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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์
พื้น ที่ใ น 4 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ ในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 และเพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีต่ อการ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานธนารักษ์พ้นื ที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์
COVID-19 มีกลุ่มตัวอย่าง 64 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่ าจะเป็ น การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบ T-Test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31 – 35 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่ งงานระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,000 – 15,000 บาท 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าทีส่ านักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กบั บุคคล
ในที่ทางาน ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจในงานที่ทา ด้านความมันคงก้
่
าวหน้าในงาน และด้านขวั ญและ
กาลังใจในการทางาน ตามลาดับ 3) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้ าที่
สานักงาน ธนารักษ์พ้นื ที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดับการปฏิบตั ิมาก
เมือ่ พิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการทางาน รองลงมา
คือด้านปริมาณของงาน และด้านคุณภาพงาน ตามลาดับ 4) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ให้บริก ารจาแนกตามปั จจัยส่ ว นบุค คล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ งงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการไม่แตกต่างกัน 5) ผลการหาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยในการทางานกับประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้ค่าประสิทธิภาพในการทานาย R2
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เท่ากับ 0.67 กล่าวได้ว่า ความเป็ นได้ของการตัง้ สมมติฐานว่าปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความสัม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลในที่ท างาน และด้ า น ความมัน่ คงก้ า วหน้ า ในงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการให้บริการ ร้อยละ 67 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 33 เกิดจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอื่น
คาสาคัญ: ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ, สถานการณ์ COVID-19, สานักงานธนารักษ์
พืน้ ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 nonprobability 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 R 2 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
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ COVID-19 มีการแพร่ระบาดทัวโลกขยายวงกว้
่
างขึน้ นับวันมีจานวนผูต้ ดิ เชื้อ
และเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของประชาชนและหน่ วยงานต่างๆ
ทาให้ตอ้ งดาเนินชีวติ แบบความปกติรปู แบบใหม่ (New Normal) เพื่อป้ องกันการติดเชือ้
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ เ ป็ นปั จจัย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก ารเป็ นทรั พ ยากรที่ ม ี ชี ว ิ ต จิ ต ใจ
มีค วามรู้ส ึก นึ ก คิด มีค วามรู้ค วามสามารถในการปฏิบ ัติง านและจะน าทรัพ ยากรอื่น ๆมาใช้ใ ห้เ กิด
ประโยชน์ เ นื่ อ งจากทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ น กลไกหลัก ในการผลัก ดัน องค์ก ารให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
เจริญก้าวหน้ า แม้ว่าองค์การจะมีทรัพยากรมนุ ษย์ท่ดี ี มีความรู้ความสามารถและนาประสบการณ์มา
ปฏิบตั ิงานในองค์ก าร แต่ ห ากไม่ส ามารถธ ารงรักษาให้อ ยู่กับองค์การได้ก็ยากที่อ งค์การจะประสบ
ความสาเร็จ (จาเนียร จวงตระกูล , 2552) ดังนัน้ การมีคุณภาพชีวติ ในการทา งานที่เหมาะสมจะช่ว ย
เพิม่ พูนความพึงพอใจในการทางานและความรู้สกึ ผูกพันต่ อองค์การและทาให้ลดอัตราการขาดงาน
การลาออก เมือ่ บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ กี จ็ ะส่งผลให้บุคลากรมีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์การ เกิด
ความพึงพอใจในงาน สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิม่ ผลิตผลขององค์การ เป็ นผลให้
ทัง้ องค์การได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล (Manion, 2003)
สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีส่ ตูล
ส า นั ก ง า น ธ น า รั ก ษ์ พื้ น ที่ ปั ต ต า นี ส า นั ก ง า น ธ น า รั ก ษ์ พื้ น ที่ น ร า ธิ ว า ส แล ะส านั กงาน
