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บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งนก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็น พนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก จำนวน 32 คน สมำชิกองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก จำนวน 30 คน
กำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำน จำนวน 15 คน จำนวน 77 คน ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)
จำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ต่อเดือน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำร วิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) โดยสำมำรถแยกเพศของประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศชำย
จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 70.12 เป็นเพศหญิง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 ประชำกรผู้ตอบ
แบบสอบถำมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี ขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.06 และอำยุอยู่ระหว่ำง 31 - 40 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 ประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ส่วนใหญ่สมรส จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมำโสด จำนวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 ส่วนใหญ่มีกำรศึกระดับปริญญำตรี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมำมี
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ผลกำรวิจัยโดยภำพรวมพบว่ำค่ำเฉลี่ย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก โดยด้ำนที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ คือ
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำนโดยเฉพำะเรื่องสถำนที่ทำงำนสะอำดถูกสุขลักษณะ รองลงมำคือ ด้ำนคุณสมบัติ
ของพนักงำนโดยเฉพำะเรื่องพนักงำนมีควำมซื่อสัตย์ ส่วนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำด้ำนอื่น ๆ โดยเฉพำะเรื่องทีผ่ ู้บริหำรสนับสนุนกำรทำงำน
สำหรับกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ที่มเี พศต่ำงกันมีควำม
คิด เห็ น เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ภ ำพกำรท ำงำนของพนัก งำนองค์ กำรบริห ำรส่ ว นต ำบลโป่ง นก
แตกต่ำงกันเฉพำะด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน สำหรับอำยุที่ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

2
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก แตกต่ำงกันเฉพำะด้ำนสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน ส่วนด้ำนสถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ต่อเดือนที่ ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ
ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ข้อเสนอแนะกำรศึกษำครั้งนี้ 1) ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน พนักงำนเชื่อว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน คือ กำรส่งเสริมให้ พนักงำนมีควำมขยัน อดทนและเสียสละเพื่องำน
พนักงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำนได้เ ป็นอย่ำงดี ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในงำนที่ได้รับ
มอบหมำยและพนักงำนต้องมีควำมซื่อสัตย์ดังนั้นทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ต้องมีนโยบำยส่งเสริม
ให้พนักงำนได้มีกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม กำรส่งเสริมกำรอบรม กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 2) ด้ำนลักษณะงำน พนักงำนเชื่อว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน ก็คือ
ปริมำณงำนที่มอบหมำยให้พนักงำนมีควำมเหมำะสมกับเวลำที่กำหนด ภำระหน้ำที่งำนที่มอบหมำยให้พนักงำน
มีควำมชัดเจน งำนที่มอบหมำยท้ำทำยควำมสำมำรถของพนักงำน มีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนนอกจำกนั้นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ทำงำน 3) ด้ำนเงินเดือน
และสวัสดิกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ต้องดูแลพนักงำนในเรื่องเงินเดือนที่พนักงำนได้รับให้เพียงพอ
กับ ภำวะค่ำครองชีพ ซึ่งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภ ำพกำรทำงำนของพนักงำน มี กำรจ่ำยเงินเดือนตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ 4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก เชื่อว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน ก็คือ ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและวิสัยทัศน์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์
ยุติธรรมมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนและวิธีวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำงำนที่ชัดเจน 5) ด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก เชื่อว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของพนักงำน ก็คือ อุปกรณ์สำนักงำนมีควำมเหมำะสมต่อกำรทำงำน มีกำรปรับปรุงพื้นที่กำรทำงำนให้
สะอำดอยู่เสมอและสถำนที่ทำงำนมีกำรแบ่งสัดส่วนและจัดพื้นที่อย่ำงชัดเจน

ภูมิหลัง
กำรปกครองท้องถิ่น คือ กำรปกครองที่รัฐบำลมอบอำนำจให้ประชำชนในท้องถิ่นจัดกำรปกครอง
