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บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัในการท างานของเจา้หน้าที่ส านักงานธนารกัษ์

พื้นที่ใน 4 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเพื่อศึกษาปัจจยัที่มีต่อการ
ประสิทธิภาพการให้บรกิารของส านักงานธนารกัษ์พื้นที่ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 มกีลุ่มตวัอยา่ง 64 คน เครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถามชนิดเลอืกตอบ โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ใชค้วามน่าจะเป็น การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติิความถี่ ค่ารอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบ T-Test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ     
31 – 35 ปี สถานภาพสมรส มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่งงานระดบัผูป้ฏบิตักิาร และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 10,000 – 15,000 บาท 2) ผลการวเิคราะหปั์จจยัในการท างานของเจา้หน้าทีส่ านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น    
4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ทัง้ 5 ดา้นอยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่าอยู่
ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน รองลงมาคอืดา้นความสมัพนัธก์บับุคคล
ในที่ท างาน ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจในงานที่ท า ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน และด้านขวัญและ
ก าลงัใจในการท างาน ตามล าดบั 3) ผลการวเิคราะห์ระดบัประสทิธภิาพในการให้บรกิารของเจา้หน้าที่
ส านักงาน ธนารกัษ์พื้นที่ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดบัการปฏบิตัิมาก    
เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเรว็ในการท างาน รองลงมา
คอืด้านปรมิาณของงาน และด้านคุณภาพงาน ตามล าดบั 4) ผลการเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพในการ
ให้บรกิารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน มปีระสิทธิภาพในการ
ให้บรกิารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน   
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต่างมปีระสทิธิภาพในการให้บรกิารไม่แตกต่างกนั 5) ผลการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัในการท างานกบัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ไดค้่าประสทิธภิาพในการท านาย R2  
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เท่ากบั 0.67 กล่าวไดว้่า ความเป็นไดข้องการตัง้สมมตฐิานว่าปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน และด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 67 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 33 เกดิจากอทิธพิลของ
ตวัแปรอื่น 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร, สถานการณ์ COVID-19, ส านกังานธนารกัษ์
พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was: to study the working factors of the 
Treasury Office officials in the four southern border provinces. During the COVID -19 
situation and to study the factors affecting the service efficiency of the Treasury 
Offices in the 4 southern border provinces During the COVID-19 situation, there were 
64 samples. The instrument used was a multiple-choice questionnaire. Using non-
probability sampling Specific sample selection Data were analyzed by frequency, 
percentage, standard deviation, T-Test, one-way variance test. And multiple regression 
analysis The results of the research were as follows: 1) The results of the analysis of 
personal factors of the sample group. Most of them were female, aged 31 -35 years, 
marital status, had a bachelor's degree. Operator position and the average monthly 
income is 10,000-15,000 baht. 2) The results of the analysis of factors in the work of 
the Treasury Office officials in the 4 southern border provinces found that all 5 
aspects were at a high level of opinion. When considering each aspect, it was found 
that it was at a high level in all 5 areas, namely, the working environment. Followed 
by relationships with people at work knowledge and understanding of the work 
performed, Security advances in the work. And morale and morale, respectively.        
3) The results of the analysis of the service efficiency level of office staff. Treasury 
areas in the four southern border provinces found that all 3 aspects were at a high 
level of practice. When considering each aspect, it was found that it was at a high 
level in all 3 areas, namely, the speed of work. Followed by the quantity of work and 
the quality of work, respectively. 4) The results of comparison of service efficiency 
classified by personal factors found that different levels of education The service 
efficiency was significantly different at the 0.05 level, while gender, age, status, job 
position and average monthly income were not different in -service efficiency. Service 
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provision and service efficiency The predictive efficiency value R2 was 0.670. It can be 
said that the probability of hypothesizing that the factors affecting the efficiency of 
service in two aspects were relationship with people at work. And in terms of security 
and advancement in the work It was correlated with service efficiency 67%, the 
remaining 33% was due to the influence of other variables.  
 
