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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
และปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในส านกังานธนานุเคราะห์  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส านกังานธนานุเคราะห์ จ  านวน 400 
คน ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, LSD ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  ผลจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศขายมีอายุในช่วง 36 – 45 ปี และมีระดบัรายได ้ระหวา่ง 20,001 – 25,000 บาทและมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังานระหวา่ง 6 – 10 ปี แรงจูงใจในการท างานมีความส าคญัอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดเช่นเดียวกบั
ปัจจยัค ้าจุน ส่วนประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดเช่นกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ระดบัการศึกษามีผลต่อดา้นความรับผิดชอบระดบัรายไดมี้ผลต่อดา้นลกัษณะของงานและลกัษณะของงานมี
ผลต่อดา้นความกา้วหนา้ในงานในดา้นระดบัรายไดมี้ผลต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
และระดบัรายไดก้บัระยะเวลาในการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรดา้นความ
ถูกตอ้งในงานภายในเวลาก าหนด 
 

1. บทน า 
 การบริหารจดัการเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับทุกองคก์ร ปัจจยัในการบริหารประกอบดว้ยคน 

เงิน วสัดุส่ิงของและวธีิการนั้น คนหรือทรัพยากรมนุษยน์ั้นจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรคง์านให้
มีเจริญกา้วหน้า องคก์รจะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดน้ัน่ ผูบ้ริหารจะตอ้งแน่ใจไดว้า่บุคลากร
ทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากรปฏิบติังานไม่เต็มท่ี ไร้ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ยอ่มส่งผลกระทบอยา่งแน่นอน ซ่ึงจะท าให้เกิดความล่าช้าและมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้น ผูบ้ริหารต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อท าให้มัน่ใจว่า
บุคลากรทุกคนจะปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ และไวว้างใจได ้ปัจจุบนัการบริหารจดัการและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆต่อองค์กรต่างๆทั้งภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงาน
ภาคราชการ เพราะไม่วา่องคก์รจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางใดย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลทั้งส้ิน จึง
อาจกล่าวไดว้า่ตวัช้ีวดัความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รนั้นอยูท่ี่คุณภาพของคนในองคก์รนัน่ๆ จะเห็นไดว้า่
มนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะการท่ีองคก์รจะเจริญกา้วหนา้และอยูร่อดไดน้ัน่บุคลากรในองค์กร
จะตอ้งมีประสิทธิภาพ 

 การท่ีบุคลากรจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยู่กบัความร่วมมือและเสียสละใน
การท างานอย่างจริงจงัของบุคคลในองค์กร ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวอาจมาเหตุมาจากหลายประการ
ยกตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรภายในองค์กรเพราะความพึงพอใจจะเป็น
แรงผลกัดนัให้บุคคลท างานดว้ยความกระตือรือร้น ดว้ยความสมคัรใจและมีความเต็มใจในการปฏิบติังาน 
ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในท่ีสุด ความพึงพอใจในงานจึงนบัว่ามีค่ายิ่งส าหรับผู ้
ปฏิบติัทุกคนเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัควรให้ความสนใจและน ามาเป็นองคป์ระกอบในการวิเคราะห์งาน
และการก าหนดแนวทางการบริหารท่ีมีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

 ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ หรือ โรงรับจ าน าของรัฐเป็น
รัฐวิสาหกิจของไทย สังกดักรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและ ความมัน่คงของ
มนุษย ์จดัตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือปี พ.ศ. 2497 ด าเนินภารกิจเก่ียวกบัโรงรับจ าน า ปัจจุบนัมีสถานธนานุ
เคราะห์ในสังกดั จ  านวน 33 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4 จงัหวดัคือ จงัหวดั นนทบุรี และ จงัหวดั
ปทุมธานี และจงัหวดั สมุทรปราการ และส่วนภูมิภาค 1 แห่ง คือ จ.ระยอง  
  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย  
2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านกังาน 

ธนานุเคราะห์  
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานและปัจจยั 

ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานปฏิบติัการ  
 

3. สมมติฐานทางการวจิัย  
3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนัของ

บุคลากรส านกังานธนานุเคราะห์  
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3.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั
ของบุคลากรส านกังานธนานุเคราะห์ 
 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
4.1 ทราบถึงระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานบุคลากรของส านกังานธนานุเคราะห์  
4.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานบุคลากรของส านักงานธนานุ

เคราะห์  
4.3 ทราบถึงข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติบุคลากรของ

ส านกังานธนานุเคราะห์ 
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
 ขอบเขตประชากร ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใช้เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในส านกังานธนานุ

เคราะห์ จ านวน 400 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ขอบเขตระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่ 1 กนัยายน 2560 – 

30 พฤศจิกายน 2560 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาใช้ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (1959) ซ่ึงมีการน ามาใช้

เป็นแนวคิดหลกัในการด าเนินงานและแนวคิดประสิทธิภาพของ Harrington Emerson (1913) มาปรับกรอบ
แนวความคิดการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีโดยก าหนดตวัแปรตน้คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้น
บุคคลและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานประกอบดว้ย ดา้น
ความถูกตอ้งในงาน ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องงานและดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 

6. ระเบียบวจิัย 
 ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยมี
ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั (Check List) จ านวน 6 ขอ้ขอมูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็น
แบบปลายปิดใหต้อบ  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน จ านวน 33 ขอ้เป็นขอ้ค าถามท่ี ใช้
การ ประเมินในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไดก าหนดค่าน ้ าหนักดงักล่าวตามวิธีของ 
Likert (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553, น. 75) เพื่อใหง่้ายต่อการน าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการท างานของบุคคลากรของส านกังานธนานุเคราะห์ 
จ  านวน 12 ขอ้เป็นขอ้ค าถามท่ีใชก้ารประเมินในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไดก าหนดค่า
น ้ าหนักดงักล่าวตามวิธีของ Likert (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553,น.75) เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงสถิติ  

ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 3 ก าหนดระดบัความคิดเห็นในแต่ละช่วงไดด้งัน้ี  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.60 หมายถึง ปานกลาง  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.61-4.20 หมายถึง มาก  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
 7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 

400 คน และผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ ชายจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และเป็นเพศหญิงจานวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปีมากท่ีสุด จ านวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 42.8 และ 
รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี จ  านวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ อาย ุ55 ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 3.2 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 368 คน คิด
เป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และต ่ากวา่ปริญญาตรี มีนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วนของระดบัรายได ้อยุท่ี่รายได ้20,001 – 25,000 มากท่ีสุด จ านวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ รายได ้25,001 – 30,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ใน
ส่วนของระยะเวลาในการท างานอยูท่ี่การท างานระหวา่ง 6 – 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 
38 และรองมามีระยะเวลาในการท างาน 11 - 15 ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และในส่วนของ
ประเภทของงานอยู่ท่ีปฏิบัติงานท่ีส านักงานธนานุเคราะห์ จ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ57.5 และ
ปฏิบติังานท่ีสถานธนานุเคราะห์ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 

 7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนพบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัท่ี มากท่ีสุด ทั้งปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัค ้ าจุนและเม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดพบว่า 
ปัจจยัจูงใจ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นในด้านความส าเร็จในงาน ด้านลักษณะของงานและด้าน
ความกา้วหนา้ในงานเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและดา้นความรับผิดชอบ 
ส่วนปัจจยัค ้าจุนผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นในใน 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นนโยบายกฎระเบียบ ดา้นความ
มัน่คงในการท างานและ ดา้นค่าตอบแทน 

 7.3 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นอยูใ่นระดบัท่ีดีมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ล่ะดา้นของประสิทธิภาพในการท างาน 
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พบว่าผูต้อบแบบอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองของด้านความถูกตอ้งในงานภายในเวลาก าหนด มาเป็น
ล าดบัแรก รองลงมาคือดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องงาน 

 7.4 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานผล

การศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจด้านความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานและด้านความกา้วหน้าในงานนอกจากน้ีพบว่าระดบั
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 2. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
พบวา่ระดบัรายไดแ้ละระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อดา้นความถูกตอ้งในงานภายในเวลาก าหนด 

 
8. อภิปรายผล 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากรส านกังานธนานุเคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

จากภาพรวมทั้ งหมดสรุปได้ว่า บุคลากรในส านักงานธนานุเคราะห์ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัจูงใจด้านความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจด้านลกัษณะของงานกบัด้านความก้าวหน้าในงานนอกจากน้ีพบว่าระดับ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานสอดคลอ้งกบัทฤษฏี 2 ปัจจยัของ 
Herzberg (1959 อา้งถึง สุพานี สฤษฎว์านิช, 2552) ทฤษฎีดงักล่าวสรุปไดว้า่ ปัจจยัทั้งสองดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีคน
ตอ้งการเพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความสุขในการ
ท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีวา่ เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัน้ีแลว้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการท างานผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงานสามารถท างานไดอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยั
ค ้ าจุนท าหน้าท่ีเป็นตวัป้องกันมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุขหรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยท าให้คนเปล่ียน
ความคิดจากการไม่อยากท างาน มาสู่ความพร้อมท่ีจะท างาน นอกจากน้ีHerzberg ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกวา่
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนจะตองมีค่าเป็นบวกเท่านั้นจึงจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจและพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานและพบวา่บุคลากรส านกังานธนานุเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นความถูกตอ้งในงานภายในเวลาก าหนดสอดคลอ้งกบงานวจิยัของ 
Bruce,J.A., (1990) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง Age and work performance in Non-Managerial Jobs: The Effects 
of Experience and Occupational Type เป็นการตรวจสอบเร่ืองของอ านาจและอธิบาย ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อายุและประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจากการคาดการณ์ช้ีให้เห็นว่าประสบการณ์เป็นตัวท านายท่ีดี 
กล่าวคือเม่ือมีอายุการท างานท่ีมากข้ึนประสิทธิภาพในการท างานย่อมมีมากข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงอายุและ
ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
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9. ข้อเนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร

ส านกังานธนานุเคราะห์ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. องคก์รควรใหค้วามเสมอภาคกบัทั้งพนกังานเก่าและพนกังานใหม่ โดยดูจากผลงานและ

ใชเ้กณฑ์ในการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานและตรวจสอบได ้รวมทั้งรางวลัเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เพื่อให้พนกังาน
ทุกคนมีความกระตือรือร้น และเกิดขวญัและก าลงัใจในการท่ีจะท างานเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร และธ ารงไวซ่ึงภารกิจขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 2. องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ยกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือความรู้สึกอนั
จะเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

 3 .  ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กร ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถในการท างานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนถึงการให้โอกาสในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นใน
การพฒันานโยบายเพื่อน าไปใชต่้อไป 
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