โดยดำเนินกำรกันเอง มีอำนำจอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ อำนำจของหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น จะต้องมีขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง หำกมีอำนำจมำกเกินไปไม่มีขอบเขต
หน่วยกำรปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลำยสภำพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อควำมมั่นคงของรัฐบำล อำนำจ
ของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่ำงกันออกไป ตำมลักษณะควำมเจริญและควำมสำมำรถของประชำชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งหน่วยกำร ปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะดำเนินกำรปกครองตนเอง องค์กรใดจะ
บรรลุผลตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพปัจจัยก็คือคนหรือบุคลำกรในองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันว่ำมนุษย์หรือคนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และสำคัญที่สุดตำมหลักกำรบริหำร กำร
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สร้ำงเสริมควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร เพื่อให้มีควำมรู้สึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำน และพร้อมที่
จะอุทิศตนเพื่อควำมสำเร็จของงำน และขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้บริหำรที่
ต้องคำนึงถึงเพรำะด้ำนควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติงำนย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพของงำนดียิ่งขึ้น ปัญหำใน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่หลำย ๆ หน่วยงำนกำลังประสบอยู่ก็คือกำรที่พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ลำออกไปร่วมปฏิบัติงำนกับองค์กำรอื่นที่บุคคลนั้น คิดว่ำจะสร้ำงโอกำสให้กับตนเองมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
รำยได้ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ต่ำง ๆ ตลอดจนลักษณะของงำนที่จะเข้ำไปรับผิดชอบหำกไม่ประสบ
ผลสำเร็จตำมที่คำดหวังไว้ ก็จะตัดสินใจลำออกไปปฏิบัติงำนกับองค์กำรอื่นที่ดีกว่ำเดิมอีกจึงเกิดค่ำนิยมกำร
เปลี่ยนงำนเพือ่ แสวงหำองค์กำรใหม่ที่ดีกว่ำ ดังนั้น กำรบำรุงรักษำทรัพยำกรบุคคลจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญ
เพื่อที่จะรักษำบุคลำกรให้อยู่กับองค์กำรไปนำน ๆ เท่ำที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นสิ่งที่
จำเป็นจะต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นอย่ำงมำกควำมล้มเหลวของกิจกำรจำนวนไม่น้อย เกิดขึ้นจำกปัญหำทำงกำร
บริหำร ด้วยเหตุนี้องค์กำรต่ำงๆจึงให้ควำมสำคัญกับปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ แต่กำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์โดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่แท้จริงเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงสังคมและจิตวิทยำเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยำก ดังนั้นจึง
จำเป็นที่จะต้องหันมำสนใจกำรบริหำรในเชิงพฤติกรรมศำสตร์มำกขึ้นโดยต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ในองค์กำรให้ดียิ่งขึ้น กล่ำวได้ว่ำควำมสำเร็จและควำมเจริญเติบโตขององค์กำรมักจะมีผลจำกกำรมีทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีควำมสำมำรถและมีคุณค่ำเสมอ แต่หำกมองตำมควำมจริงแล้วองค์กำรต่ำงๆ มักจะละเลยและไม่ให้
ควำมสำคัญคือ กำรรักษำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรเพื่อมิให้สูญเสียคนดีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดังนั้น หน้ำที่
สำคัญอย่ำงหนึ่งของผู้บริหำร ก็คือ กำรสร้ำงแรงจูงใจ สร้ำงควำมพึงพอใจเพื่อชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทำงำนอย่ำง
กระตือรือร้น ทุ่มเท ควำมคิดจิตใจให้แก่ องค์กำรมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ ซึ่งปัญหำในกำรทำงำนของพนักงำนใน
องค์กำรไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนเงินเดือนและ
สวัสดิกำรด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ด้ำนผู้บังคับบัญชำ ด้ำน
เพื่อนร่วมงำน ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำมยุติธรรมในกำรทำงำน และด้ำนนโยบำย ปัญหำเหล่ำนี้มีผลต่อ
ควำมสำเร็จของงำนและขององค์กำร ซึ่งหำกพนักงำนเกิดปัญหำในกำรทำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อำจแสดงอำกำร
บำงอย่ำง เช่นเฉื่อยชำ ผลงำนลดลง นัดหยุดงำน ขัดแย้งกับหัวหน้ำงำนหรือเพื่อนร่วมงำน ทำให้ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนลดลงแต่ ในทำงตรงกั นข้ ำมถ้ ำหำกพนั กงำนมี ควำมพอใจในกำรท ำงำนพนั กงำนก็ จะทุ่ มเทก ำลั งเต็ ม
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพที่จะสร้ำงงำนแก่องค์กำรได้อย่ำงเต็มที่ จำกควำมสำคัญ
ของพนักงำนที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก เพื่อนำผลกำรวิจัยมำเสนอให้ผู้บริหำรใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ต่อไปใน 5 ด้ำนคือประสิทธิภำพ หมำยถึงวิธีกำรทำงำนโดยสิ้นเปลืองเวลำ
และสูญเสียพลังงำนในกำรทำงำนน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และควำมพึงพอใจสูงสุด ด้ำนคุณสมบัติของ
