
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน* 

เพชรลดา จีระจตุกร**
 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 

การอาชีวศึกษาเอกชน 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานจ้างเหมาด าเนินงาน จ านวน 50 คนจากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนพบว่า ระดับการศึกษาและระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป 
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วน เพศ อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ และด้านบุคลากรในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
และจากการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี ่ย x เท่ากับ 4.13 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.384 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก โดยมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนควรจัดท าแผนด้านการพัฒนา
คุณภาพที่ชัดเจน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ควรมีการวิเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบและจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีควรมีการก ากับหรือระบุเวลาในการท างานแต่ละส่วน 
เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดในการก าหนดเวลาในการส่งมอบงานเปิดโอกาสให้มีการท างานนอกสถานที่ได้ และควรจะน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  

 
                                           
*
บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
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บทน า 
 ในปัจจุบันองค์การภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญกับบุคลากรเนื่องจากบุคลากรถือว่าเป็น

ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งความก้าวหน้าและความเสื่อมถอยขององค์การจะเกิดขึ้นได้หากองค์การไม่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์การ
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันและการที่องค์การจะปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้นั้นองค์การจะต้องมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงานการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญอย่างมากในองค์การและ
บุคลากรจึงมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันภารกิจขององค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การก าหนด
ไว ้
 ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและด าเนินการให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน
ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน การคุ้มครองการท างาน สิทธิประโยชน์
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล
และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน โดยมี
ภารกิจส่งเสริมจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานจากอ านาจหน้าที่และภารกิจของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนจะเห็นได้ว่า
ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
มีการด าเนินการภายใต้แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา กฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานกลางใน
การจัดการศึกษาเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานที่สามารถผลิตก าลังคนคุณภาพได้
อย่างเหมาะสมกับตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนดังนั้น บุคลากรภายในหน่วยงาน
จะต้องได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้ น ในสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน องค์การต่างๆจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตัว เพื่อเผชิญกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น 
เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงขององค์การซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกองค์การต่างก็ต้องการ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อน าข้อมูล 
ไปปรับใช้ในการบริหารงานภายในและเพื่อส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากรท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่องและบรรลเุป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ค าถามของการวิจัย 
 1. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านบุคคลของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 3. บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาd 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
 

ปัจจัยด้านบุคคล 
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. ระดับการศึกษา 
     4. ต าแหน่งงาน 
     5. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

 

1. ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
3. ด้านเวลา 
4. ด้านค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

แนวคิด Peterson & Plowman 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน 
     1. กลยุทธ์และยุทธศาสตร ์
     2. โครงสร้างองค์การ 
     3. ระบบการปฏิบตัิงาน 
     4. รูปแบบการบริหารจัดการ 
     5. บุคลากรในองค์การ 
     6. ทักษะในการปฏิบัตงิาน 
     7. ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 

แนวคิดMcKinsey’s 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชน 
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ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้น มุ่งมั่น ให้ความร่วมมือในการท างานให้ส าเร็จส่งผลให้งานมีคุณภาพ ได้ปริมาณตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ทันตามก าหนดเวลา ประหยัดทรัพยากร และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ 
แบบแผนการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทักษะ และค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
 กลยุทธ์ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร และกิจกรรมให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย 
 โครงสร้าง หมายถึง การจัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ โดยก าหนดให้มีสายการบังคับบัญชาเพื่อควบคุม
การท างาน 
 ระบบ หมายถึง การจัดการท างานอย่างเป็นระบบมีการเตรียมงานไม่มีการสับสนวุ่นวายในการท างาน 
 แบบแผนการบริหาร หมายถึง แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม หรืองานที่ก าหนดขึ้นไว้อย่างมีแบบแผน 
เพื่อให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์การ มีการก าหนดหน้าท่ีตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้โครงสร้างที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 
 ทักษะ หมายถึง คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การบริหารจัดการ ความคิด
สร้างสรรค์และการปรับตัว 
 ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ หมายถึง ข้อก าหนดร่วมกันของคนในองค์การ เพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและ
โน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติให้เกิดผลดีกับส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
มีการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผู้รับผิดชอบด าเนินตามที่ได้รับมอบหมาย  
 คุณภาพของงาน หมายถึง บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงาน
ที่มีความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด องค์การต้องได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ 
 ปริมาณงาน หมายถึง บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานเป็น
ตามที่หน่วยงานก าหนดหรือตามที่องค์การคาดหวังไว้ 
 เวลา หมายถึง ระยะเวลาที่บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา หรือตามที่องค์การคาดหวังไว้ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง บุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะต้องปฏิบัติงาน
ให้ได้ผลงานนั้นๆ โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรขององค์การเกินจากที่ได้ก าหนดไว้หรือตามที่องค์การ
คาดหวังไว้  

