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บทคดัย่อ 
การศกึษาคน้ควา้อสิระน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้คอื บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 
400 คน โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การวเิคราะหข์อ้มลูใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูในการวเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยสถติ ิT-test ใชว้เิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และสถติ ิF-test ส าหรบัตวัแปร มากกว่า 2 ตวัแปร (One-way Analysis of 
Variance : ANOVA) และหากพบผลการวเิคราะห์มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 จะวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สูตรตามวธิขีอง Scheffe และการทดสอบสมมตฐิาน 
โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)   ไดผ้ลการศกึษาดงันี้  

1. ระดบัประสทิธภิาพประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการเขต
อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่3.99  ดา้นปรมิาณงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่
4.02 ดา้นเวลา ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่3.88 และดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่4.01 

2. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ 
จงัหวดัเชียงราย พบว่าตัวแปรด้านอายุ และสถานภาพที่ต่างกันส่งผลต่อประสทิธิภาพการ
ปฏบิตังิานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิในขณะทีต่วัแปรดา้นเพศ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาใน
การปฏบิตังิานในองคก์รทีแ่ตกต่างกนัไมม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  

3. ปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
หน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย โดยพบว่าตวัแปรด้านงานที่ปฏบิตั ิ
ค่าตอบแทน ระบบ บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
ค าส าคญั : ปจัจยั, ระดบั, ประสทิธภิาพ 
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Abstract 
The objective of this independent study was to study the efficiency improvement 

of government agencies personnel in Chiang Khong, Chiang Rai. The sample group in 
this study was the personnel of government agencies in Chiang Khong, Chiang Rai, 
400 people. Questionnaire was used as a data collection tool for this study. Data 
analysis was performed by using SPSS for windows program to analyze differences 
with T-test statistic, one-way analysis of variance and F-test statistic for more than 2 
variables (One-way Analysis of Variance: ANOVA). If the results of the analysis were 
found to be statistically significant at 0.05, the formula of Scheffe will be used to 
analyze and compare the differences in pairs. The results showed as the following;  

1. The level of efficiency of the performance of personnel of government 
agencies in Chiang Khong, Chiang Rai. In term of quality of work, it was found that at a 
high level with a total average of 3.99. In terms of workload, it was found that at a high 
level with a total mean of 4.02. In terms of time at a high level with a total average of 
3.88, and in term of operating expenses, it was found that at a high level has a total 
mean of 4.01 

2. Demographic Factors of Government Personnel in Chiang Khong District 
Chiang Rai, it was found that age variables and different statuses had a statistically 
significant effect on operational efficiency while gender variables education level and the 
duration of work in different organizations does not affect operational efficiency. 
 3. Factors influencing work performance affecting performance of personnel in 
government agencies in Chiang Khong, Chiang Rai, it was found that the variables in 
the field of work, compensation, system, personnel, competence and values affect the 
performance of personnel in government agencies in Chiang Khong, Chiang Rai. 
Keyword: Factor, Level, Efficiency 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ได้มุ่งเน้นการท างานที่ค านึงถึงผลลพัธ์เป็นส าคญั 
ผนวกกบัความท้าทายภายใต้วถิชีวีติใหม่ (New Normal) ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ทางด้านเทคโนโลย ีความไว้วางใจของสาธารณะ การท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน เป็นต้น (ศูนยบ์รกิารวชิาการ สถาบณับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์,2563) และเพื่อให้
การด าเนินงานในองคก์รภาครฐัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึมคีวามจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาความรู ้ความสามารถของบุคลากรให้มสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของ
องคก์ร เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายและกลยทุธท์ีอ่งคก์รไดก้ าหนดขึน้ 



