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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุ ค ลากรหน่ ว ยงานราชการในเขตอ าเภอเชีย งของ จัง หวัด เชีย งราย กลุ่ ม ตัว อย่า งใน
การศึกษาครัง้ นี้คอื บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จานวน
400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติ T-test ใช้วเิ คราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสถิติ F-test สาหรับตัวแปร มากกว่า 2 ตัวแปร (One-way Analysis of
Variance : ANOVA) และหากพบผลการวิเคราะห์มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธขี อง Scheffe และการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. ระดับประสิทธิภาพประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงานราชการเขต
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 3.99 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี
4.02 ด้านเวลา ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 3.88 และด้านค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 4.01
2. ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย พบว่าตัว แปรด้านอายุ และสถานภาพที่ต่ างกันส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะทีต่ วั แปรด้านเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ านในองค์กรทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
3. ปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
หน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยพบว่าตัวแปรด้านงานที่ปฏิบตั ิ
ค่าตอบแทน ระบบ บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คาสาคัญ : ปจั จัย, ระดับ, ประสิทธิภาพ

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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริห ารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้มุ่งเน้ นการทางานที่คานึงถึงผลลัพธ์เ ป็ นสาคัญ
ผนวกกับความท้าทายภายใต้วถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal) ทาให้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ความไว้วางใจของสาธารณะ การทางานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่ วยงาน เป็ นต้น (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2563) และเพื่อให้
การดาเนินงานในองค์กรภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้มสี มรรถนะทีส่ อดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
องค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ทอ่ี งค์กรได้กาหนดขึน้

นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ ตาแหน่ ง นายอาเภอเชียงของ (วันที่ 21 มิถุนายน 2565) ได้ให้
ความเห็นว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน คือ การที่หน่ วยงานสามารถดาเนินงานให้เป็ นไป
ตามภารกิจของหน่ วยงาน โดยการใช้ทรัพยากร ปจั จัยต่าง ๆ รวมถึงกาลังคน อย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด
โดยมีการสูญเสียน้ อยที่สุด มีลกั ษณะการดาเนินงานไปสู่ ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดย
ประหยัดทัง้ เวลา ทรัพยากร และกาลังคน หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ตี ามเป้าหมาย
ของหน่ ว ยงานมีค วามสามารถใช้ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ เทคนิ ค วิธ ีก ารและเทคโนโลยีม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ไ ด้อ ย่ า งฉลาด ท าให้เ กิด วิธ ีก ารปฏิบ ัติง านที่เ หมาะสม มีค วามราบรื่ นในการ
ดาเนินงาน มีปญั หาอุ ปสรรคและความขัดแย้งน้ อยที่สุด บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี มีความสุข
ความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง าน บุ ค ลากรบางคนปฏิบ ัติง านได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพดีม าก
สามารถปฏิบตั งิ านได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงาน ใช้เวลา และทรัพยากรในปริมาณทีน่ ้อย
มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงาน และมีการพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกันข้ามบุคลากรส่วนมากปฏิบตั งิ านยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ซึง่ บุคลากรเหล่านี้ลว้ นแต่มศี กั ยภาพ เพียงแต่ยงั ไม่ได้ใช้ศกั ยภาพทีม่ ใี นตัวเองอย่างถูกต้อง และ
เต็มที่ เนื่องมาจากบุคลากรรูส้ กึ เหนื่อยล้ากับการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของ
ความกดดันในการปฏิบตั ิงาน การแข่งขันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร บรรยากาศในการ
ปฏิบตั ิงาน การปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน การจัดหาอุปกรณ์เ ครื่อ งใช้สานักงานตามความ
เหมาะสมให้แก่หน่ ว ยงาน ปญั หาอัตรากาลังของบุคลากรที่ถูกจัดลดน้ อยลง การปรับเปลี่ยน
โครงสร้า งระบบราชการใช้ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ และผลกระทบจากเศรษฐกิจ ตกต่ า ทาให้
ั หา
สวัส ดิก ารและผลตอบแทนต่ า งๆที่บุ ค ลากรได้ ร ับ ลดน้ อ ยลง อี ก ทัง้ ยัง ประสบกับ ป ญ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นเหตุให้บุคลากรติดเชือ้ ดังกล่าว ทาให้บุคลากร
ที่เ หลือ อยู่ต้อ งท างานหนั ก ขึ้น ปญั หาดัง กล่ าวอาจทาให้ก ารปฏิบตั ิง านของบุ ค ลากรไม่เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีค่ วร ซึง่ อาจก่อให้เกิดปญั หาต่างๆตามมา อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความสาเร็จของหน่ วยงาน และประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และด้านทรัพยากร