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) 

ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยผู้วิจัยมีประชากร ได้แก่บุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 50 คน  
ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเหมาด าเนินงาน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยสอบถามคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์โครงสร้างระบบ
แบบแผนการบริหารการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทักษะ และค่านิยมร่วมของคนในองค์การโดยมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 ส่วนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของงาน ปริมาณงาน
เวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดโดยเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม 
ยึดเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับคะแนน      ความหมาย 
          5   เห็นด้วยมากที่สุด 
          4   เห็นด้วยมาก 
          3   เห็นด้วยปานกลาง 
          2   เห็นด้วยน้อย 
          1   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะวิเคราะห์จากคะแนนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของบุคลากร
ที ่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธ ีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นตามแนวคิด 
ของ รังสรรค์ สิงหเลิศ (อ้างถึงในปริศนา พิมพา, หน้า 46) เพื่อแปลความหมายจากผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น =       ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่ าสุด 
                                                                                   อันตรภาคชั้น 
 =        5 – 1  
         5 
 =        0.80 
 

  คะแนนเฉลี่ย      ความหมาย 
 4.21 – 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  อยู่ในระดับมาก 

 2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60  อยู่ในระดับน้อย 

 1.00 – 1.80  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร
ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และบันทึกลงในแบบ
บันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package For Social Science) ดังนี ้
 1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent Samples  
t test และ f-test (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา

เอกชนมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.384 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.429 คือ อยู่ในระดับมาก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.439 คืออยู่ในระดับมากด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472 คืออยู่ในระดับมากด้านคุณภาพงานพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.530คือ อยู่ในระดับมาก ตามตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน x  SD แปลผล 
1. คุณภาพงาน 4.13 0.530 มาก 
2. ปริมาณงาน 4.17 0.472 มาก 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

4.12 
4.11 

0.429 
0.439 

มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.384 มาก 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชน 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 โดยมีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการ 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
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 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้าน
ระบบการปฏิบัติงานปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การปั จจัยด้านทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การ และปัจจัยด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ โดยสรุปตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.536 อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดจะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านมีการก าหนดแผนกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.596 รองลงมาคือหน่วยงานของท่านมี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกแผนงานมีค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.752 และ
หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรคก่อนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจแผนกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.652 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 

 ด้านระบบการปฏิบัติงานพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.554 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเป็นหน้าท่ีของทุกคนร่วมกันมีค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.650 รองลงมาคือหน่วยงานของท่าน
มีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.755 และ
หน่วยงานของท่านมีการจัดระบบการท างานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกันมีค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.769 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 
 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.441 อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านออกแบบงานที่ต้องอาศัย
ความช านาญหลายด้านประกอบกันมีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.470 รองลงมาคือ มีการท างานเป็นทีม
และสลับหน้าที่กันเป็นระยะๆ มีค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.685 และงานทุกงานในหน่วยงานของท่าน
ต้องช่วยกันคิดวางแผนตัดสินใจร่วมกันมีค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.665 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 
  ด้านโครงสร้างองค์การพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย3.92ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.509 อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดจะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659 รองลงมาคือ หน่วยงาน 
ของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.452 และหน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นมีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.756 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 
 ด้านทักษะในการปฏิบัติงานพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด จะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682 รองลงมาคือ งานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะของท่านมีค่าเฉลี่ย 3.90 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.789 และงานที่ท่านท าอยู่ตรงกับความถนัดของท่านมีค่าเฉลี่ย 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.629 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 
 ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531 อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดจะเห็นได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อพัฒนางานหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่มีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานมี
ความตั้งใจท างานมีความสามัคคีปรองดองกัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.670 และท่านมีความเช่ือมั่น
ต่อผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ย 3.96ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.669 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด 