พนักงำน หมำยถึง ลักษณะส่วนตัวของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ควำมคิด ทัศนคติ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีอคติ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน จงรักภักดีต่อ
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องค์กำร มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ ดี เป็นต้น ด้ำนลักษณะงำน หมำยถึง คุณลักษณะ
ของงำนที่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ เช่น ปริมำณงำน ควำมยำกง่ำย ควำมน่ำสนใจ และลักษณะที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทักษะควำมถนัด ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรทำงำน และโอกำสที่จะดำเนินงำนได้ทั้งกระบวนกำร มีกำรกำหนด
รำยละเอียดของงำนที่ชัดเจนและปริมำณงำนที่เหมำะสม มีระบบเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน มี
กำรวำงแผนและกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนที่ ว ำงไว้ เลื อ กงำนที่ ต รงกั บ ควำมสำมำรถของตนเองได้ ได้ รั บ
มอบหมำยงำนตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรบริหำรงำนในหน่วยงำนที่
ผู้บริหำรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนและวิธีวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำงำนที่ชัดเจน ผู้บริหำร
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และวิสัยทัศน์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ยุติธรรมด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร หมำยถึง
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินเช่ น เงินเดือน เงินค่ำจ้ำงรำยวัน รวมไปถึง
ค่ำตอบแทนจูงใจระยะสั้น เช่นค่ำคอมมิชชั่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น และค่ำตอบแทนจูงใจระยะยำว เช่น โบนัส
แบบคงที่ (Fixed Bonus) และโบนัสแบบผันแปรขึ้นอยู่กับผลงำนที่แตกต่ำงกันไป (Variable Bonus) มี
สวัสดิกำรที่ดีด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน หมำยถึง บรรยำกำศสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำนอันจะมี
ส่วนเกื้อกูลหรือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน เช่น อำคำรสถำนที่ที่ทำงำนเหมำะสม กำรมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งนก
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ครั้งนี้ เป็นพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก จำนวน 32 คน
สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก จำนวน 30 คน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำน จำนวน 15 คน รวมทั้งหมดจำนวน
77 คน (ที่มำ http://www.pongnok.go.th) ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
2. นำข้อมูลของแบบสอบถำม ไปลงตำรำงโปรแกรมสำเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอน และรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำ
2. นำแบบสอบถำมมำลงตำรำงตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอนที่ 1 ใช้กำรหำค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละ
3.2 กำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งนก วิเครำะห์โดยใช้ ค่ำเฉลี่ย และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมคิดเห็น ดังนี้
1.00 – 1.80 หมำยถึง ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมำยถึง ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนน้อย
2.61 – 3.40 หมำยถึง ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนปำนกลำง
3.41 – 4.20 หมำยถึง ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนมำก
4.21 – 5.00 หมำยถึง ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนมำกที่สุด
3.3 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก โดยกำรทดสอบค่ำ (t-test Independent)
3.4 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ง
นก ในแต่ละด้ ำนจ ำแนกตำม ลั กษณะส่ วนบุ คคลเพื่ อทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ ำงค่ำเฉลี่ ยของกลุ่ มตั วอย่ำง
มำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
แทน
∑X แทน
N
แทน
ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เมือ่ S.D
N

แทน
แทน

ค่ำคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้สูตร

ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
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∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑x² แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง
(∑x²) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
2. สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
2.1 ค่ำควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยใช้สูตร
IOC

=

เมื่อ
IOC แทน ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อคำถำมกับนิยำมปฏิบัติกำร
∑R แทน ผลรวมคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชำญ
2.2 หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ
(α)
α
=
เมื่อ α
แทน ค่ำสัมประสิทธิ์ของควำมเชื่อมั่น
n
แทน จำนวนข้อของแบบสอบถำม
∑s2i แทน ผลรวมของค่ำควำมแปรปรวนของคะแนนเป็นรำยข้อ
S2t