Keywords: Factors affecting service efficiency, COVID-19 situation, Treasury offices 
in the 4 southern border provinces 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
สถานการณ์ COVID-19 มกีารแพร่ระบาดทัว่โลกขยายวงกวา้งขึน้ นับวนัมจี านวนผูต้ดิเชื้อ

และเสยีชวีติเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ท าใหต้อ้งด าเนินชวีติแบบความปกตริปูแบบใหม ่(New Normal) เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ 

ทรัพยากรมนุษย์เ ป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุ ดขององค์การเ ป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ 
มีความรู้สึกนึกคิด มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและจะน าทรัพยากรอื่นๆมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เนื่ องจากทรพัยากรมนุษย์เป็นกลไกหลักในการผลักดันองค์ก ารให้มีประสิทธิภาพและ
เจรญิก้าวหน้า แมว้่าองค์การจะมทีรพัยากรมนุษย์ที่ด ีมคีวามรู้ความสามารถและน าประสบการณ์มา
ปฏิบตัิงานในองค์การ แต่หากไม่สามารถธ ารงรกัษาให้อยู่กับองค์การได้ก็ยากที่องค์การจะประสบ
ความส าเรจ็ (จ าเนียร จวงตระกูล , 2552) ดงันัน้การมคีุณภาพชีวติในการท า งานที่เหมาะสมจะช่วย
เพิม่พูนความพึงพอใจในการท างานและความรู้สกึผูกพนัต่อองค์การและท าให้ลดอัตราการขาดงาน     
การลาออก เมือ่บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่กีจ็ะส่งผลใหบุ้คลากรมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร เกดิ
ความพงึพอใจในงาน สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ช่วยเพิม่ผลติผลขององคก์าร เป็นผลให้
ทัง้องคก์ารไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (Manion, 2003) 

ส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หมายถงึ ส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีส่ตูล 
ส า นั ก ง า น ธน า รัก ษ์ พื้ น ที่ ปั ต ต านี  ส า นั ก ง า น ธน า รัก ษ์ พื้ น ที่ น ร า ธิ ว า ส  และส านั ก ง าน 
ธนารกัษ์พืน้ทีย่ะลา สงักดักรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั มพีนัธกจิหลกั 4 ขอ้ คอื บรหิารจดัการทีร่าช
พสัดุใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์
ให้ได้มาตรฐานสากล ผลติและบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์ให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ
เศรษฐกจิจดัแสดง เผยแพร่ และดูแลรกัษาทรพัยส์นิมคี่าของรฐัตามหลกัวชิาการ เพื่อสบืทอดมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ ภายใต้วสิยัทศัน์บรหิารทรพัยส์นิของแผ่นดนิอย่างมอือาชพี ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคมที่สมดุลและยัง่ยนื (กรมธนารกัษ์,  2564) โดยได้รบัความพงึพอใจจากผู้มาใช้
บริการ และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานส าเร็จเกิด
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ประสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุตามเป้าหมาย มกีารเสรมิสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้
ตลอดเวลาภายในองค์กร เพื่อพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานต่อไป แมจ้ะตอ้งปฏบิตังิานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 ดงันัน้ ผู้ศึกษาจงึมคีวามสนใจที่ท าวจิยัเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการให้บรกิารของ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการให้บรกิารของส านักงานธนารกัษ์
พื้นที่ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบรหิารงาน เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1) เพื่อศกึษาปัจจยัในการท างานของเจา้หน้าที่ส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

2) เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หน้าทีส่ านกังานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตต่้างกนั 
มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1) ขอบเขตเนื้อหา การศกึษาครัง้นี้ ไดศ้กึษาปัจจยัในการท างาน ไดแ้ก่ ความรูแ้ละความเขา้ใจ
ในงานทีท่ า สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน 
และขวญัและก าลงัใจในการท างาน และประสทิธภิาพในการให้บรกิาร ได้แก่ ปรมิาณของงาน คุณภาพ
งาน และความรวดเรว็ในการท างาน 

2) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื เจา้หน้าที่ของ
ส านกังานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 64 คน และใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 64 คน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
                 ตวัแปรตน้                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้ใช้เครื่องมอืในการศกึษาเป็นแบบสอบถามทีผู่้วจิยัสรา้งและพฒันาขึน้ 
เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของส านกังานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึง่ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีข่องส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 64 คน และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 0.05 จากนัน้น าไปตรวจสอบหา
ค่า IOC โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัทีร่ะดบั 0.98 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
1) สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย การหาค่าความถี ่การหาค่ารอ้ยละ การหาค่าเฉลีย่

