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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสถานีพฒั นาที่ดิน
นครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเ ปรี ยบเทียบระดับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านลักษณะ
งาน ด้านสภาพแสดล้อมของการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น พนักงาน
สถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มาจานวน 52 คน โดยผูศ้ ึกษาเก็บข้อมูลจากพนักงานทุกคน จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือ น เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยพนักงานสถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 71.15 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 28.85 โดยส่ วนใหญ่ มีอายุ อยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.46 รองลงมามี อายุอยูร่ ะหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละรวม
26.92 พนักงานส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้ อยละ 76.92 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 19.23
ด้านระดับการศึกษาพนักงานส่ วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.31 ในส่ วน
ของรายได้ พนักงานส่ วนใหญ่มี นอ้ ยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.46 และมีรายได้อยูร่ ะหว่าง
20,001 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.77
ผลการวิจยั โดยภาพรวม พนักงานสถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา เห็นว่า ปัจจัย โดยรวมที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก โดยพนักงานเห็นว่าปั จจัยด้านความก้าวหน้าใน
การทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการที่พนักงาน มี
โอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน โดยเฉพาะ
เรื่ องความรู ้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนคนอื่น ส่ วนด้านสภาพแสดล้อมของการทางาน
พนักงานเห็นว่าส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
การมีกฎระเบียบ และระบบที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ข
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้

1) ด้านนโยบายและการบริ หาร

สถานีพฒั นาที่ดิน

นครราชสี มา ต้องมีการการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน การให้ความ
คุม้ ครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชามีการกา หนดนโยบายและแนวทางการ
บริ หารงานที่ชดั เจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) ด้านลักษณะงาน สถานีพฒั นา
ที่ดินนครราชสี มา ต้องอบรมทาความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิวา่
เป็ นงานที่เปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

3) ด้านสภาพแสดล้อมของการทางาน

สถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้
พร้อมอยูเ่ สมอเพราะอาจส่ งผลต่อผูร้ ับบริ การคือประชาชน

4) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน

สถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา ต้องส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสก้าว หน้าได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
5) ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา สถานีพฒั นาที่ดินนครราชสี มา ต้องให้ผบู้ งั คับบัญชาเปิ ด
โอกาสให้พนักงานเข้าพบเพื่อหารื อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานหรื อในเรื่ องส่ วนตัว รวมถึงการเปิ ด
โอกาสให้เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการกับผูบ้ งั คับบัญชา 6) ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงานสถานี
พัฒนาที่ดินนครราชสี มาต้องหมัน่ สอดส่ องดูแลให้พนักงานมี การแก้ปัญหาความขัดแย้งในระหว่าง
เพื่อนร่ วมงานด้วยกันเอง พนักงานทราบว่าตนเองเป็ นสมาชิกที่สาคัญคนหนึ่งของหน่วยงานทุกคน
มีโอกาสได้เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนร่ วมงานคนอื่น ๆ ทางานด้วยความสบายใจ