แทน ควำมแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบควำมแตกต่ ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่มเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก โดยใช้ Independent Samples t test
3.2 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำ 2 กลุ่มเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
ทำงเดียว (One-Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำเสนอข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยโดยสรุปผลกำรวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลกำรวิจัยข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 สรุปผลกำรวิจัยข้อมูลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก
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ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการวิ จั ย ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนก
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเป็นเป็นเพศชำย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 70.12 เป็นเพศหญิง
จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 ส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06
และอำยุอยู่ระหว่ำง 25 - 30 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.46 และน้อยที่สุดมีอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี จำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ส่วนใหญ่สมรส จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมำเป็นคนโสด จำนวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 และน้อยที่สุดหม้ำย/หย่ำร้ำง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ส่วนด้ำนกำรศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมำมีกำรศึกษำต่ำ
กว่ำปริญญำตรี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 และน้อยที่สุดมีกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี จำนวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ส่วนใหญ่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 10,000 - 15,000 บำท จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
41.56 รองลงมำมีรำยได้มำกกว่ำ 20,000 บำท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 และน้อยที่สุดมีรำยได้น้อย
กว่ำ 10,000 บำท จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนก
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ คือด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน (  =4.11, S.D.= 0.501) รองลงมำคือด้ำน
คุณสมบัติของพนักงำน (  =3.98, S.D.= 0.267) ส่วนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำด้ำนอื่น ๆ(  =3.42, S.D.= 0.218)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำม
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกำรที่พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์เป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกที่สุดกว่ำ
ประเด็นอื่นๆ (  =4.90, S.D.= 0.300) รองลงมำเป็นเรื่องพนักงำนมีควำมภักดีต่อองค์กร (  =4.32, S.D.=
0.580) ส่วนเรื่องที่พนักงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำนได้เป็นอย่ำงดี และพนักงำนมีควำมขยัน อดทน
และเสียสละเพื่องำน กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ
(  =3.31, S.D.= 0.646 และ S.D.= 0.623)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนลักษณะงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ำง
เห็นว่ำงำนที่มอบหมำยเหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของ พนักงำนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนมำกที่สุดกว่ำประเด็นอื่น ๆ (  =4.92, S.D.= 0.405) รองลงมำเป็นเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สำหรับใช้ทำงำน (  =4.23, S.D.= 0.659) ส่วนเรื่องงำนที่มอบหมำยท้ำทำยควำมสำมำรถของพนักงำนกลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่น ๆ(  =3.45, S.D.= 0.555)
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ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำม
กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกำรมีสวัสดิกำรที่ดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกที่สุดกว่ำประเด็นอื่น ๆ
(  =4.92, S.D.= 0.405) รองลงมำเป็นเรื่องกำรจ่ำยเงินเดือนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ (  =3.90, S.D.=
0.658) ส่วนเรื่องเงินเดือนที่พนักงำนได้รับเพียงพอกับภำวะค่ำครองชีพกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่น ๆ(  =3.01, S.D.= 0.891)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่ม
ตัวอย่ำงเห็นว่ำผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
มำกกว่ำประเด็นอื่น ๆ (  =4.00, S.D.= 0.338) รองลงมำคือผู้บริหำรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนและวิธี
วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำงำนที่ชัดเจน (  =3.69, S.D.= 0.689) ส่วนเรื่องที่ผู้บริหำรสนับสนุน
กำรทำงำนกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ (  =3.01,