นายวริุฬห์ สทิธวิงศ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอเชียงของ (วนัที ่21 มถุินายน 2565) ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน คอื การที่หน่วยงานสามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามภารกจิของหน่วยงาน  โดยการใชท้รพัยากร ปจัจยัต่าง ๆ รวมถงึก าลงัคน อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด 
โดยมกีารสูญเสยีน้อยที่สุด มลีกัษณะการด าเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงค์ได้อย่างด ีโดย
ประหยดัทัง้เวลา ทรพัยากร และก าลงัคน หน่วยงานมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ตีามเป้าหมาย
ของหน่วยงานมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างฉลาด ท าให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความราบรื่ นในการ
ด าเนินงาน มปีญัหาอุปสรรคและความขดัแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมขีวญัก าลงัใจด ีมคีวามสุข
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรบางคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมาก 
สามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ใชเ้วลา และทรพัยากรในปรมิาณทีน้่อย 
มกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตัิงาน และมกีารพฒันาวธิกีารปฏบิตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกนัขา้มบุคลากรส่วนมากปฏบิตังิานยงัไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร 
ซึง่บุคลากรเหล่านี้ลว้นแต่มศีกัยภาพ เพยีงแต่ยงัไมไ่ดใ้ชศ้กัยภาพทีม่ใีนตวัเองอยา่งถูกต้อง และ
เตม็ที ่เนื่องมาจากบุคลากรรูส้กึเหนื่อยลา้กบัการปฏบิตังิานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความกดดนัในการปฏิบตัิงาน การแข่งขนัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บรรยากาศในการ
ปฏิบตัิงาน การปรบัปรุงสถานที่ปฏิบตัิงาน การจดัหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานตามความ
เหมาะสมให้แก่หน่วยงาน ปญัหาอตัราก าลงัของบุคลากรที่ถูกจดัลดน้อยลง การปรบัเปลี่ยน
โครงสร้างระบบราชการใช้ระบบประกันคุณภาพ และผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต ่ าท าให้
สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆที่บุคลากรได้ร ับลดน้อยลง อีกทัง้ยังประสบกับปญัหา
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เป็นเหตุใหบุ้คลากรตดิเชือ้ดงักล่าว ท าใหบุ้คลากร
ที่เหลืออยู่ต้องท างานหนักขึ้น ปญัหาดงักล่าวอาจท าให้การปฏิบตัิงานของบุคลากรไม่เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเท่าทีค่วร ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆตามมา อนัจะส่งผลกระทบ
ต่อความส าเรจ็ของหน่วยงาน และประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร และดา้นทรพัยากร
บุคคลเป็นด้านที่เป็นปจัจยัที่ส าคญัที่สุดต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  และถ้าบุคลากรใน
หน่วยงานราชการเขตอ าเภอเชียงของ ซึ่งทุกคนล้วนแต่ศักยภาพอยู่แล้ว ได้พัฒนา หรือ
หน่วยงานมกีารพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร จะท าให้บุคลากรทุกคนมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย จะกลายเป็นเมอืงทีน่่าอยู ่
มคีวามเจรญิก้าวหน้า ประชาชนมคีวามสุข และกลายเป็นเมอืงที่ทุกคนอยากจะมาเยีย่มเยอืน
อยา่งแน่นอน 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอ
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

2.เพื่อศึกษาปจัจยัอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขต
อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย  



3. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอ
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

4. เพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
หน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
สมมติฐานของการวิจยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดสมมตฐิานของการวจิยัไวด้งันี้  
 1. บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ที่มปีจัจยัด้าน
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
  2. ปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
หน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
ขอบเขตของการวิจยั 
ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และ
ลกูจา้งทัว่ไปของหน่วยงานราชการ ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย  

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ผู้วจิยัใช้วธิกีารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณแบบไมท่ราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอย่างของคอแครน (Cochran 
(1977)) ทีร่ะดบัค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 400 คน 
ด้านตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ ปจัจยัอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้แก่  งานที่ปฏิบัต ิ
ค่าตอบแทน ระบบ บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม 
 ตวัแปรตาม คอื ประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรหน่วยงานราชการ ในเขต
อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ได้แก่ คุณภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 กลิเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึงใน เมธ ีไพรชติ, 2556) ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบั
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพงึพอใจในการท างาน พบว่า ความพงึพอใจในการท างานจะ
ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพขึน้อยูก่บัปจัจยัต่าง ๆ เช่น 

1. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ การไดป้ฏบิตังิานทีต่รงกบัความรู ้ความสามารถทีต่นเอง
มอียู ่

2. ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่จ านวนเงนิรายได้ประจ าที่ได้รบัและรายได้ที่จ่าย    
ตอบแทนพเิศษ ทีห่น่วยงานจา่ยใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 

สมยศ นาวกีาร (2549 อ้างถงึใน นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558) ไดเ้สนอปจัจยั 7 ประการ 
ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงาน มดีงันี้ 



1. กลยุทธ ์(Strategy) เกี่ยวกบัการก าหนดเป็นภารกจิ การพจิารณาจุดแขง็และจุดอ่อน
ในหน่วยงาน โอกาส และอุปสรรคภายนอกหน่วยงาน เป็นแผนปฏิบตัิการ ที่อธิบายถึงการ
จดัสรรทรพัยากรและกจิกรรมทีเ่หมาะสม ช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

2. โครงสรา้ง (Structure) เป็นการจดัแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ โดยก าหนดใหม้สีาย
การบงัคบับญัชา เพื่อควบคุมการปฏบิตัิงาน การปฏบิตัิงานมกีารก าหนดมาตรฐาน มคีวาม
ชดัเจน ลดความซ ้าซอ้น และใชใ้นการตดิต่อประสานงานเพื่อใหห้น่วยงานบรรลุวตัถุประสงค ์ 

3. ระบบ (System) ต้องมกีารจดัการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ มกีารเตรยีมงานอย่างด ี
ไมม่กีารสบัสน วุ่นวายในการปฏบิตังิาน 

4. แบบ (Style) เป็นแบบอย่างหรอืวธิปีฏบิตักิจิกรรม หรอืงานที่ก าหนดขึน้ไวอ้ย่างมี
แบบแผน เพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานใชเ้ป็นหลกัในการปฏบิตั ิ

5. บุคลากร (Staff) หน่วยงานต้องประกอบดว้ยกลุ่มบุคลากรทีเ่ป็นสมาชกิ โดยก าหนด
หน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายใต้โครงสรา้งทีจ่ดัตามกระบวนการปฏบิตังิานทีก่ าหนด
ไวใ้หส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

6. ความสามารถ (Skill) เป็นคุณสมบตัขิองผู้ปฏบิตังิานตรงตามงานทีป่ฏบิตัอิยู่ การ
ปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสามารถหลากหลาย เช่น มี
ความสามารถในการสื่อสาร การท างานเป็นทมี การแก้ปญัหา ความคดิสรา้งสรรค์ การบรหิาร
จดัการ และมคีวามสามารถในการปรบัตวั 

7. ค่านิยมร่วมของคนในหน่วยงาน (Shared value) เป็นขอ้ก าหนดร่วมกนัของคนใน
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏบิตังิานและมพีฤตกิรรมในทางเดยีวกนั  
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

Peterson & Plowman (1989 อ้างถงึใน อุทสัน์ วรีะศกัดิก์ารุณย,์ 2556) ไดใ้หแ้นวคดิ 
และสรปุองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1. คุณภาพของงาน (Quality) คอื งานที่ปฏบิตัอิอกมานัน้จะต้องมคีุณภาพที่สูง คอื     
ผู้บรกิารและผู้มารบับรกิารได้รบัประโยชน์อย่างคุ้มค่า และได้รบัความพึงพอใจจากผลการ
ปฏบิตังิาน มคีวามถูกตอ้ง แมน่ย า ไดม้าตรฐาน และรวดเรว็ นอกจากนี้ผลงานทีม่คีุณภาพ ควร
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร 

2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานทีเ่กดิขึน้ตอ้งเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงาน โดยผลงานทีป่ฏบิตันิัน้มปีรมิาณทีเ่หมาะสมตามทีก่ าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมาย
ทีว่างไว ้และควรมกีารวางแผน บรหิารจดัการเวลา เพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมาย 

3. เวลา (Time) คอื จ านวนเวลาที่ใช้ในการปฏบิตังิานต้องเหมาะสมกบังานนัน้ และ
ทนัสมยั มกีารพฒันาเทคนิคการปฏบิตังิานใหม้คีวามสะดวก และรวดเรว็ขึน้ 