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
2) สถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี(T-test) การทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.ต าแหน่ง 
6.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ประสิทธิภาพการให้บริการของ
ส านักงานธนารกัษ์พื้นท่ีใน 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 
1. ปรมิาณของงาน 
2.คุณภาพงาน 
3.ความรวดเรว็ในการท างาน 
(ปรบัปรุงจาก อคัรเดช ไมจ้นัทร,์ (2561) 

ปัจจยัในการท างาน 
1.ความรูแ้ละความเขา้ใจในงานทีท่ า 
2.สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3.ความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน 
4.ความมัน่คงกา้วหน้าในงาน 
5.ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
(อคัรเดช ไมจ้นัทร,์ (2561) 
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ผลการวิจยั 
 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 60.9 เพศชาย มอีาย ุ  
31 – 35 ปี รอ้ยละ 31.3 สถานภาพสมรส รอ้ยละ 51.6 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 75 ต าแหน่งงาน
ระดบั ผูป้ฏบิตักิาร รอ้ยละ 71.9 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 15,000 บาท รอ้ยละ 34.4  

2. ผลการวเิคราะหปั์จจยัในการท างานของเจา้หน้าทีส่ านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก ค่าเฉลีย่ 4.37 เมื่อพจิารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ค่าเฉลีย่ 4.42 รองลงมา ความสมัพนัธก์บับุคคลใน
ทีท่ างาน ค่าเฉลีย่ 4.41 ความรูแ้ละความเขา้ใจในงานทีท่ า ค่าเฉลีย่ 4.39 ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน ค่าเฉลีย่ 
4.34 และขวญัและก าลงัใจในการท างาน ค่าเฉลีย่ 4.31 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัประสทิธภิาพในการให้บรกิารของเจา้หน้าที่ส านักงานธนารกัษ์พืน้ที่ใน 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบัการปฏบิตัมิาก ค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพจิารณาแต่ละด้าน
พบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ดา้น ได้แก่ ด้านความรวดเรว็ในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา ด้านปรมิาณ
ของงาน ค่าเฉลีย่ 4.40 และดา้นคุณภาพงาน ค่าเฉลีย่ 4.36 ตามล าดบั 

4. ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัในการท างานของส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ด้านปรมิาณของงาน ด้านคุณภาพงาน และดา้นความรวดเรว็ในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมรีะดบัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารมากกว่าเพศชาย จ าแนกตาม
อาย ุโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเรว็ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไมแ่ตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
   5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกับประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้ค่า
ประสทิธภิาพของการท านาย R2 เท่ากบั 0.670 กล่าวได้ว่า ความเป็นไดข้องสมมตฐิานว่าปัจจยัในการ
ท างาน 2 ด้าน คอืด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในที่ท างานและด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงานมี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการให้บรกิาร ไดร้อ้ยละ 67 สามารถพยากรณ์ผลทีม่ต่ีอประสทิธภิาพ
ในการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารของส านักงานธนารกัษ์พื้นที่ใน      
4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มปีระเดน็น ามาอภปิราย ดงันี้  

1. ผลการวเิคราะหปั์จจยัในการท างานของเจา้หน้าที่ส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พบว่า ทัง้ 5 ดา้นอยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น 
เรยีงล าดบัได ้ดงันี้  

1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในดา้นนี้มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มาก 
เนื่องจากส านกังานธนารกัษ์พืน้ทีม่กีารจดัสภาพแวดลอ้มทีด่ ีเช่น ไดจ้ดัใหม้แีสงสว่างทีเ่พยีงพอต่อการท างาน 
มอุีณหภมูทิีเ่หมาะสม ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป ไดม้กีารจดัวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโควดิ-19 และเครื่องมอืปฐม
พยาบาลเพยีงพอ เป็นต้น จงึท าใหปั้จจยัดา้นดา้นสภาพแวดล้อมในการท างานได้รบัค่าเฉลีย่สูงสุด ซึง่ผลจาก
การศึกษาสอดคล้องกบัผลการศึกษาของไชโย พลทม, อุดม พริยิสงิห์, (2560) ได้ศึกษางานวจิยัเรื่อง         
ความคดิเหน็ของผู้เช่าที่ราชพสัดุที่มต่ีอการให้บรกิารของส านักงานธนารกัษ์พื้นที่กาฬสนิธุ์ พบว่า ผู้เช่าที่    
ราชพสัดุทีม่เีพศ อาย ุและรายไดต่้างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการใหบ้รกิารของส านักงานธนารกัษ์พืน้ทีก่าฬสนิธุ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และ 3) ผูเ้ช่าที่ราชพสัดุได้เสนอแนะเกี่ยวกบัการให้บรกิารของ
ส านักงาน    ธนารกัษ์พื้นที่กาฬสนิธุ์ ล าดบัตามความถี่จากสูงไปหาต ่าสามอนัดบัแรก ได้แก่ ควรจดัท าคู่มอื
และเอกสารเผยแพร่ความรูเ้รื่องการเช่าทีร่าชพสัดุ เอกสารแนะน าการใหบ้รกิารมน้ีอย ควรเพิม่เตมิใหส้มบูรณ์
และเพยีงพอ และควรมป้ีายแสดงแผนทีท่ีต่ ัง้อาคารในการเขา้มาตดิต่อ 

2) ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในที่ท างาน อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก ในดา้นนี้มคี่าเฉลี่ย
รองลงมา เนื่องจากความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงาน การไดร้บัการยอมรบัจากผูร้่วมงาน การไดร้บัความยุตธิรรม
ภายใตก้ฎระเบยีบของหน่วยงานเท่าเทยีมกบัเจา้หน้าทีทุ่กคน ส่งผลใหเ้จา้หน้าทีม่แีรงจงูใจในการท างาน ซึง่ผล
การศกึษาของณฎัภทัรศญา เศรษฐโชตสิมบตั,ิ (2561) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง การใชร้ะบบอาจารยท์ีป่รกึษาและ
ระบบจดัการแผนการเรยีนเพื่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร ผลการวจิยัพบว่า ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาสามารถ
รองรบัการท างานบนฐานข้อมูลออนไลน์ และเมื่อน าไปใช้งานจรงิ ส่งผลต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารและ
จดัการความสมัพนัธร์ะหว่างระหว่างอาจารยท์ีป่รกึษาและนักศกึษาไดด้ ีช่วยอ านวยความสะดวก สารสนเทศมี
ความถูกต้อง และสบืค้นขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึแผนการเรยีนรายบุคคลเมื่อ
เทยีบกบัระบบงานเดมิ อาจารยท์ีป่รกึษาสามารถน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อใหค้ าแนะน าในการลงทะเบยีนเรยีนไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ ค าแนะน าที่ไม่ผดิพลาดนี้ช่วยลดความขดัแยง้ ลดขอ้รอ้งเรยีนระหว่างอาจารยท์ี่ปรกึษาและ
นกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึน ามาซึง่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารและจดัการความสมัพนัธท์ีด่กีว่าทีเ่คยเป็นมาใน
อดตี 