S.D.= 0.692)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็น
คำถำมกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำสถำนที่ทำงำนสะอำดถูกสุขลักษณะเป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
มำกกว่ำประเด็นอื่น ๆ (  =4.76, S.D.= 1.002) รองลงมำเป็นเรื่องอุปกรณ์สำนักงำนและจัดวำงอุปกรณ์ต่ำง ๆ
มีควำมเหมำะสมต่อกำรทำงำน (  =3.96, S.D.= 0.869) ส่วนเรื่องกำรปรับปรุงพื้นที่กำรทำงำนให้สะอำดอยู่
เสมอกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ (  =3.83, S.D.=
0.756)
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการวิ จั ย ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก โดยภำพรวม แตกต่ำงกันเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ แตกต่ำงกันใน
ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ส่วนด้ำนอื่น ๆ คือด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ แตกต่ำงกัน คือ พนักงำนมีควำมรับผิดชอบในงำน และพนักงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับเพื่อน
ร่วมงำนได้เป็นอย่ำงดี เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน คือ พนักงำนมีทัศนคติที่ดีต่องำน พนักงำนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ในงำนที่ได้รับมอบหมำย พนักงำนมีสุขภำพจิตใจ ร่ำงกำย แข็งแรง สมบูรณ์ พนักงำนมีควำม
ภักดีต่อองค์กร พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์ พนักงำนมีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน พนักงำนมีควำมคิดในกำร
ทำงำนอย่ำงเป็นระบบ พนักงำนมีควำมขยัน อดทนและเสียสละเพื่องำน
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กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ในภำพรวม แตกต่ำงกันเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ แตกต่ำงกันใน
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ส่วนด้ำนอื่น ๆ คือด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือน
และสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพสมรสต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของพนั กงำนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของ
พนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของพนั กงำนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของ
พนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีร ำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภำพกำร
ทำงำนของพนั กงำนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของ
พนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน

อภิปรายผล
ค่ำเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภ ำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลโป่งนก
โดยภำพรวมอยู่ ในระดับมำก โดยด้ำนที่ กลุ่ มตัวอย่ำงเห็ นว่ำ เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภ ำพกำรทำงำน
มำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ คือด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน รองลงมำคือด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ส่วนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำด้ำนอื่นๆ
ค่ำเฉลี่ ยปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภำพกำรท ำงำนของพนั กงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโป่ ง นก
ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ
กำรที่พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกที่สุดกว่ำประเด็นอื่นๆ รองลงมำเป็น
เรื่องพนักงำนมีควำมภักดีต่อองค์กร ส่วนเรื่องที่พนักงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำนได้เป็นอย่ำงดี และ
พนักงำนมีควำมขยัน อดทนและเสียสละเพื่องำน กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
น้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่ง
นก ด้ำนลักษณะงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำงำนที่
มอบหมำยเหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของ พนักงำนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกที่สุด
กว่ำประเด็นอื่นๆ รองลงมำเป็นเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ทำงำน ส่วนเรื่องงำนที่มอบหมำยท้ำ
ทำยควำมสำมำรถของพนักงำนกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็น
อื่นๆ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำน
เงินเดือนและสวัสดิกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำกำรมี
สวัสดิกำรที่ดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกที่สุดกว่ำประเด็นอื่นๆ รองลงมำเป็นเรื่องกำรจ่ำย
เงินเดือนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ส่วนเรื่องเงินเดือนที่พนักงำนได้รับเพียงพอกับภำวะค่ำครองชีพกลุ่มตัวอย่ำงเห็น
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ว่ำเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่น ๆ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อ
พิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกกว่ำประเด็นอื่นๆ รองลงมำคือผู้บริหำรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนและวิธีวัด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำงำนที่ชัดเจน ส่วนเรื่องที่ผู้บริหำรสนับสนุนกำรทำงำนกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และ