4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs) จะต้องมคีวามเหมาะสมกบังาน คอื ต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายน้อยและให้มรีายได้มากที่สุด ประสทิธภิาพในมติขิองค่าใช้จ่าย หรอืต้นทุนการผลติ 
ได้แก่ การใช้ทรพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลย ีที่มอียู่อย่างประหยดัคุ้มค่า 
และเกดิการสญูเสยีน้อยทีสุ่ด 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
(Questionnaire) เรื่อง การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการ    
ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย สรา้งขึน้จากกรอบแนวคดิทีพ่ฒันาจากวรรณกรรมและ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึวตัถุประสงค์ของการวจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ ของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการ ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
และระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองค์กร เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Check Lists) โดยมี
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรานามบญัญตั ิ(Nominal scale) และเรยีงล าดบั (Ordinal scale) 

ส่วนที ่2 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิานบุคลากรหน่วยงานราชการ 
ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ประกอบด้วย คอื งานที่ปฏบิตัิ  ค่าตอบแทน ระบบ 
บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการในเขต อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ประกอบดว้ย  คอื  ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น
ปรมิานงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ให้บุคลากรหน่วยงานราชการ     
ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ในช่วงระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล และน ากลบัมา
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ขอ้มลูปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
List) ใชว้ธิหีาค่าความถี ่แลว้สรปุผลเป็นค่ารอ้ยละ 

2. ขอ้มลูปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใชว้ธิหีาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

3. ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอ  
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์ความ



แตกต่างดว้ยสถติ ิT-test ใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติ ิF-test ส าหรบัตวัแปร 
มากกว่า 2 ตวัแปร (One-way Analysis of Variance : ANOVA) และหากพบผลการวเิคราะหม์ี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 จะวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ โดยใชสู้ตรตามวธิขีอง 
Scheffe 

4. ทดสอบปจัจยัทีส่่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการในเขตอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)   

ผลการวิจยั 
จากการวจิยัเรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานบุคลากรหน่วยงานราชการในเขต

อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ผูว้จิยัไดท้าการสรุปการวจิยัโดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
ข้อมลูปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ มอีายุระหว่าง 41-50 ปี มสีถานภาพสมรส  มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี และมี
ระยะเวลาปฏบิตังิานในองคก์ร 11 - 20 ปี 
ระดบัคะแนนของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

ระดบัคะแนนของปจัจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน 
จากผลการวจิยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัอิทธพิลต่อการปฏบิตัิงาน 

ดา้นงานทีป่ฏบิตั ิในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่ 4.03 ดา้นค่าตอบแทน 
ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.95 ดา้นระบบ ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.85 ดา้นบุคลากร ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
รวมอยู่ที่ 3.99 ดา้นความสามารถ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.99 
และดา้นค่านิยม ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่3.98 
ระดบัคะแนนของประสิทธิภารการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานราชการเขตอ าเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

ประสทิธภิาพประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรหน่วยงานราชการเขตอ าเภอ
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ดา้นคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 3.99 ด้านปรมิาณงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.02 
ดา้นเวลา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.88 และดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมอยูท่ี ่4.01  
การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที่ 1 บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ที่มี

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั  พบว่า 



สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานที่แตกต่าง
กนั จากบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชียของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามเพศ 
พบว่าในภาพรวมปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอ
เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามเพศระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงานและด้านปรมิาณงาน มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  แต่ดา้นเวลาและด้านค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ไม่มคีวาม
แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่1.2 อายุที่แตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง
กนั บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีของ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามอายุ พบว่า 
ในภาพรวมระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน พบว่า ทุกด้านระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่าง
กนัมรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่
แตกต่างกนั บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตาม
สถานะภาพ พบว่า ในภาพรวมระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานระหว่างกลุ่มสถานภาพที่
แตกต่างกนัมรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และ
ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน และด้านเวลามี
ระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระหว่างกลุ่มสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานมรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานระหว่างกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกัน มรีะดบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่1.4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ทีแ่ตกต่างกนั บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มระดับ
การศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปรมิาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานระหว่าง
กลุ่มระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนด้านเวลามรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระหว่างกลุ่ม
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 