ธนารักษ์พน้ื ทีย่ ะลา สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีพนั ธกิจหลัก 4 ข้อ คือ บริหารจัดการทีร่ าช
พัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ให้ได้มาตรฐานสากล ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ
เศรษฐกิจจัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สนิ มีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์บริหารทรัพย์สนิ ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยังยื
่ น (กรมธนารักษ์, 2564) โดยได้รบั ความพึงพอใจจากผู้มาใช้
บริก าร และขณะเดีย วกัน เจ้า หน้ า ที่ก็ม ีข วัญ และก าลัง ใจในการปฏิบ ัติง าน เพื่อ ให้ง านส าเร็จ เกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้ าหมาย มีการเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ตลอดเวลาภายในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ส อดคล้อ งกับเทคโนโลยีและนวัต กรรมใหม่ๆ ทัง้ นี้
เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ แี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านต่อไป แม้จะต้องปฏิบตั งิ านในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ทาวิจยั เรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
ส านั ก งานธนารัก ษ์ พ้ืน ที่ใ น 4 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 เพื่อ น าผล
การศึกษาที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ใ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แ ละใช้ใ นการวางแผนกลยุท ธ์การบริหารงาน เพื่อ สร้างขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาปั จจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2) เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1) ปั จจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีส่ านักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกัน
2) ปั จจัยในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ขอบเขตของการวิ จยั
1) ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาปั จจัยในการทางาน ได้แก่ ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในงานทีท่ า สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์กบั บุคคลในทีท่ างาน ความมันคงก้
่
าวหน้าในงาน
และขวัญและกาลังใจในการทางาน และประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้ แก่ ปริมาณของงาน คุณภาพ
งาน และความรวดเร็วในการทางาน
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 64 คน และใช้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 64 คน
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.ตาแหน่ง
6.รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ปัจจัยในการทางาน
1.ความรูแ้ ละความเข้าใจในงานทีท่ า
2.สภาพแวดล้อมในการทางาน
3.ความสัมพันธ์กบั บุคคลในทีท่ างาน
4.ความมันคงก้
่ าวหน้าในงาน
5.ขวัญและกาลังใจในการทางาน
(อัครเดช ไม้จนั ทร์, (2561)

ประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ การของ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์
COVID-19
1. ปริมาณของงาน
2.คุณภาพงาน
3.ความรวดเร็วในการทางาน
(ปรับปรุงจาก อัครเดช ไม้จนั ทร์, (2561)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามทีผ่ ู้วจิ ยั สร้างและพัฒนาขึน้
เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึง่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 64 คน และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 จากนัน้ นาไปตรวจสอบหา
ค่า IOC โดยมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับทีร่ ะดับ 0.98
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) สถิตเิ ชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
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ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.9 เพศชาย มีอายุ
31 – 35 ปี ร้อยละ 31.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75 ตาแหน่ งงาน
ระดับ ผูป้ ฏิบตั กิ าร ร้อยละ 71.9 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 34.4
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าทีส่ านักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลีย่ 4.37 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ค่าเฉลีย่ 4.42 รองลงมา ความสัมพันธ์กบั บุคคลใน
ทีท่ างาน ค่าเฉลีย่ 4.41 ความรูแ้ ละความเข้าใจในงานทีท่ า ค่าเฉลีย่ 4.39 ความมันคงก้
่ าวหน้าในงาน ค่าเฉลีย่