3) ด้านความรู้และความเขา้ใจในงานที่ท า อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก ในด้านนี้มคี่าเฉลี่ย
รองลงมาในล าดบัที ่3 เนื่องจากการมกีารฝึกอบรม ก่อนทีจ่ะไดล้งมอืปฏบิตังิานจรงิ ลกัษณะงานทีท่ าอยู่ตรงกบั
ความรูค้วามสามารถ และการเขา้ใจขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน จะท าใหเ้จา้หน้าทีเ่ลอืกท างานทีต่นถนัดและมี
ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มแีรงจูงใจในการท างานมากขึน้ ซึง่ผลจากการศกึษาสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
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ผาณติ วงศช์าร,ี มาล ีกาบมาลา, (2557) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง การจดัการเอกสารของส านักงานธนารกัษ์พืน้ที่
ขอนแก่น การด าเนินงานตามภารกจิของส านักงานธนารกัษ์พื้นที่ขอนแก่น ก่อให้เกิดการผลติ การใช้ การ
จดัเก็บ การคน้คนื และการท าลายเอกสาร ซึง่ท าใหม้กีารผลติเอกสารทัง้ในรูปกระดาษและดจิทิลัเพิม่มากขึน้ 
ผลการวจิยัพบว่า (1) นโยบายดา้นการผลติเอกสารของส านกังานธนารกัษ์พืน้ทีข่อนแก่น เป็นเอกสารทีผ่ลติขึน้
เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานเท่านัน้ (2) นโยบายดา้นการใชเ้อกสาร ส่วนมากใชป้ระกอบการวางแผน/ตดัสนิใจ เป็น
หลกัฐาน และตดิต่อสื่อสาร (3) นโยบายในการจดัเกบ็เอกสาร พบว่า ไมม่นีโยบายในการจดัเกบ็เอกสารทีช่ดัเจน 
แต่เป็นการเกบ็ตามภาระงานทีต่้องด าเนินการ(4) นโยบายในการคน้คนืเอกสาร คอืไม่มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีท่ี่
ด าเนินการในการบรหิารจดัการเอกสารโดยตรง (5) การท าลายเอกสาร สาเหตุหลกัมาจาก เอกสารหมดคุณค่า
ต่อหน่วยงานตามระเบยีบสารบรรณโดยเจา้หน้าทีเ่ป็นผูพ้จิารณาดว้ยตนเอง 2) ส่วนของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ภายในส านักงานธนารกัษ์พื้นที่ขอนแก่น พบว่า (1) ด้านการผลติเอกสาร หนังสอืภายในเป็นเอกสารที่มกีาร
จดัท ามากทีสุ่ด และเจา้หน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการผลติดว้ยตนเอง (2) ดา้นการใชเ้อกสาร สญัญาเช่าเป็นเอกสารที่
มกีารใชม้ากทีสุ่ด โดยใชเ้พื่อเป็นหลกัฐานและการตดิต่อสื่อสาร (3) ดา้นการจดัเกบ็ แยกเกบ็ตามส่วน/ฝ่าย โดย
มกีารจดัเก็บเป็นชุดเอกสาร และจดัเกบ็ต้นฉบบัของเอกสาร ใชว้ธิกีารจดัเรยีงตามชื่อผูเ้ช่า หมายเลขทะเบยีน
แปลง และเลขทะเบยีนรายตวัตามล าดบั (4) ดา้นการคน้คนื ส่วนใหญ่ด าเนินการคน้หาเอกสารดว้ยตนเอง และ
ใชช้ื่อผูเ้ช่าในการคน้หามากที่สุด รองลงมาคอืเลขทะเบยีนรายตวั และหมายเลขทะเบยีนแปลง โดยการคน้จาก
สมดุบญัชคีุมรายการทีใ่ชร้ว่มกนั (5) ดา้นการท าลายเอกสาร เมือ่เอกสารหมดคุณค่าต่อหน่วยงานและเจา้หน้าที่
เป็นผูป้ระเมนิเพื่อด าเนินการท าลาย ซึง่พบปัญหาว่า ผูท้ีป่ระเมนิเอกสารไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งดพีอ  

2. ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารพบว่า ดา้นความเรว็ในการท างาน ปรมิาณของงาน 
และคุณภาพงาน อยูใ่นระดบัมาก วเิคราะหผ์ลการศกึษาได ้ดงันี้ 

1) ด้านความเร็วในการท างาน ในด้านน้ีมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดบัการปฏบิตัิมาก 
เนื่องจากเจา้หน้าทีส่ามารถท างานไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด มคีวามถูกต้องรวดเรว็ทนัเวลา ผลงานทีอ่อกมามี
คุณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของจารุกญัญา อุดานนท์, (2561) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดันครพนม ผลการวจิยั พบว่า 
ประสทิธภิาพการให้บรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
โดยดา้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ด คอื ดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณ ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ส าหรบัปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารสาธารณะประกอบด้วยปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ ปัจจยัด้านการมสี่วน
รว่มของประชาชน ปัจจยัดา้นความสามารถของบุคลากร และปัจจยัดา้นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยปัจจยัด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มากทีสุ่ด  
  2) ปรมิาณของงาน อยู่ในระดบัการปฏบิตัมิาก เนื่องจากไดม้กีารแบ่งงานกนัท า โดย
หน่วยงานมกีารก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานทีพ่อดไีม่มากจนเกนิไป เจา้หน้าทีส่ามารถปฏบิตังิานได้
ตามมาตรฐานของงาน และสามารถปฏบิตัิงานได้ตามมาตรฐานของงาน จนท าให้งานขององค์การ
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของชญัญณทั อนิสว่าง, ฉัตรพล มณีกูล, 
(2563) ไดศ้กึษางานวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในช่วงเวลาการ
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ท างาน ที่บ้าน กรณีศึกษา บรษิทัจ ากดัแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจด้านการขายสนิค้าและการให้บรกิาร
ประเภทลสิซิง่ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานที่บ้านของพนักงาน
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในช่วงการท างานทีบ่้าน คอื การรบัรูถ้งึประโยชน์
ในการท างานที่บ้าน ความพงึพอใจในการท างานที่บ้าน เทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวยต่อการท างานที่ บ้าน 
ตามล าดบั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานที่บ้าน
ของพนักงานทัง้สามด้านดงักล่าวสามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในช่วง
การท างานทีบ่า้น 