สมมติฐานที่ 1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกันจะมี
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนั บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ 
จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองค์กร พบว่า ในภาพรวมระดบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระหว่างกลุ่มระดบัการศกึษาที่ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีระดับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานระหว่างกลุ่มระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองค์กรที่แตกต่างกนัมี
ระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้น
ปรมิาณงาน และด้านเวลามรีะดบัประสิทธภิาพการปฏบิตัิงานระหว่างกลุ่มระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานในองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2 ปจัจยัอทิธพิลต่อการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า 

สมมติฐานที่ 2.1 ปจัจยังานที่ปฏบิตัิส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยังานทีป่ฏบิตัิ
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ 
จงัหวดัเชยีงราย ในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2.2 ปจัจยัค่าตอบแทนส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยัค่าตอบแทน
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงรายในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่2.3 ปจัจยัระบบส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
หน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายพบว่า ปจัจัยระบบส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชียงของ จงัหวดั
เชยีงราย ในทศิทางตรงกนัขา้ม  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2.4 ปจัจยับุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยับุคลากรส่งผล
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั
เชยีงรายในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่2.5 ปจัจยัความสามารถส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยัความสามารถ
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ 
จงัหวดัเชยีงรายในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2.6 ปจัจัยค่านิยมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยัค่านิยมส่งผล



ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดั
เชยีงรายในทศิทางเดยีวกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
อภิปรายผล 

การจากวจิยั เรื่อง การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการ
ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ผูว้จิยัไดท้ าการอภปิรายผลการวจิยัโดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

1. ปจัจยังานที่ปฏิบัติส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรหน่วยงาน 
ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซึง่สอดคลอ้งกบั กลิเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถงึ
ใน เมธ ีไพรชติ, 2556) ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบัองค์ประกอบที่ก่อให้เกดิความพงึพอใจในการ
ท างาน พบว่า ความพงึพอใจในการท างานจะส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพขึน้อยู่กบั
ปจัจยัต่าง ๆ เช่น ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ การไดป้ฏบิตังิานทีต่รงกบัความรู ้ความสามารถที่
ตนเองมอียู่ เนื่องจากถ้าบุคลากรได้ปฏิบตัิงานที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
บุคลากรจะท างานอยา่งมคีวามสุข ท าใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพ 

2. ปจัจยัค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน 
ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซึง่สอดคลอ้งกบั กลิเมอร ์Gilmer (1967 อ้างถงึ
ใน เมธ ีไพรชติ, 2556) ได้ท าการวจิยัเกี่ยวกบัองค์ประกอบที่ก่อให้เกดิความพงึพอใจในการ
ท างาน พบว่า ความพงึพอใจในการท างานจะส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพขึน้อยู่กบั
ปจัจยัต่าง ๆ เช่น ค่าจา้งและค่าตอบแทน ไดแ้ก่จ านวนเงนิรายไดป้ระจ าทีไ่ดร้บัและรายไดท้ีจ่่าย
ตอบแทนพเิศษ ที่หน่วยงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏบิตัิงาน เนื่องจากค่าตอบแทนท าให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน ดงันัน้บุคลากรที่ได้ค่าตอบแทนตามที่ตนเองคาดหวงัไว้ก็จะ
ปฏบิตัิงานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ส่งผลให้งานที่ปฏบิตัิออกมามปีระสทิธภิาพ ในทาง
ตรงกนัขา้มบุคลากรที่ไดร้บัค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ตนเองคาดหวงัไวก้็จะปฏบิตังิานไม่อย่าง
เตม็ก าลงัความสามารถ ส่งผลใหง้านทีป่ฏบิตัอิอกมาไมค่่อยมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

3. ปจัจยัระบบส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการใน
เขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงรายในทศิทางตรงกนัข้าม ซึ่งสอดคล้องกับสมยศ นาวกีาร 
(2549 อ้างถงึใน นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558) ได้เสนอปจัจยัด้านระบบ (System) ระบบของ
หน่วยงานจะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย ต้องมกีารจดัการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ มกีารเตรยีมงาน
อยา่งด ีไมม่กีารสบัสน วุ่นวายในการปฏบิตังิาน เนื่องจากถ้าระบบของหน่วยงานด ีจะท าใหเ้สยี
ทรพัยากรน้อย จะส่งผลใหง้านทีอ่อกมามปีระสทิธภิาพไปดว้ย 