4.34 และขวัญและกาลังใจในการทางาน ค่าเฉลีย่ 4.31 ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พน้ื ที่ใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดับการปฏิบตั มิ าก ค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา ด้านปริมาณ
ของงาน ค่าเฉลีย่ 4.40 และด้านคุณภาพงาน ค่าเฉลีย่ 4.36 ตามลาดับ
4. ผลการเปรียบเทียบปั จจัยในการทางานของสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านปริมาณของงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับประสิทธิภาพในการให้บริการมากกว่าเพศชาย จาแนกตาม
อายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณของงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็ว แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จาแนกตามตาแหน่ งงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ในการท างานกับ ประสิท ธิภ าพในการให้บ ริก าร ได้ค่ า
ประสิทธิภาพของการทานาย R2 เท่ากับ 0.670 กล่าวได้ว่า ความเป็ นได้ของสมมติฐานว่าปั จจัยในการ
ทางาน 2 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในที่ทางานและด้านความมันคงก้
่
าวหน้ าในงานมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้รอ้ ยละ 67 สามารถพยากรณ์ผลทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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อภิ ปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ใน
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีประเด็นนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการทางานของเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน
เรียงลาดับได้ ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ในด้านนี้มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมาก
เนื่องจากสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีม่ กี ารจัดสภาพแวดล้อมทีด่ ี เช่น ได้จดั ให้มแี สงสว่างทีเ่ พียงพอต่อการทางาน
มีอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม ไม่รอ้ นหรือหนาวจนเกินไป ได้มกี ารจัดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และเครื่องมือปฐม
พยาบาลเพียงพอ เป็ นต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านด้านสภาพแวดล้อมในการทางานได้รบั ค่าเฉลีย่ สูงสุด ซึง่ ผลจาก
การศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของไชโย พลทม, อุดม พิรยิ สิงห์, (2560) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่อง
ความคิดเห็นของผู้เช่าที่ราชพัสดุท่มี ตี ่อการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พ้นื ที่กาฬสินธุ์ พบว่า ผู้เช่าที่
ราชพัสดุทม่ี เี พศ อายุ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีก่ าฬสินธุ์
โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และ 3) ผูเ้ ช่าที่ราชพัสดุได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
สานักงาน ธนารักษ์พ้นื ที่กาฬสินธุ์ ลาดับตามความถี่จากสูงไปหาต่ าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรจัดทาคู่มอื
และเอกสารเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการเช่าทีร่ าชพัสดุ เอกสารแนะนาการให้บริการมีน้อย ควรเพิม่ เติมให้สมบูรณ์
และเพียงพอ และควรมีป้ายแสดงแผนทีท่ ต่ี งั ้ อาคารในการเข้ามาติดต่อ
2) ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในที่ทางาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ในด้านนี้มคี ่าเฉลี่ย
รองลงมา เนื่องจากความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ่วมงาน การได้รบั การยอมรับจากผูร้ ่วมงาน การได้รบั ความยุตธิ รรม
ภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานเท่าเทียมกับเจ้าหน้าทีท่ ุกคน ส่งผลให้เจ้าหน้าทีม่ แี รงจูงใจในการทางาน ซึง่ ผล
การศึกษาของณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัต,ิ (2561) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง การใช้ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาและ
ระบบจัดการแผนการเรียนเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาสามารถ
รองรับการทางานบนฐานข้อมูลออนไลน์ และเมื่อนาไปใช้งานจริง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการและ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอาจารย์ทป่ี รึกษาและนักศึกษาได้ดี ช่วยอานวยความสะดวก สารสนเทศมี
ความถูกต้อง และสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกแผนการเรียนรายบุคคลเมื่อ
เทียบกับระบบงานเดิม อาจารย์ทป่ี รึกษาสามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อให้คาแนะนาในการลงทะเบียนเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คาแนะนาที่ไม่ผดิ พลาดนี้ช่วยลดความขัดแย้ง ลดข้อร้องเรียนระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษาและ
นักศึกษาได้เป็ นอย่างดี จึงนามาซึง่ ประสิทธิภาพการให้บริการและจัดการความสัมพันธ์ทด่ี กี ว่าทีเ่ คยเป็ นมาใน
อดีต
3) ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ทา อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ในด้านนี้มคี ่าเฉลี่ย
รองลงมาในลาดับที่ 3 เนื่องจากการมีการฝึกอบรม ก่อนทีจ่ ะได้ลงมือปฏิบตั งิ านจริง ลักษณะงานทีท่ าอยู่ตรงกับ
ความรูค้ วามสามารถ และการเข้าใจขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน จะทาให้เจ้าหน้าทีเ่ ลือกทางานทีต่ นถนัดและมี
ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มแี รงจูงใจในการทางานมากขึน้ ซึง่ ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
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ผาณิต วงศ์ชารี, มาลี กาบมาลา, (2557) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง การจัดการเอกสารของสานักงานธนารักษ์พน้ื ที่
ขอนแก่น การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ขอนแก่น ก่ อให้เกิดการผลิต การใช้ การ
จัดเก็บ การค้นคืน และการทาลายเอกสาร ซึง่ ทาให้มกี ารผลิตเอกสารทัง้ ในรูปกระดาษและดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้
ผลการวิจยั พบว่า (1) นโยบายด้านการผลิตเอกสารของสานักงานธนารักษ์พน้ื ทีข่ อนแก่น เป็ นเอกสารทีผ่ ลิตขึน้
เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านเท่านัน้ (2) นโยบายด้านการใช้เอกสาร ส่วนมากใช้ประกอบการวางแผน/ตัดสินใจ เป็ น
หลักฐาน และติดต่อสื่อสาร (3) นโยบายในการจัดเก็บเอกสาร พบว่า ไม่มนี โยบายในการจัดเก็บเอกสารทีช่ ดั เจน
แต่เป็ นการเก็บตามภาระงานทีต่ ้องดาเนินการ(4) นโยบายในการค้นคืนเอกสาร คือไม่มกี ารแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีท่ ่ี
ดาเนินการในการบริหารจัดการเอกสารโดยตรง (5) การทาลายเอกสาร สาเหตุหลักมาจาก เอกสารหมดคุณค่า
ต่อหน่วยงานตามระเบียบสารบรรณโดยเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูพ้ จิ ารณาด้วยตนเอง 2) ส่วนของเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ภายในสานักงานธนารักษ์พ้นื ที่ขอนแก่น พบว่า (1) ด้านการผลิตเอกสาร หนังสือภายในเป็ นเอกสารที่มกี าร
จัดทามากทีส่ ุด และเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการผลิตด้วยตนเอง (2) ด้านการใช้เอกสาร สัญญาเช่าเป็ นเอกสารที่
มีการใช้มากทีส่ ุด โดยใช้เพื่อเป็ นหลักฐานและการติดต่อสื่อสาร (3) ด้านการจัดเก็บ แยกเก็บตามส่วน/ฝ่ าย โดย
มีการจัดเก็บเป็ นชุดเอกสาร และจัดเก็บต้นฉบับของเอกสาร ใช้วธิ กี ารจัดเรียงตามชื่อผูเ้ ช่า หมายเลขทะเบียน
แปลง และเลขทะเบียนรายตัวตามลาดับ (4) ด้านการค้นคืน ส่วนใหญ่ดาเนินการค้นหาเอกสารด้วยตนเอง และ
ใช้ช่อื ผูเ้ ช่าในการค้นหามากที่สุด รองลงมาคือเลขทะเบียนรายตัว และหมายเลขทะเบียนแปลง โดยการค้นจาก
สมุดบัญชีคุมรายการทีใ่ ช้รว่ มกัน (5) ด้านการทาลายเอกสาร เมือ่ เอกสารหมดคุณค่าต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
เป็ นผูป้ ระเมินเพื่อดาเนินการทาลาย ซึง่ พบปั ญหาว่า ผูท้ ป่ี ระเมินเอกสารไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจอย่างดีพอ
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการให้บริการพบว่า ด้านความเร็วในการทางาน ปริมาณของงาน
และคุณภาพงาน อยูใ่ นระดับมาก วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ ดังนี้
1) ด้านความเร็วในการทางาน ในด้านนี้มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุ ด อยู่ในระดับการปฏิบตั ิมาก
เนื่องจากเจ้าหน้าทีส่ ามารถทางานได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด มีความถูกต้องรวดเร็วทันเวลา ผลงานทีอ่ อกมามี
คุณภาพ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจารุกญ
ั ญา อุดานนท์, (2561) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผล
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครพนม ผลการวิจ ยั พบว่า
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับสูง
โดยด้านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ุด คือ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ สาหรับปั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะประกอบด้วยปั จจัยด้านการบริหารจัดการ ปั จจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ปั จจัยด้านความสามารถของบุคลากร และปั จจัยด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยปั จจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มากทีส่ ุด
2) ปริมาณของงาน อยู่ในระดับการปฏิบตั มิ าก เนื่องจากได้มกี ารแบ่งงานกันทา โดย
หน่วยงานมีการกาหนดเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านทีพ่ อดีไม่มากจนเกินไป เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้
ตามมาตรฐานของงาน และสามารถปฏิบตั ิงานได้ต ามมาตรฐานของงาน จนทาให้งานขององค์การ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญณัท อินสว่าง, ฉัตรพล มณีกูล,
(2563) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในช่วงเวลาการ

9

ทางาน ที่บ้าน กรณีศึกษา บริษทั จากัดแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจด้านการขายสินค้าและการให้บริการ
ประเภทลิสซิง่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่บ้านของพนักงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในช่วงการทางานทีบ่ ้าน คือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์
ในการทางานที่บ้าน ความพึงพอใจในการทางานที่บ้าน เทคโนโลยีท่เี อื้ออานวยต่อการทางานที่ บ้าน
ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่บ้าน
ของพนักงานทัง้ สามด้านดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในช่วง
การทางานทีบ่ า้ น
3) คุณภาพงาน ในด้านนี้มคี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด อยู่ในระดับการปฏิบตั มิ าก เนื่องจากหน่ วยงาน
ของท่านมีการควบคุ มการทางานที่มมี าตรฐาน จึงท าให้เจ้าหน้ าที่ท างานมีคุ ณภาพตรงตามมาตรฐานที่
หน่วยงานได้กาหนดไว้ และทางานได้ตรงตามเป้ าหมายและมีคุณภาพ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพชรา
อินทรัตน์ , เทพศักดิ ์ บุณยรัตพันธุ์, สุรพร เสี้ยนสลาย, (2557) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมากกว่าร้อยละ 80 (2) ปั จจัยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดมี อี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ 0.05 (3) จุดแข็ง คือ ผู้ให้บริการระดับหัวหน้ างานมีความยืดหยุ่น
ประนีประนอมและมีการประสานงานทีด่ ี กายภาพและภูมทิ ศั น์มคี วามสะอาดเรียบร้อย จุดอ่อน คือ บุคลากรไม่
มีจติ สานึกในการให้บริการ โอกาส คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีใจรักงานบริการ อุปสรรค คือ ระเบียบพัสดุของทาง
ราชการ ทาให้การจัดซือ้ จัดจ้างล่าช้า งานจ้างเหมาบริการต่างๆ ขาดผูจ้ า้ งเหมาบริการทีม่ คี วามสามารถและมี
คุณภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะแนวทางการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการให้บริการของงานอาคารและสถานที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ ผูบ้ ริหารต้องนามาปรับใช้ทงั ้ ในด้านเชิงนโยบายบริหารและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยหลักธรรมาภิบาล เช่น การให้บริการด้วยความเสมอภาคและตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ เป็ นต้น
3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้บริการจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วน
เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาชัย สุขวณิช, (2560) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานของสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่ า ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รฝ่ ายพัฒ นาชุ ม ชนและสวัส ดิ ก ารสัง คมของส านั ก งานเขตดอนเมือ ง
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มอี าชีพ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิภาพของการ
ให้บริการของฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
และการศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของการให้บริการของฝ่ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ของสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านองค์กร ด้าน
บริการ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของการให้บริการของฝ่ ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ของสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
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4. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการให้บริการกับประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพในการทานาย R2 เท่ากับ 0.670 กล่าวได้ว่า ความเป็ นได้ของการตัง้ สมมติฐานว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในทีท่ างาน และด้านความมันคงก้
่ าวหน้า
ในงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการให้บริการ ร้อยละ 67 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 33 เกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่น ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอลงกรณ์ สุขวัน และคณะ, (2559) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่ า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการของสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ มาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีระดับ
การปฏิบตั ิมากทุกด้าน ด้านที่มรี ะดับการปฏิบตั ิสูงสุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวก
รองลงมา ได้แก่ ด้านงานวิชาการ/งานหลักสูตร ตามลาดับ ด้านที่มรี ะดับการปฏิบตั ิต่ าสุด ได้แก่ ด้านงาน
สารสนเทศ ผลการเปรียบเทียบ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกระดับการศึกษาที่
กาลังศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันจากการศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีค่ น้ พบ
จากผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประสบ
ผลสาเร็จให้งานบรรลุเป้ าหมายจนเกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลได้นัน้ ผู้รบั ผิดชอบหรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
ดังนัน้ จากการศึก ษาสรุปได้ว่า ปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงาน
ธนารักษ์พน้ื ทีใ่ น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในทีท่ างาน ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจใน
งานทีท่ า เพราะเป็ นสิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้งานเกิดความสาเร็จ บรรลุเป้ าหมายขององค์การในการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว เจ้าหน้ าที่ไ ด้รบั การมอบหมายงานมีปริมาณของงานที่เ หมาะสม และทางานออกมาอย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้การให้บริการหน่วยงานราชการและประชาชนด้านทีร่ าชพัสดุ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
การประเมินราคาทรัพย์สนิ และด้านอื่นๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1) จากผลการศึก ษาพบว่ า ความเข้า ใจในงานที่ท า เจ้า หน้ า ที่ม ีค วามเข้า ใจและการเห็น
ความสาคัญของงานทีก่ าลังทา มีความรูด้ า้ นระเบียบ พระราชบัญญัตติ ่างๆ หรือความถูกต้องของงานใน
หน้ าที่ท่กี าลังทาอยู่เ ป็ นสิ่งที่ดี แต่ ค วรปรับปรุงลักษณะงานที่ปฏิบ ัติส่ ว นใหญ่ ให้เ จ้าหน้ าที่ส ามารถ
รับผิดชอบโดยเบ็ดเสร็จตัง้ แต่ต้นจนสาเร็จด้วยตนเอง เช่น หากเจอปั ญหาหรืออุปสรรคในการทางาน
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ควรให้เ จ้าหน้ าที่ศึกษาหาวิธกี ารแก้ปัญหาด้ว ยตนเอง โดยผู้บงั คับบัญชาเป็ น ผู้ค อยให้ค าแนะนากับ
เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะมีความมันใจและเป็
่
นการเพิม่ พูนความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ในการทางานที่ยากขึน้ อีกระดับ ยกเว้นกรณีการให้บริการประชาชนในกรณีเร่งด่วน หาก
เกิดปั ญหาผูบ้ งั คับบัญชาคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ด้านสภาพแวดล้อ มในการทางาน สานักงานมีส ภาพแวดล้อ มที่ดี มีเ ครื่อ งมื อ การปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น และมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เช่น ให้หน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่
อยู่ ส ม่ า เสมอ ให้ เ จลแอลกอฮอล์ ล้ า งมือ กับ เจ้ า หน้ าที่อ ย่ า งเพี ย งพอ เป็ นต้ น แต่ ค วรปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อ มด้านการจัดให้มหี ้อ งละหมาด และห้อ งสันทนาการ เพื่อ การปฏิบตั ิศ าสนกิจและการ
พักผ่อนหย่อนใจของเจ้าหน้าที่ในสานักงานธนารักษ์ท่ที งั ้ 4 แห่ง ส่วนมาตรการป้ องกัน โควิด-19 นัน้
ควรให้ความสาคัญกับการป้ องกันการแพร่เชื้อทัง้ บุคคลภายในและภายนอกสานักงานมากยิง่ ขึน้ มีจุด
ตรวจอุณหภูมผิ เู้ ข้ามาใช้บริการในสานักงาน และมีจุดให้เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการแพร่เชือ้ โควิด-19
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนื อจากปั จจัยที่ได้ศึกษาที่ม ีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ในการศึกษาครัง้ ถัดไปจึงควรศึกษาตัวแปรปั จจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร และสภาวะเศรษฐกิจ เช่น ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ด้าน
ลักษณะของการทางาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความพึงพอใจของผู้รบั บริการ เป็ นต้น เพื่อ
สามารถนาไปกาหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2) การศึกษาครัง้ ต่อไปควรนากรอบแนวคิดทีใ่ ช้ครัง้ นี้ไปใช้ใหม่ โดยมีการเปลีย่ นแปลงตัวแปรต้น
และคาถามการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มคี วามเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์โลก เพื่อนาผลทีไ่ ด้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้ าหมายขององค์กร
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