3) คุณภาพงาน ในดา้นนี้มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด อยู่ในระดบัการปฏบิตัมิาก เนื่องจากหน่วยงาน
ของท่านมกีารควบคุมการท างานที่มมีาตรฐาน จงึท าให้เจ้าหน้าที่ท างานมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานที่
หน่วยงานไดก้ าหนดไว ้และท างานไดต้รงตามเป้าหมายและมคีุณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเพชรา 
อนิทรตัน์, เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ์, สุรพร เสี้ยนสลาย, (2557) ได้ศกึษางานวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของงานอาคารและสถานที ่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการวจิยั พบว่า (1) ระดบัประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของงานอาคารและสถานที ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มมีากกว่ารอ้ยละ 80 (2) ปัจจยัการบรหิารจดัการ
บ้านเมอืงที่ดมีอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการให้บรกิารของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อย่างมีนัยส าคัญทางระดบัสถิติ 0.05 (3) จุดแข็ง คือ ผู้ให้บรกิารระดับหัวหน้างานมคีวามยดืหยุ่น 
ประนีประนอมและมกีารประสานงานทีด่ ีกายภาพและภูมทิศัน์มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย จุดอ่อน คอื บุคลากรไม่
มจีติสานึกในการใหบ้รกิาร โอกาส คอื ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมใีจรกังานบรกิาร อุปสรรค คอื ระเบยีบพสัดุของทาง
ราชการ ท าใหก้ารจดัซือ้ จดัจา้งล่าชา้ งานจา้งเหมาบรกิารต่างๆ ขาดผูจ้า้งเหมาบรกิารทีม่คีวามสามารถและมี
คุณภาพ และ (4) ขอ้เสนอแนะแนวทางการนาหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการใหบ้รกิารของงานอาคารและสถานที่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหเ้กดิประสทิธภิาพ คอื ผูบ้รหิารต้องนามาปรบัใชท้ัง้ในดา้นเชงินโยบายบรหิารและ
ส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าที ่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยหลกัธรรมาภบิาล เช่น การใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาคและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

3. ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการให้บรกิารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
เพศ อาย ุสถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของธนาชยั สุขวณิช, (2560) ได้ศึกษางานวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพของการ
ใหบ้รกิารฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมงานของส านักงานเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของส านักงานเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มอีาชีพ ที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อระดบัประสิทธิภาพของการ
ใหบ้รกิารของฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ของส านักงานเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
และการศกึษาภาพลกัษณ์ขององคก์รส่งผลต่อระดบัประสทิธภิาพของการให้บรกิารของฝ่ายพฒันาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม ของส านักงานเขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รดา้นองคก์ร ดา้น
บรกิาร และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่งผลต่อระดบัประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารของฝ่ายพฒันาชุมชน
และสวสัดกิารสงัคม ของส านกังานเขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร  
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4. ผลการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัในการใหบ้รกิารกบัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร โดยไดค้่า
ประสทิธภิาพในการท านาย R2 เท่ากบั 0.670 กล่าวไดว้่า ความเป็นไดข้องการตัง้สมมตฐิานว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน และดา้นความมัน่คงก้าวหน้า
ในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 67 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 33 เกดิจากอทิธพิล
ของตวัแปรอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอลงกรณ์ สุขวนั และคณะ, (2559) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง แนว
ทางการพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของส านักงานบณัฑติวทิยาลยัในทศันคตขิองบณัฑติศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการ
ให้บรกิารของส านักงานบณัฑติวทิยาลยั ในทศันคติของบณัฑติศึกษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบั มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มรีะดบั
การปฏบิตัิมากทุกด้าน ด้านที่มรีะดบัการปฏบิตัิสูงสุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านงานวชิาการ/งานหลกัสูตร ตามล าดบั ด้านที่มรีะดบัการปฏบิตัิต ่าสุด ได้แก่ ด้านงาน
สารสนเทศ ผลการเปรยีบเทยีบ แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของส านักงานบณัฑติวทิยาลยั 
ในทศันคตขิองบณัฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกระดบัการศกึษาที่
ก าลงัศึกษาระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัจากการศกึษาวจิยัแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของส านักงาน
บณัฑติวทิยาลยั ในทศันคตขิองบณัฑติศกึษาบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีค่น้พบ
จากผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการให้บรกิารของส านักงานบณัฑติวทิยาลยั ให้ประสบ
ผลส าเรจ็ให้งานบรรลุเป้าหมายจนเกดิประสทิธภิาพและสทิธผิลได้นัน้ ผู้รบัผดิชอบหรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
จะตอ้งมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในทุกขัน้ตอนของการด าเนินงาน 