บุคคลเป็ นด้านที่เป็ นปจั จัยที่สาคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และถ้าบุคลากรใน
หน่ ว ยงานราชการเขตอ าเภอเชีย งของ ซึ่ง ทุ ก คนล้ว นแต่ ศ ัก ยภาพอยู่แ ล้ว ได้พ ัฒ นา หรือ
หน่ วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร จะทาให้บุคลากรทุกคนมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะกลายเป็ นเมืองทีน่ ่ าอยู่
มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข และกลายเป็ นเมืองที่ทุกคนอยากจะมาเยีย่ มเยือน
อย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อ ศึก ษาปจั จัย อิท ธิพ ลต่ อ การปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงานราชการในเขต
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อ ศึก ษาปจั จัย ที่ส่ งผลต่ อ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุค ลากร
หน่วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มปี จั จัยด้าน
ประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
หน่วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างทัวไปของหน่
่
วยงานราชการ ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran
(1977)) ทีร่ ะดับค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ 400 คน
ด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรต้ น คือ ป จั จัย อิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบตั ิง าน ได้แ ก่ งานที่ป ฏิบ ัติ
ค่าตอบแทน ระบบ บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรหน่ วยงานราชการ ในเขต
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
กิลเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต , 2556) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ก่อให้เ กิดความพึงพอใจในการทางาน พบว่า ความพึงพอใจในการทางานจะ
ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยต่าง ๆ เช่น
1. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ได้แก่ การได้ปฏิบตั งิ านทีต่ รงกับความรู้ ความสามารถทีต่ นเอง
มีอยู่
2. ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่จานวนเงินรายได้ประจาที่ได้รบั และรายได้ท่จี ่าย
ตอบแทนพิเศษ ทีห่ น่วยงานจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ ์, 2558) ได้เสนอปจั จัย 7 ประการ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน มีดงั นี้

1. กลยุทธ์ (Strategy) เกี่ยวกับการกาหนดเป็ นภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน
ในหน่ วยงาน โอกาส และอุปสรรคภายนอกหน่ ว ยงาน เป็ นแผนปฏิบตั ิการ ที่ อธิบายถึงการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมทีเ่ หมาะสม ช่วยให้หน่ วยงานบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
2. โครงสร้าง (Structure) เป็ นการจัดแบ่งงานออกเป็ นหมวดหมู่ โดยกาหนดให้มสี าย
การบังคับบัญ ชา เพื่อ ควบคุมการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานมีการกาหนดมาตรฐาน มีค วาม
ชัดเจน ลดความซ้าซ้อน และใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์
3. ระบบ (System) ต้องมีการจัดการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ มีการเตรียมงานอย่างดี
ไม่มกี ารสับสน วุ่นวายในการปฏิบตั งิ าน
4. แบบ (Style) เป็ นแบบอย่างหรือวิธปี ฏิบตั กิ จิ กรรม หรืองานที่กาหนดขึน้ ไว้อย่างมี
แบบแผน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานใช้เป็นหลักในการปฏิบตั ิ
5. บุคลากร (Staff) หน่ วยงานต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรทีเ่ ป็ นสมาชิก โดยกาหนด
หน้าทีต่ ามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายใต้โครงสร้างทีจ่ ดั ตามกระบวนการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด
ไว้ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
6. ความสามารถ (Skill) เป็ นคุณสมบัตขิ องผู้ปฏิบตั งิ านตรงตามงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ การ
ปฏิบ ัติ ง านให้ ไ ด้ ป ระสิท ธิภ าพ ผู้ ป ฏิบ ัติ ง านจะต้ อ งมีค วามสามารถหลากหลาย เช่ น มี
ความสามารถในการสื่อสาร การทางานเป็ นทีม การแก้ปญั หา ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร
จัดการ และมีความสามารถในการปรับตัว
7. ค่านิยมร่วมของคนในหน่ วยงาน (Shared value) เป็ นข้อกาหนดร่วมกันของคนใน
หน่ ว ยงานเพื่อ ใช้เ ป็ น เครื่อ งกระตุ้น และโน้ ม น้ า วให้บุ ค ลากรเกิด ความกระตือ รือ ร้น ในการ
ปฏิบตั งิ านและมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทสั น์ วีระศักดิ ์การุณย์, 2556) ได้ให้แนวคิด
และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย
1. คุณภาพของงาน (Quality) คือ งานที่ปฏิบตั อิ อกมานัน้ จะต้องมีคุณภาพที่สูง คือ
ผู้บริก ารและผู้มารับบริก ารได้รบั ประโยชน์ อ ย่างคุ้มค่ า และได้รบั ความพึงพอใจจากผลการ
ปฏิบตั งิ าน มีความถูกต้อง แม่นยา ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานทีม่ คี ุณภาพ ควร
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานทีเ่ กิดขึน้ ต้องเป็ นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน โดยผลงานทีป่ ฏิบตั นิ นั ้ มีปริมาณทีเ่ หมาะสมตามทีก่ าหนดในแผนงาน หรื อเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ และควรมีการวางแผน บริหารจัดการเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย
3. เวลา (Time) คือ จานวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั งิ านต้องเหมาะสมกับงานนัน้ และ
ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการปฏิบตั งิ านให้มคี วามสะดวก และรวดเร็วขึน้