4. ปจัจยับุคลากรส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการ
ในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชียงรายในทิศทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมยศ นาวีการ 
(2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558) ได้เสนอปจัจยัด้านบุคลากร หน่วยงานต้อง
ประกอบดว้ยกลุ่มบุคลากรทีเ่ป็นสมาชกิ โดยก าหนดหน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายใต้
โครงสร้างที่จดัตามกระบวนการปฏบิตัิงานที่ก าหนดไว้ให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ เนื่องจาก



บุคลากรเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในหน่วยงาน อนัไดแ้ก่ปรชัญา
และอุดมการณ์ในการแก้ไขปญัหาอุปสรรค ในการปฏบิตัิงาน และการสร้างความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง 

5. ปจัจยัความสามารถส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรหน่วยงาน 
ราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชียงรายในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกับ สมยศ   
นาวกีาร (2549 อ้างถงึใน นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558) ได้เสนอปจัจยัด้านความสามารถ เป็น
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตรงตามงานที่ปฏิบัติอยู่  การปฏิบัติงานให้ได้ป ระสิทธิภาพ 
ผูป้ฏบิตังิานจะต้องมคีวามสามารถหลากหลาย เช่น มคีวามสามารถในการสื่อสาร การท างาน
เป็นทมี การแกป้ญัหา ความคดิสรา้งสรรค ์การบรหิารจดัการ และมคีวามสามารถในการปรบัตวั
เนื่องจากบุคลากรทีม่คีวามสามารถจะท างานไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า สิง่เหล่านี้เป็นลกัษณะ
ของบุคลากรทีป่ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. ปจัจยัค่านิยมส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงาน ราชการใน
เขตอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับ  สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน      
นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558) ไดเ้สนอปจัจยัดา้นค่านิยม (Shared value) เป็นขอ้ก าหนดร่วมกนั
ของคนในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากรเกดิความกระตอืรอืรน้ใน
การปฏบิตังิานและมพีฤตกิรรมในทางเดยีวกนั เนื่องจากบุคลากรอยู่กนัอย่างพี่น้อง ท าให้เกดิ
ความสนิทสนมกนัในหน่วยงาน เกิดความรัก ความผูกพนั ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมเลยีนแบบ 
เกดิค่านิยมองคก์ร  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของงาน  
หน่วยงานราชการควรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัระเบยีบ ขอ้สัง่การ กฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อบุคลากรจะได้ร ับความรู้ และน าความรู้ที่ได้มา
ประยกุตใ์ชใ้หง้านทีป่ฏบิตัมิคีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณงาน  
หน่วยงานราชการควรมกีารหมุนเวยีนงานภายในฝ่าย เพื่อใหทุ้กคนสามารถเรยีนรูง้าน

ได้หลายๆ ด้าน และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อมีปริมาณงานที่มากกระจุกอยู่ที่
บุคลากรคนใดคนหนึ่ง 

3. ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา  
ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัเวลาในการปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
4. ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
หน่วยงานราชการควรจดัโครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเพื่อใหต้ระหนัก หรอืรบัรู้

ถงึความส าคญัของการประหยดัพลงังานทรพัยากรต่าง ๆ 



ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานงานของ

บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ซึ่งขอบเขตของการศกึษา
อาจจะกว้างไป เป็นการศกึษาหน่วยงานราชการในภาพรวม  ท าให้ไม่ทราบถงึปญัหาทีแ่ทจ้รงิ
ของแต่ละหน่วยงาน ควรก าหนดขอบเขตของการศึกษาแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะได้ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานใหช้ดัเจนขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิถงึปจัจยั ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ในส่วนของ
ระดับผู้บริหารงาน เพื่อให้ทราบปจัจัยในการบริหาร และน ามาบูรณาการในการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่อไป 
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