1

บทความการวิจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปิติ ชุมทอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรในสานักงานที่ดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ ประสิ ท ธิภ าพในการการปฏิ บั ติ งานและความผู ก พัน ต่ อองค์ กรของบุค ลากรในส านัก งานที่ ดิ นจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชจากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยในระดับอยู่ในระดับมาก 3.62
โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย3.79) รองลงมา ด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ ย3.74) และด้านการใช้ทรัพยากร
(ค่าเฉลี่ย 3.44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.37)

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และปรึกษาขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดกรอบแนวคิด เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหา
ให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและสมมติฐานในการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อ
พิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวคิดที่กาหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง รายได้
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานโดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยในระดับอยู่ในระดับมาก 3.62
โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย3.79) รองลงมา ด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ ย3.74) และด้านการใช้ทรัพยากร
(ค่าเฉลี่ย 3.44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.37)
2. ความผูกพันขององค์กรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.49 โดยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความตั้งใจอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสาเร็จขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมา ความต้องการ
ดารงอยู่ของความเป็นสมาชิกในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.57) และการปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
(ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนด้านที่มีความผูกพันในระดับปานกลาง ได้แก่ ความห่วงใยในอนาคตขององค์กร(ค่าเฉลี่ย
3.40) และ ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.33)
3. จากสมมุติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
ประเภทตาแหน่ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากผล
การศึกษาต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปฏิเสธ
สมมุติฐ าน เนื่ องจากการศึกษาให้ ผลว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลั กษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนประเภท
ตาแหน่งมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
4. จากสมมุติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
ประเภทต าแหน่ ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รแตกต่ า งกั น จากผล
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปฏิเสธสมมุติฐาน เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลั กษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
การวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินฯ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์พบว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย
อาจเนื่องจาก เพศหญิงใส่ใจในรายละเอียดของงานมีความรอบคอบ และเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา และ
สนใจระเบียบ คาสั่ง และข้อกฎหมาย นอกจากนั้น ในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้น การศึกษาสูงขึ้น รายได้มากขึ้น และ
ระยะเวลาในการปฏิ บัติงานมากขึ้น จะทาให้มีประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานมากกว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ในการทางาน มีการศึกษาที่สูงขึ้น มี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น ในส่ วนของประเภทตาแหน่ง ที่ ไม่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั กงานที่ดิ น จัง หวั ดนครศรี ธ รรมราช อาจเนื่ อ งมาจากผู้ ท า
แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประเภทตาแหน่งงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ละ
ตาแหน่งมีหน้าที่เฉพาะของตน และงานทุกอย่างมีมาตรฐานของแต่ละงาน
2. ความผูกพันต่อองค์กรสานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อความผูกพันขององค์กรโดยจากการวิเคราะห์พบว่า เพศชายมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจาก เพศชายต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานเพื่อครอบครัวของ
ตนเอง โดยยิ่งมีอายุมากขึ้น ระดับการศึกษาสูงขึ้น และรายได้มากขึ้น จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น
ในขณะที่ประเภทตาแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานต่าง ๆ โดยการให้บุคลากรที่มีความ
ชานาญจากภายนอกหรือภายองค์กรก็ได้ เพื่อให้มีความชานาญในการใช้อุปกรณ์สานักงานเท่าเทียมกันทั้ง
องค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้กับบุคลากรในองค์กร
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร เมื่ อบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะส่งเสริม
ให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน เช่น ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา จัดอบรมหรือการละลาย
พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีให้ออกจากบุคลากรในองค์กร
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3. ปลูกฝังให้บุคลากรรักและผูกพั น พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กัน เพื่อความสาเร็จของ
บุคลากรในองค์กรและความก้าวหน้าขององค์กร โดยอาจให้บุคลากรในองค์กรช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือ
กาหนดแนวนโยบายในการทางานเพื่อให้บุคลากรนาไปปฏิบัติตามเมื่อประสบความสาเร็จอาจมีการให้รางวัล
หรือชมเชยเพื่อให้เกิดความภูมิใจในความสาเร็จที่ได้รับทาให้รักและผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้น
4. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันใน
เรื่องของความแตกต่างกันทั้ง เพศ อายุ การศึกษา ประเภทตาแหน่ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ว่าปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ส่งผลต่อความคิด การกระทาต่อองค์กร แตกต่างกัน ซึ่งถ้าบุคลากรในองค์กรเข้าใจถึง
ความแตกต่างด้านต่าง ๆ จะทาให้บุคลากรในองค์กรรู้จักปรับตัว เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกันในองค์กรเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้องค์กรพัฒนาและประสบความสาเร็จได้
5. สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในนโยบายของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกันได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จ
6. ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของบุคลากร องค์กรควรให้โอกาสบุคลากรในการนาเสนอ
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหา ต่อปัญหาหรือการทางานในองค์กร องค์กรอาจมีการสนับสนุน ให้บุค ลากรได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. ประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
เกิดความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในความมั่นคงขององค์กร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าองค์กรพร้อมที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถและประสงค์จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือควรทาการศึกษาว่าทาไมเพศหญิงจึงมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสู งกว่าเพศชาย และมีปัจจัยใดบ้าง ที่ทาให้เพศชายมีประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานลดลง เช่น
ปัจจัยด้านอายุ สถานะภาพ การศึกษา รายได้ ปัญหาในองค์กร เป็นต้น เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรต่อไปและควรศึกษาว่าทาไมเพศชายจึงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า เพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยกว่าเพศหญิง นั่นแสดงว่า เพศหญิง ซึ่งมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากกว่า พร้อมที่จะออกจากองค์กรเมื่อมีโอกาสอื่นที่ก้าวหน้ามากกว่าหรือไม่