4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Costs) จะต้องมีความเหมาะสมกับงาน คือ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยและให้มรี ายได้มากที่สุด ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่มอี ยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า
และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ุด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
(Questionnaire) เรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงานราชการ
ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สร้างขึน้ จากกรอบแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาจากวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก เนื้อหาของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ของบุค ลากรหน่ ว ยงาน
ราชการ ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กร เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check Lists) โดยมี
ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) และเรียงลาดับ (Ordinal scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านบุคลากรหน่ วยงานราชการ
ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย คือ งานที่ปฏิบตั ิ ค่าตอบแทน ระบบ
บุคลากร ความสามารถ และค่านิยม แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
ส่ ว นที่ 3 เป็ นส่ ว นที่เ กี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรหน่ ว ยงาน
ราชการในเขต อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมานงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจยั ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ให้บุ ค ลากรหน่ ว ยงานราชการ
ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล และนากลับมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (CheckList) ใช้วธิ หี าค่าความถี่ แล้วสรุปผลเป็นค่าร้อยละ
2. ข้อมูลปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ าน แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ใช้วธิ หี าค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. ข้อ มูล ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิง านของบุค ลากรหน่ ว ยงานราชการในเขตอ าเภอ
เชีย งของ จัง หวัด เชีย งราย จ าแนกตามปจั จัย ด้านประชากรศาสตร์ ใช้ก ารวิเ คราะห์ค วาม

แตกต่างด้วยสถิติ T-test ใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ F-test สาหรับตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปร (One-way Analysis of Variance : ANOVA) และหากพบผลการวิเคราะห์ม ี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สูตรตามวิธขี อง
Scheffe
4. ทดสอบปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน
ราชการในเขตอ าเภอเชีย งของ จัง หวัด เชีย งรายโดยใช้ส ถิติก ารวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านบุคลากรหน่วยงานราชการในเขต
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุปการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
บุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี และมี
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในองค์กร 11 - 20 ปี
ระดับคะแนนของตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ระดับคะแนนของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยอิทธิพลต่ อการปฏิบตั ิงาน
ด้านงานทีป่ ฏิบตั ิ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 4.03 ด้านค่าตอบแทน
ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 3.95 ด้านระบบ ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 3.85 ด้านบุคลากร ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
รวมอยู่ท่ี 3.99 ด้านความสามารถ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 3.99
และด้านค่านิยม ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 3.98
ระดับคะแนนของประสิ ทธิ ภารการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรหน่ วยงานราชการเขตอาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรหน่ วยงานราชการเขตอาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ท่ี 3.99 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.02
ด้านเวลา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ี 3.88 และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ รวมอยูท่ ่ี 4.01
การทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ม ี
ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า

สมมติฐานที่ 1.1 เพศทีแ่ ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านที่แตกต่าง
กัน จากบุคลากรหน่ ว ยงานราชการในเขตอ าเภอเชียของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศ
พบว่าในภาพรวมปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศระหว่างเพศชายกับ เพศหญิง ไม่มคี วามแตกต่างกัน
เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้านได้แ ก่ ด้านคุ ณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงานและด้านปริมาณงาน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แต่ดา้ นเวลาและด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 อายุท่แี ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่าง
กัน บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ พบว่า
ในภาพรวมระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านระหว่ า งกลุ่ ม อายุ ท่ีแ ตกต่ า งกั น มีร ะดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่แ ตกต่ างกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน พบว่า ทุกด้านระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระหว่างกลุ่มอายุท่แี ตกต่าง
กันมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่
แตกต่างกัน บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม
สถานะภาพ พบว่า ในภาพรวมระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ งานระหว่างกลุ่มสถานภาพที่
แตกต่างกันมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลามี
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระหว่างกลุ่มสถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติง านที่แ ตกต่ า งกัน อย่า งมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่ ว นด้า นค่ า ใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานระหว่างกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ทีแ่ ตกต่างกัน บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม
ระดับ การศึก ษา พบว่ า ในภาพรวมระดับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านระหว่ า งกลุ่ ม ระดับ
การศึก ษาที่ไ ม่แ ตกต่างกัน และเมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานระหว่าง
กลุ่มระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ส่วนด้านเวลามีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระหว่างกลุ่ม
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่แตกต่างกัน

สมมติฐ านที่ 1.5 ระยะเวลาในการปฏิบ ัติง านในองค์ก รที่แ ตกต่ า งกัน จะมี
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กร พบว่า ในภาพรวมระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระหว่างกลุ่มระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านได้แ ก่ ด้านคุ ณ ภาพของงาน ด้านปริม าณงาน ด้านเวลา และด้านค่ าใช้จ่า ยในการ
ด าเนิ น งาน พบว่ า ด้ า นคุ ณ ภาพของงาน และด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานมีร ะดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระหว่างกลุ่มระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กรที่แตกต่างกันมี
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนด้าน
ปริมาณงาน และด้านเวลามีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานระหว่างกลุ่ม ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านในองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยอิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า
สมมติฐานที่ 2.1 ปจั จัยงานที่ปฏิบตั ิส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปจั จัยงานทีป่ ฏิบตั ิ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.2 ปจั จัยค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปจั จัยค่าตอบแทน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงรายในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.3 ปจั จัยระบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
หน่ ว ยงาน ราชการในเขตอ าเภอเชีย งของ จัง หวัด เชีย งรายพบว่ า ป จั จัย ระบบส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรหน่ ว ยงานราชการในเขตอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐ านที่ 2.4 ป จั จัย บุ ค ลากรส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปจั จัยบุคลากรส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรายในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.5 ปจั จัยความสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรหน่วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปจั จัยความสามารถ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรายในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐ านที่ 2.6 ป จั จัย ค่ า นิ ย มส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของ
บุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปจั จัยค่านิยมส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรายในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
การจากวิจยั เรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงานราชการ
ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการอภิปรายผลการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ป จั จัย งานที่ปฏิบ ัติส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบตั ิง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน
ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึง่ สอดคล้องกับ กิลเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึง
ใน เมธี ไพรชิต, 2556) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน พบว่า ความพึงพอใจในการทางานจะส่งผลให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ได้แก่ การได้ปฏิบตั งิ านทีต่ รงกับความรู้ ความสามารถที่
ตนเองมีอ ยู่ เนื่อ งจากถ้าบุค ลากรได้ปฏิบตั ิงานที่ต รงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด
บุคลากรจะทางานอย่างมีความสุข ทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
2. ป จั จัย ค่ า ตอบแทนส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน
ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึง่ สอดคล้องกับ กิลเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึง
ใน เมธี ไพรชิต, 2556) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน พบว่า ความพึงพอใจในการทางานจะส่งผลให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่จานวนเงินรายได้ประจาทีไ่ ด้รบั และรายได้ทจ่ี ่าย