เมื่อพิจำรณำรำยประเด็นคำถำมกลุ่มตัวอย่ ำงเห็ นว่ำสถำนที่ทำงำนสะอำดถูกสุขลั กษณะเป็น ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกกว่ำประเด็นอื่นๆ รองลงมำเป็นเรื่องอุปกรณ์สำนักงำนและจัดวำงอุปกรณ์ต่ำงๆ มีควำม
เหมำะสมต่อกำรทำงำน ส่วนเรื่องกำรปรับปรุงพื้นที่กำรทำงำนให้สะอำดอยู่เสมอกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนน้อยกว่ำประเด็นอื่นๆ
เพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโป่งนก แตกต่ำงกันเฉพำะด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ส่วนด้ำนอื่น ๆ คือด้ำนลักษณะงำน
ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำง
กัน กลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะประเด็น
คำถำมเรื่องพนักงำนมีควำมรับผิดชอบในงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนลักษณะงำนโดยภำพรวมไม่
แตกต่ำงกัน ยกเว้นประเด็นคำถำมเรื่องกำรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ทำงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่มี
เพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน และทุกประเด็นคำถำม
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน และทุกประเด็นคำถำม กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งนก ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน และทุกประเด็นคำถำม กลุ่มตัวอย่ำง
ที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก แตกต่ำงกันเฉพำะด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ส่วนด้ำนอื่นๆ คือด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำน
ลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน กลุ่มตัวอย่ำงที่มี
สถำนภำพสมรสต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและ
สวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำง
กันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำร
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จัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ไม่แตกต่ำงกันในทุก ๆ ด้ำนคือ ด้ำน
คุณสมบัติของพนักงำน ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ำนคุณสมบัติของพนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ควรมีกำรส่งเสริมให้ พนักงำน
ทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำน มีอดทนมีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และเสียสละเพื่องำน สนับสนุนให้มีกำรใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในงำนที่ได้รับมอบหมำย มีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนได้มีกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม กำร
ส่งเสริมกำรอบรม กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ด้ำนลักษณะงำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ควรมีกำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ
ของพนักงำน มีควำมชัดเจน และควำมเหมำะสมกับเวลำที่กำหนด มีกำรทำควำมเข้ำใจในเนื้อหำของงำนร่วมกัน
ระหว่ำง พนักงำน
3. ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโป่งนก ต้องดูแลพนักงำนในเรื่องเงินเดือน
ที่พนักงำนได้รับให้เพียงพอกับภำวะค่ำครองชีพซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน มีกำรจ่ำย
เงินเดือนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
4. ด้ ำนกำรบริ หำรจั ดกำร พนั กงำนองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลโป่งนก เชื่อ ว่ ำ ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำน ก็คือผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและวิสัยทัศน์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ยุติธรรม
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนและวิธีวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรทำงำนที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำเรื่องของภำวะผู้นำที่พึงประสงค์ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โป่งนก
เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง พนักงำนและผู้บริกำร
2. กำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โป่งนก ควรศึกษำเปรียบเทียบกับ อบต.อื่นๆ เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรทำงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลต่อไป
3. เนื่องจำกในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำกำหนดกรอบแนวคิดโดยใช้ตัวแปรตำมเพียง 5 ตัวแปร ควรมี
กำรวิเครำะห์เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อ กำรทำงำนของพนักงำน องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโป่งนก เพื่อนำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรแก้ไขกำรทำงำนของพนักงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป
4. ควรศึกษำเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลโป่งนก ระหว่ำงพนักงำนทั่วไป และ หัวหน้ำงำน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมำปรับปรุงกำรทำงำน

