอยู่ในสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี มีแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้พนักงาน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลท าให้องค์กรมีศักยภาพทางการแข่งขัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิด
การแข่งขันระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจกับเอกชนจึงมีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศมาปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานท างานอย่างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2560)  

การพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้นนั้น สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง แนวทางหนึ่งที่
องค์กรรัฐวิสาหกิจเลือกที่จะปรับปรุงเป็นล าดับต้นๆ คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมกับนโยบายของ
องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานให้เหมาะสมกับการท างานของพนักงาน จัดพื้นท่ีท างาน
ให้เหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการท างาน เป็น
ต้น เมื่อพนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างานซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิดและช่วยกันแก้ไขปัญหาในการ
ท างาน ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพ (ธีรนัย ศิริเลขอนันต์, 2007)  

แรงจูงใจในการท างานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เมื่อพนักงานได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการของตนก็ท าให้เกิดความพึงพอใจ และแสดงพฤติกรรมในทางบวก ถ้าพนักงานได้รับแรงจูงใจในการ
ท างานท่ีเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้การปฏิบัตงิานเป็นไปได้อย่างมีประสทิธิภาพและเตม็ใจท างานอยู่กับองค์กรต่อไป แนวโน้ม
ในปัจจุบันองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย พัฒนาคุณภาพการท างานตามมาตราฐานสากลมาใช้ยกระดับการ
ให้บริการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO 9000 ISO 14001 เพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเช่ือถือและสามารถแข่งขันกับ
บริษัทเอกชนได้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การท างานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม องค์กรจ าเป็นต้องมีกฎ
และระเบียบเพิ่มมากขึ้น ท าให้พนักงานเกิดความกังวลในการท างานส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดต่ าลง เพราะฉะนั้น
การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานมีก าลังใจในการท างานจึงเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อพนักงานได้รับแรงจูงใจในการท างานที่ตรงกับความ
ต้องการของตน พนักงานก็จะใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่มาปฏิบัติงานท าให้ประสิทธิภาพงานเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร (มัทรี บุญเจริญ, 2560) 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สูงขึ้น น าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงานขององค์กรในอนาคต 
และพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาตร์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
    1.1 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ลักษณะพื้นท่ีท างาน และสายงานที่ท างาน 
    1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านสังคม และ
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 
    1.3 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ความส าเร็จในงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในงาน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
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 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต           
ด้านกระบวนการการบริหาร และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยด้านประชากรศาตร์แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
3. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาตร์ 

 ศักดิ์ชัย มณีวรรณ (2561) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยา
ต่างกันจากปัจจัยดังนี ้

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกันคือเพศหญิงมีแนวโน้มมีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด
ค่านิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี
นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการ
ปฏิบัติระมัดระวัง เนื่องมาจากประสบการณ์ชีวิต 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิดค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
อย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ด 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง เช้ือชาติ อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลอย่าง
ส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารเพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์ทัศนคติค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน 
 กิ่งฉัตร โอฬารวัตร (2562) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจการท างานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหา
ความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ปัจจัยแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม 
สภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เดชา จันทร์ศิริ (2563) สามารถแบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสถานที่ท างานที่เอื้อต่อการท างาน เช่น แสงสว่าง มี

การจัดการอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
2. สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมในเชิงสัมพันธภาพหรือการสนับสนุนจากภายในองค์กรที่มีผลกระทบ

ต่อการท างาน เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน มีการติดต่อสื่อสารที่ดีต่อกัน ท าให้พนักงานท างานมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพในการท างาน  

3. สภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด เช่น ความมีอิสระในการ
ท างานและการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ใช้หลักเหตุผลในการด าเนินการส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ธรินทร์ มาลา (2559) ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการท างาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานบริษัทเอกชน
เขตสาทร จ านวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายและแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมขององค์กรในลักษณะ
สร้างสรรค์มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
แต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบรรยากาศองค์กรที่
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการท างาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน  
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg & Mausner, 1959; Prasertdhanakul, 2020) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการท างานของมนุษย์ได้พบซ่ึงบทสรุปออกมาเป็นแนวคิดตามทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two -Factor - Theory) 
เป็น 2 ด้าน ดังน้ี 

1. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในทางบวก ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องงานโดยตรง ปัจจัยด้านนี้ ได้แก่ 

 1.1 ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน กลุ่มเพื่อนและ
บุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือน้ีอาจจะแสดงออกในรูปของการชมเชย 

 1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่างานนั้นเป็นงานท่ีน่าเบื่อหน่าย ท้าทาย
ความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานท่ียากหรือง่าย 

 1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจใน
การรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

 1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือต าแหน่งของบุคคลในองค์การ  
ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
ของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน 110 คน สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่ า ปัจจัยทางการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจในการท างานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านความก้าวหน้าใน
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การปฏิบัติงาน ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามล าดับ ประสิทธิภาพของพนักงาน
ราชการส่วนกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสามารถ
ปฏิบัติงานส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานมากท่ีสุด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 ช าเลืองสุข ประวิทย์ (2559) ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ  

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ 
เทคโนโลยี ท่ีมีอย่างประหยัด คุ้มค่า และ เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร ได้แก่ การสื่อสาร นโยบาย การท างานท่ีถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่การท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา 
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจของหรือผู้มารับบริการ 

สุดใจ ทัศจันทร์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยจ านวน 306 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า
ระดับสมรรถนะของข้าราชการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะหลักมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะในงาน 
และสมรรถนะด้านบริหารตามล าดับ ในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง ด้านค่าตอบแทน ด้านนโยบายขององค์กรและด้านการจัดการด้านความรู้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะการท างานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง  มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 18,882 คน ผู้ท าวิจัยทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวนของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ก าหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ร้อยละ 5 จากการค านวนได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 392 ตัวอย่าง ผู้วิจัยส ารองขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 8 ตัวอย่าง 
เพื่อความแม่นย าและป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัอย่าง 3 ขั้นตอน คือวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความ
สะดวก  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานรัฐวิสาหกิจในการตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง หลังจากรวบรวมข้อมูลไดค้รบตามที่ต้องการผูว้ิจัยได้ท าวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแปล
ความหมายเชิงบรรยาย และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมมติฐาน ได้แก่ สถิติ T test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงพรรณนา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุต่ ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี ท างานภายนอกส านักงาน อยู่ในสายงานผลิต โดยมีความ
คิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
สภาพแวดล้อมการท างานด้านสังคม รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจ  ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความส าเร็จ
ในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านลักษณะงานที่ปฎิบัติ ตามล าดับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ตามล าดับ 

ผลการวิจัยเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยด้านประชากรศาตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ท างาน พื้นที่ท่ีท างาน สายงานที่ท างาน แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา พื้นที่ที่ท างานด้วย
วิธีการ t-test 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ ์

t Sig t Sig t Sig 

ระดับการศึกษา -.961 .337 -1.276 .203 -.558 .577 

พื้นที่ท่ีท างาน .231 .818 .629 .529 .228 .819 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงที่มีปัจจัยด้านประชากรศาตร์ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา พ้ืนที่ที่ท างาน แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร 
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบของประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน สายงานที่ ท า ง า น 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีการ F-Test 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ ์

F Sig F Sig F Sig 

ประสบการณ์การท างาน 1.332 .263 .151 .929 .084 .969 

สายงานที่ท างาน .293 .940 1.129 .345 .238 .964 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยด้านประชากรศาตร์  ได้แก่ 
ประสบการณ์ท างาน สายงานที่ท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ           
แห่งหนึ่ง 
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของผู้
แบบสอบถาม ด้วยวิธีการ Multiple regression 

 

สภาพแวดล้อม
การท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ ์
B S.E.  Sig B S.E.  Sig B S.E.  Sig 

