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บทความการวิจัย 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
        ปิติ  ชุมทอง 

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรในส านักงานที่ดินในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในส านักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ผลการวิจัย  
 พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชจากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยในระดับอยู่ในระดับมาก 3.62 
โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย3.79) รองลงมา ด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย3.74) และด้านการใช้ทรัพยากร 
(ค่าเฉลี่ย 3.44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.37) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และปรึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 2. น าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหา
ให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและสมมติฐานในการศึกษา  
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือ
พิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา  
 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง รายได้ 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยในระดับอยู่ในระดับมาก 3.62 
โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย3.79) รองลงมา ด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย3.74) และด้านการใช้ทรัพยากร 
(ค่าเฉลี่ย 3.44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.37) 
 2. ความผูกพันขององค์กรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.49 โดยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความตั้งใจอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความส าเร็จขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมา ความต้องการ
ด ารงอยู่ของความเป็นสมาชิกในองค์กร (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 
ประเภทต าแหน่ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากผล
การศึกษาต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปฏิเสธ
สมมุติฐาน เนื่องจากการศึกษาให้ผลว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนประเภท
ต าแหน่งมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 4. จากสมมุติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
ประเภทต าแหน่ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน จากผล
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปฏิเสธสมมุติฐาน เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินฯ จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์พบว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย 
อาจเนื่องจาก เพศหญิงใส่ใจในรายละเอียดของงานมีความรอบคอบ และเชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และ
สนใจระเบียบ ค าสั่ง และข้อกฎหมาย นอกจากนั้น ในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้น การศึกษาสูงขึ้น รายได้มากขึ้น และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น จะท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ในการท างาน มีการศึกษาที่สูงขึ้น มี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น ในส่วนของประเภทต าแหน่ง ที่ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจเนื่องมาจากผู้ท า
แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประเภทต าแหน่งงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ละ
ต าแหน่งมีหน้าที่เฉพาะของตน และงานทุกอย่างมีมาตรฐานของแต่ละงาน 
 2. ความผูกพันต่อองค์กรส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อความผูกพันขององค์กรโดยจากการวิเคราะห์พบว่า เพศชายมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจาก เพศชายต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพ่ือครอบครัวของ
ตนเอง โดยยิ่งมีอายุมากขึ้น ระดับการศึกษาสูงขึ้น และรายได้มากข้ึน จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น 
ในขณะที่ประเภทต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ โดยการให้บุคลากรที่มีความ

ช านาญจากภายนอกหรือภายองค์กรก็ได้ เพ่ือให้มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์ส านักงานเท่าเทียมกันทั้ง
องค์กร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้กับบุคลากรในองค์กร 

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะส่งเสริม
ให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา จัดอบรมหรือการละลาย
พฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่ดีให้ออกจากบุคลากรในองค์กร 
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3. ปลูกฝังให้บุคลากรรักและผูกพัน พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความส าเร็จของ
บุคลากรในองค์กรและความก้าวหน้าขององค์กร โดยอาจให้บุคลากรในองค์กรช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือ
ก าหนดแนวนโยบายในการท างานเพ่ือให้บุคลากรนาไปปฏิบัติตามเมื่อประสบความส าเร็จอาจมีการให้รางวัล
หรือชมเชยเพื่อให้เกิดความภูมิใจในความส าเร็จที่ได้รับท าให้รักและผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้น 

4. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันใน
เรื่องของความแตกต่างกันทั้ง เพศ อายุ การศึกษา ประเภทต าแหน่ง รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ว่าปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้ส่งผลต่อความคิด การกระท าต่อองค์กร แตกต่างกัน ซึ่งถ้าบุคลากรในองค์กรเข้าใจถึง
ความแตกต่างด้านต่าง ๆ จะท าให้บุคลากรในองค์กรรู้จักปรับตัว เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกันในองค์กรเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้องค์กรพัฒนาและประสบความส าเร็จได้ 

5. สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกันได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

6. ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของบุคลากร องค์กรควรให้โอกาสบุคลากรในการน าเสนอ 
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหา ต่อปัญหาหรือการท างานในองค์กร องค์กรอาจมีการสนับสนุน ให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

7. ประชาสัมพันธ์องค์กรเพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
เกิดความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในความมั่นคงขององค์กร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าองค์กรพร้อมที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถและประสงค์จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือควรท าการศึกษาว่าท าไมเพศหญิงจึงมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงกว่าเพศชาย และมีปัจจัยใดบ้าง ที่ท าให้เพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง เช่น 
ปัจจัยด้านอายุ สถานะภาพ การศึกษา รายได้ ปัญหาในองค์กร เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรต่อไปและควรศึกษาว่าท าไมเพศชายจึงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า เพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยกว่าเพศหญิง นั่นแสดงว่า เพศหญิง ซึ่งมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากกว่า พร้อมที่จะออกจากองค์กรเมื่อมีโอกาสอื่นที่ก้าวหน้ามากกว่าหรือไม่ 

 