ตอบแทนพิเศษ ที่หน่ วยงานจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน เนื่องจากค่าตอบแทนทาให้เกิดขวัญและ
กาลังใจแก่บุคลากรในหน่ วยงาน ดังนัน้ บุคลากรที่ได้ค่าตอบแทนตามที่ตนเองคาดหวังไว้ก็จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ส่งผลให้งานที่ปฏิบตั ิออกมามีประสิทธิภาพ ในทาง
ตรงกันข้ามบุคลากรที่ได้รบั ค่าตอบแทนไม่ตรงตามที่ตนเองคาดหวังไว้ก็จะปฏิบตั งิ านไม่อย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ส่งผลให้งานทีป่ ฏิบตั อิ อกมาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
3. ปจั จัยระบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการใน
เขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับสมยศ นาวีการ
(2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ ์, 2558) ได้เสนอปจั จัยด้านระบบ (System) ระบบของ
หน่ วยงานจะทาให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการจัดการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ มีการเตรียมงาน
อย่างดี ไม่มกี ารสับสน วุ่นวายในการปฏิบตั งิ าน เนื่องจากถ้าระบบของหน่ วยงานดี จะทาให้เสีย
ทรัพยากรน้อย จะส่งผลให้งานทีอ่ อกมามีประสิทธิภาพไปด้วย
4. ปจั จัยบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการ
ในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมยศ นาวีการ
(2549 อ้างถึง ใน นลพรรณ บุ ญ ฤทธิ ์, 2558) ได้เ สนอปจั จัยด้านบุ ค ลากร หน่ ว ยงานต้อ ง
ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรทีเ่ ป็นสมาชิก โดยกาหนดหน้าทีต่ ามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายใต้
โครงสร้างที่จดั ตามกระบวนการปฏิบตั ิง านที่กาหนดไว้ให้สาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ เนื่องจาก

บุคลากรเป็ นปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน อันได้แก่ปรัชญา
และอุ ด มการณ์ ใ นการแก้ไ ขปญั หาอุ ปสรรค ในการปฏิบตั ิงาน และการสร้างความเชื่อมันใน
่
ตนเอง
5. ปจั จัยความสามารถส่ง ผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรหน่ วยงาน
ราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในทิศ ทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมยศ
นาวีการ (2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ ์, 2558) ได้เสนอปจั จัยด้านความสามารถ เป็ น
คุ ณ สมบัติข องผู้ ป ฏิบ ัติ ง านตรงตามงานที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ การปฏิบ ัติ ง านให้ ไ ด้ ป ระสิท ธิภ าพ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีความสามารถหลากหลาย เช่น มีความสามารถในการสื่อสาร การทางาน
เป็ นทีม การแก้ปญั หา ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และมีความสามารถในการปรับตัว
เนื่องจากบุคลากรทีม่ คี วามสามารถจะทางานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา สิง่ เหล่านี้เป็ นลักษณะ
ของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปจั จัยค่านิยมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่ วยงาน ราชการใน
เขตอ าเภอเชีย งของ จังหวัด เชีย งราย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สมยศ นาวีก าร (2549 อ้างถึง ใน
นลพรรณ บุญฤทธิ ์, 2558) ได้เสนอปจั จัยด้านค่านิยม (Shared value) เป็ นข้อกาหนดร่วมกัน
ของคนในหน่ วยงานเพื่อใช้เป็ นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบตั งิ านและมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน เนื่องจากบุคลากรอยู่กนั อย่างพี่น้อง ทาให้เกิด
ความสนิทสนมกันในหน่ วยงาน เกิดความรัก ความผูกพัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
เกิดค่านิยมองค์กร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของงาน
หน่ วยงานราชการควรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อสังการ
่
กฎหมาย
ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติง าน เพื่อ บุ ค ลากรจะได้ร ับ ความรู้ และน าความรู้ท่ีไ ด้ม า
ประยุกต์ใช้ให้งานทีป่ ฏิบตั มิ คี ุณภาพเพิม่ ขึน้
2. ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงาน
หน่ วยงานราชการควรมีการหมุนเวียนงานภายในฝ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรูง้ าน
ได้ห ลายๆ ด้า น และสามารถช่ ว ยเหลือ เพื่อ นร่ว มงานเมื่อ มีป ริม าณงานที่ม ากกระจุก อยู่ท่ี
บุคลากรคนใดคนหนึ่ง
3. ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านเวลา
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรหน่วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
4. ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
หน่วยงานราชการควรจัดโครงการอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรเพื่อให้ตระหนัก หรือรับรู้
ถึงความสาคัญของการประหยัดพลังงานทรัพยากรต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านงานของ
บุคลากรหน่ วยงานราชการในเขตอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งขอบเขตของการศึกษา
อาจจะกว้างไป เป็ นการศึกษาหน่ วยงานราชการในภาพรวม ทาให้ไม่ทราบถึงปญั หาทีแ่ ท้จริง
ของแต่ล ะหน่ วยงาน ควรกาหนดขอบเขตของการศึกษาแต่ ละหน่ ว ยงาน เพื่อจะได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้ชดั เจนขึน้
2. ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมถึงปจั จัย ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ในส่วนของ
ระดับ ผู้ บ ริห ารงาน เพื่อ ให้ ท ราบป จั จัย ในการบริห าร และน ามาบู ร ณาการในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่อไป
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