ด้านกายภาพ  .258 .038 .390* .000 .367 .043 .446* .000 .391 .050 .426* .000 
ด้านสังคม .025 .033 .039 .463 .097 .038 .122* .010 .112 .044 .127* .000 
ด้านจิตใจ .080 .029 .145* .006 .116 .033 .167* .000 .091 .038 .117* .011 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ง
หนึ่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์มากไปค่าสัมประสิทธิ์น้อย ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
การท างานด้านกายภาพและด้านจิตใจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ขณะที่สภาพแวดล้อม
การท างานด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านกระบวนการการบริหาร ส าหรับ
สภาพแวดล้อมการท างานด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของผู้แบบสอบถาม ด้วย
วิธีการ Multiple regression 

 

แรงจูงใจในการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

B S.E.  Sig B S.E.  Sig B S.E.  Sig 

ด้านความส าเร็จในงาน .326 .038 .362* .000 .391 .046 .348* .000 .402 .053 .321* .000 

ด้ า น ก า ร ได้ รั บ ก า ร
ยอมรับนับถือ 

.349 .047 .409* .000 -.247 .056 -.232* .000 -.097 .065 -.082 .134 

ด้านความรับผิดชอบใน
งาน 

.248 .040 .327* .000 .548 .048 .578* .000 .450 .056 .426* .000 

ด้านความก้าว หน้าใน
อาชีพ 

-.210 .027 -.356* .000 -.008 .033 -.010 .820 -.025 .038 -.030 .519 

ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
ปฎิบัติงาน 

-.004 .023 -.007 .868 .091 .028 .129* .001 .176 .032 .223* .000 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 4 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธ์ิมากไปค่าสัมประสิทธ์ิน้อย ประกอบด้วย แรงจูงใจในการท างาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ขณะที่แรงจูงใจในการท างานด้านการรับผิดชอบในงาน ด้าน
ความส าเร็จในงาน ด้านลักษณะการปฎิบัติงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน
กระบวนการการบริหาร ส าหรับแรงจูงใจในการท างานด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านลักษณะการ
ปฎิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยด้านประชากรศาตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน พื้นที่ท่ีท างาน สายงานที่ท างาน ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามาท างานในองค์กร
รัฐวิสาหกิจและราชการ ได้น าวุฒิการศึกษามาเป็นตัวแปรหนึ่งส าหรับการก าหนดต าแหน่งงานและลักษณะงาน เพื่อให้เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งพนักงานมีแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดท าให้พนักงานมีความ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2559) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
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ท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก องค์กรได้น าระบบ Knowledge 
management เข้ามาอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อให้พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานสูงน าความรู้และทักษะ
ต่างๆ ที่ได้สะสมมาถ่ายทอดให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้มีความ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยณัฐพร ฉายประเสริฐ (2560)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ท างาน           
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพื้นที่ที่ท างานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถท าให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีต้องการได้ทุกพ้ืนท่ี อีกทั้งองค์กรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้พื้นที่การท างาน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริศา จักรบุญมา (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายบ ารุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีสถานท่ีที่
ท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสายงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานตามหลักการของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท าให้แต่ละสายงานมีการบริหารงาน กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมพร ชมภู่ (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พนักงานที่มีสายงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเมื่ อบุคคลเกิดความพึงพอใจกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน เช่น สถานที่ท างานมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ า ได้อย่างเพียงพอ ท าให้มีความสะดวกสบายในการท างาน ตรงกับความต้องการก็จะส่งผลให้
เกิดการผ่อนคลาย ท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรินทร์ มาลา (2559) ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
องค์กร สภาพแวดล้อมในการท างาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร พบว่าสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสังคมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ เนื่องจากเมื่อบุคคลเกิดความเข้าใจถึงเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการ
ปฎิบัติงานขององค์กรอย่างชัดเจน ท าให้สามารถตั้งเป้าหมายในการท างานของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้ 
สามารถสื่อสารเป้าหมายต่างๆ ให้คนอื่นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2559) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านจิตใจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ เนื่องจากการที่บุคคลรู้สึกผ่ อนคลาย ไม่ถูกกดดัน จากกฎระเบียบและ
ภาระหน้าท่ีที่ได้รับ ท าให้มีสมาธิกับการท างาน เมื่อบุคคลรู้สึกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กรไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน ท าให้มี
ก าลังใจในการท างาน ส่งผลท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น ปัจจุบันองค์กรมีการปรับลดสวัสดิการบางส่วนลดล งตาม
นโยบายของรัฐบาลท าให้เกิดความกังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานท างานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรท 
ผ่องสุวรรณ์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จในงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต 

ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลลัพธ์และผลผลิต เนื่องจากเมื่ อบุคคลท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จบุคคลจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดก าลังใจในการท างาน และตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน 
ทองแสน (2559) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัด
ปทุมธานี พบว่าแรงจูงใจในการท างานมีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
การผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลลัพธ์และผลผลิต เนื่องจากการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานและหัวหน้า
งาน ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริศา จักรบุญมา (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายบ ารุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง พบว่าแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านความรับผิดชอบในงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลลัพธ์และผลผลติ เนื่องจากปริมาณงานในปัจจุบันมีความเหมาะสม ท าให้สามารถจัดสรร
เวลาในการท างานได้ ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น แต่หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พอใจกับงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีการลดขนาด
องค์กร ท าให้มีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนไปท างานในส่วนที่ขาดอยู่ ท าให้หน้าที่ความรับผิดชอบงานไม่ตรงกับความต้องการ
ของตนเอง ส่งผลให้เกิดความเครียด และความกังวล ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งฉัตร 
โอฬารวัตร (2562) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจการท างานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าแรงจูงใจมีผลต่อระดับการท างานของพนักงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลลัพธ์และผลผลิต เนื่องจากบุคคลจะรู้สึกมีก าลังใจในการท างานเมื่อได้รับความก้าวหน้า
ในอาชีพ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ท าให้รู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพการงาน อีกทั้งองค์กรมีนโยบายที่ให้สามารถเติบโตในหน้าที่
การงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความพึงพอใจ และนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ทั้งในและนอกประเทศที่เหมาะสม ท าให้พัฒนาความรู้และความช านาญของตนเอง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ส่วนกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานราชการ
ส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านลักษณะงานที่ปฎิบัติส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการ
ผลิต ด้านกระบวนการการบริหาร ด้านผลลัพธ์และผลผลิต เนื่องจากว่าลักษณะงานในปัจจุบันมีความท้าทายและตรงกับความ
ต้องการ ท าให้เกิดความตั้งใจท างาน กระตือรือร้นท างานอย่างมีความสุข ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิ่งฉัตร โอฬารวัตร (2562) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจการท างานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าแรงจูงใจมีผลต่อระดับการท างานของ
พนักงาน   
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยเชิงพรรณนา พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มการท างานด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ

เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ ผู้บริหารจึงควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านจิตใจในการท างาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สภาพแวดล้อมการท างานด้านจิตใจที่เกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมพนักงานและการให้อ านาจในการตัดสินใจในการท างาน ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาของพนักงานได้จากการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับฟัง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นปัญหาในการท างานของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถลดช่องว่างระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 
ท าให้ผู้บริหารใกล้ชิดกับพนักงานมากยิ่งข้ึน  

2. จากผลการวิจัยเชิงพรรณนาปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านลักษณะงานที่
ปฎิบัติมีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการท างานน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านอื่นๆ ผู้บริหารควร
ปรับปรุงแรงจูงใจในการท างานด้านลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้ านลักษณะงานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่น าเข้ามาสนับสนุนงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้บริหารควรน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
พนักงานมาช่วยในการท างาน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวควรเป็นเทคโนโลยีที่พนักงานมีความคุ้นเคยและไม่ซับซ้อนมาก เพื่อไม่ให้
เทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นภาระของพนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งควรจัดฝึกอบรมและทดสอบ ก่อนน าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน
จริงเพื่อให้พนักงานเกิดความคุ้นเคย และเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าว ท าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพนักงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านความเครียด เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อน าผลที่ได้มาวางนโยบาย และ
แผนการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
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