ดงันัน้จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บรกิารของส านักงาน    
ธนารกัษ์พืน้ทีใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจใน
งานทีท่ า เพราะเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ใหง้านเกดิความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายขององคก์ารในการใหบ้รกิารอย่าง
รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้รบัการมอบหมายงานมปีรมิาณของงานที่เหมาะสม และท างานออกมาอย่างมี
คุณภาพ ส่งผลใหก้ารใหบ้รกิารหน่วยงานราชการและประชาชนดา้นทีร่าชพสัดุ จ่ายแลกเหรยีญกษาปณ์ 
การประเมนิราคาทรพัยส์นิ และดา้นอื่นๆ เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1) จากผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในงานที่ท า เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและการเห็น

ความส าคญัของงานทีก่ าลงัท า มคีวามรูด้า้นระเบยีบ พระราชบญัญตัต่ิางๆ หรอืความถูกต้องของงานใน
หน้าที่ที่ก าลงัท าอยู่เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรปรบัปรุงลกัษณะงานที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
รบัผดิชอบโดยเบ็ดเสรจ็ตัง้แต่ต้นจนส าเรจ็ด้วยตนเอง เช่น หากเจอปัญหาหรอือุปสรรคในการท างาน 
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ควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาวิธกีารแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน ากับ
เจา้หน้าที ่เมื่อเจา้หน้าที่สามารถแก้ปัญหาไดแ้ล้ว เจา้หน้าทีจ่ะมคีวามมัน่ใจและเป็นการเพิม่พูนความรู้
แก่เจา้หน้าที่ในการท างานที่ยากขึน้อกีระดบั ยกเว้นกรณีการให้บรกิารประชาชนในกรณีเร่งด่วน หาก
เกดิปัญหาผูบ้งัคบับญัชาคอยดแูลอยา่งใกลช้ดิ เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารประชาชนมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานมสีภาพแวดล้อมที่ดี มเีครื่องมือการปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ และมกีารสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ป้องกนัโควดิ-19 เช่น ใหห้น้ากากอนามยัใหเ้จา้หน้าที่
อยู่สม ่ าเสมอ ให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือกับเจ้าหน้ าที่อย่างเพียงพอ เป็นต้น แต่ควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมด้านการจดัให้มหี้องละหมาด และห้องสนัทนาการ เพื่อการปฏิบตัิศาสนกิจและการ
พกัผ่อนหย่อนใจของเจา้หน้าที่ในส านักงานธนารกัษ์ที่ทัง้ 4 แห่ง ส่วนมาตรการป้องกนั โควดิ-19 นัน้ 
ควรให้ความส าคญักบัการป้องกนัการแพร่เชื้อทัง้บุคคลภายในและภายนอกส านักงานมากยิง่ขึน้ มจีุด
ตรวจอุณหภูมผิูเ้ขา้มาใชบ้รกิารในส านักงาน และมจีุดใหเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมอื สวมใส่หน้ากากอนามยั
ตลอดเวลา เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการแพรเ่ชือ้โควดิ-19  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1) จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่ายงัมีปัจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจยัที่ได้ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร ในการศึกษาครัง้ถดัไปจงึควรศึกษาตวัแปรปัจจยัที่เหมาะสม สอดคล้องกบั
บรบิทขององคก์ร และสภาวะเศรษฐกจิ เช่น ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้น
ลกัษณะของการท างาน ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ด้านความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร เป็นต้น เพื่อ
สามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2) การศกึษาครัง้ต่อไปควรน ากรอบแนวคดิทีใ่ชค้รัง้นี้ไปใช้ใหม่ โดยมกีารเปลีย่นแปลงตวัแปรต้น
และค าถามการวจิยั ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ขององค์กรที่มคีวามเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกจิ
และสถานการณ์โลก เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัเป้าหมายขององคก์ร 
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