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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี  ในด้านบุคคล  ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านการจัดการ  กลุ่มประชากรเป็นพนักงานที่
ท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  53  คน  จ าแนกตามเพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน  และประสบการณ์ท างาน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test  และวัดความ
แปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.83   
เป็นเพศหญิง  25  คิดเป็นร้อยละ  47.17  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ73.59 รองลงมามร
อายุระหว่าง  36 – 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  22.64  สมรสแล้ว  คิดเป็นร้อยละ  98.12  ส่วนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.51  รองลงมาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
18  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.96  ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง  10,000 – 15,000 บาท  มีประสบการณ์
ท างาน  3 – 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ  24.53  ประสบการณ์ท างาน  6 – 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ  24.53 และมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.18    

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับที่มากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านบุคคล  โดยเฉพาะเรื่องที่พนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่
เหมาะสมกับความสามารถและมีค่าเฉลี่ยระดับที่น้อยในเรื่องผู้บังคับบัญชามีการสงเสริมให้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง  รองลงมาคือด้านลักษณะเนื้องานโดยเฉพาะเรื่องการที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาทักษะการท างาน  ด้านการจัดการโดยเฉพาะเรื่องเพ่ือนร่วมงานมีส่วนให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านบุคคล ด้านลักษณะของเนื้องาน และด้านการ
จัดการกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีท าการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความมุ่ง
หมายของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล โพนสูง อ าเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี  

3. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสะ เพ่ือตรวจสอบและท า
การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
 4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงได้ค่า IOC เท่ากับ 0.78 

5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.91 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี  
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณ

ค่าดังนี้  
คะแนน     5  หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด 
คะแนน    4  หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก 
คะแนน    3  หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปานกลาง 
คะแนน    2  หมายถึง  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย 
คะแนน    1  หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
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สรุปผล 
ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 เป็นเพศชาย 

จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 83.02 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36–45 ปี จ านวน 17 คน              
คิดเป็นร้อยละ 32.08 รองลงมามีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 และน้อยที่สุด
มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 33 คน  
คิดเป็นร้อยละ 62.26 รองลงมาโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 และน้อยที่สุดหม้าย/หย่าร้าง  
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.51 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 และน้อย
ที่สุดจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,000–15,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001–20,000 บาท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.18 
รองลงมามีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 3–5 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53 และ 6 – 10 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53 น้อยที่สุดมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.76 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในด้านบุคคล 
ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านการจัดการ รวม 3 ด้าน 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือด้านบุคคล (=4.01,S.D.=0.213) รองลงมาคือด้านลักษณะของเนื้องาน และด้านการ
จัดการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน 
(=3.89,S.D.=0.442) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านบุคคลโดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าการที่พนักงานมีโอกาสที่
จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเหมาะสมกับ ความสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ( =4.15,S.D.=0.211) รองลงมาคือการที่พนักงานสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการ ปฏิบัติงานแก่เพ่ือนร่วมงานได้อย่างชัดเจน (=4.10,S.D.=0.308) ส่วนเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=3.68,S.D.=0.675) ผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านลักษณะของเนื้องานโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าการที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
( =3.30,S.D.=1.129) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดการโดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเพ่ือนร่วมงานมีส่วนให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
( =4.01,S.D.=0.675)  ร อ ง ล ง ม า คื อ พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น ด้ ว ย กั น 
(=3.90,S.D.=0.573) ส่วนเรื่ององค์การบริหารส่วนต าบลมีความม่ันคง มีการพัฒนาความก้าวหน้าอยู่เสมอนั้น
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็น
อ่ืนๆ (=3.52,S.D.=0.868) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมและไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าอายุที่ต่างกันมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าสถานภาพการสมรสที่ต่างกันมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
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อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ า เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมด้านที่มีระดับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือด้านบุคคล รองลงมา ด้านลักษณะของเนื้องาน และด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านบุคล โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดกว่าด้านอ่ืน เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อการมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเหมาะสมกับ
ความสามารถ รองลงมาข้อมีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ ปฏิบัติงานแก่เพ่ือน
ร่วมงานได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า พนักงานทุกคนมี
โอกาสได้รับการเลื่อนต าแหน่ง เหมาะสมกับความสามารถทุกคนและพนักงานทุกคนถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความช านาญการ ปฏิบัติงานแก่เพ่ือนร่วมงานได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านลักษณะของเนื้องาน โดยภาพรวมพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน คือข้อความเหมาะสมของเวลา
หยุดพักระหว่างการท างาน และมีบ าเหน็จรางวัลส าหรับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน อาจเนื่องมาจาก กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารควรปรับปรุงความเหมาะสมของเวลา หยุดพักระหว่างการปฏิบัติงาน และมี
บ าเหน็จรางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กรให้มากข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดการ โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
มั่นคง มีการพัฒนาความก้าวหน้าอยู่เสมอ และวันหยุดประจ าปีที่ได้รับเหมาะสม อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารองค์กรควรสร้างความเชื่อมั่น และมีวิสัยทัศน์น าพาพนักงานในการพัฒนา
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนพัฒนาวันหยุดประจ าปีที่ได้รับความเหมาะสม และมีความเป็นธรรมอยู่เสมอ 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบ ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม
พบว่าไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม
พบว่าไม่แตกต่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดย
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ควรศึกษาเพ่ิมเติมด้านบุคคล ในเรื่องของการสนับสนุนให้พนักงาน
มีโอกาสพัฒนาตนเองและมีการจ่ายค่าจ้าง เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน ด้านลักษณะของเนื้อ
งาน เกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาหยุดพักระหว่างการท างาน และการก าหนดบ าเหน็จรางวัลส าหรับการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนด้านการจัดการเกี่ยวกับวันหยุดประจ าปีของพนักงานต้องได้รับความเหมาะสม เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้แก้ไขการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควรมีความยืดหยุ่นเหมาะสม 

 