8 

 

 ด้านบุคลากรในองค์การพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลีย่มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งงานมีค่าเฉลี่ย 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.620 รองลงมาคือ
หน่วยงานของท่านจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.800 และ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.60 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.700 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ตามตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน x  SD แปลผล 
1. ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร ์ 4.10 0.536 มาก 
2. ด้านระบบการปฏิบตัิงาน 4.06 0.554 มาก 
3. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 
4. ด้านโครงสร้างองค์การ 
5. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 
6.ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
7.ด้านบุคลากรในองค์การ 

4.00 
3.92 
3.92 
3.92 
3.78 

0.441 
0.509 
0.531 
0.531 
0.507 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.515 มาก 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชน 

จากการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้  

ด้านคุณภาพงานควรจัดท าแผนด้านการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอจัด ท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ในทุกกระบวนงานของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีการท างานเป็นทีมโดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ภายในส านัก และควรกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนโดย
ให้มีหน่วยงานตามกฎหมายในระดับจังหวัดเพื่อให้มีอ านาจในการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามกฎหมาย  
 ด้านปริมาณงานควรมีการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบและจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุงในปีต่อๆไป เพื่อง่ายต่อวางแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานตามปฏิทินเวลา
ที่ก าหนด จัดแบ่งตามปริมาณอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล และปรับปริมาณ
งานให้สัมพันธ์กับจ านวนบุคลากรทั้งนี้ ในบางงานที่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ควรมีการกระจายงานให้กับ
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 ด้านเวลาควรมีการก ากับหรือระบุเวลาในการท างานแต่ละส่วน เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดในการก าหนดเวลาใน
การส่งมอบงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานได้และเปิดโอกาสให้มีการ
ท างานนอกสถานที่ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถจะท างานนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาท างาน
ในส านักงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานควรจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควรมีการลดในเรื่องของเอกสารประกอบแนบเรื่องต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้
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กระดาษ และบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและค านึงถึงผลประโยชน์ต่อองค์กรโดย การจัดสรร
ค่าใช้จ่ายตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก บริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลโดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบาย
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน สามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างเพศลดลง อีกทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ได้ก าหนด
ลักษณะความแตกต่างทางด้านกายภาพ ไม่ว่าเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาพบว่าเพศ ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องมาจากช่วงอายุของบุคลากรอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 
30 – 40 ปี มีประสบการณ์การท างานตลอดจนความคิดเห็นที่คล้ายกัน จึงท าให้อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยผล
การศึกษาพบว่าอายุ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05แสดงว่าต าแหน่งงานไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สามารถอภิปรายได้ ว่าเนื่องมาจาก
ลักษณะงานของส านักบริหารทัง้ข้าราชการ หรือพนักงานจ้างเหมาด าเนินงาน มีการก าหนดลักษณะงานที่เหมือนกัน
จึงส่งผลให้ทุกต าแหน่งงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน จึงท าให้ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา โดยผลการศึกษาพบว่า ต าแหน่งงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษา มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนสามารถอภิปรายได้ว่าเนื่องมาจาก
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงอีกท้ังผู้มารับบริการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีระดับการศึกษาสูง ดังนั้น 
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ระดับการศึกษาจึงส่งผลให้บุคลากรเข้าใจบริบทของงานแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา  ฐิติคุณ
รัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด โดยผล
การศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลหกด้านโดยรวมและรายได้จ าแนกตามการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายได้พบว่าด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่
แตกต่างกันส่วนด้านลักษณะงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติ งานด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สามารถอภิปรายได้ว่าเนื่องมาจากบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากจะมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
มากกว่าท าให้เข้าใจขั้นตอนและระบบการท างานได้รวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาพบว่า 
เมื่อจ าแนกตามอายุงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าด้านความรวดเร็วในการ
ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอายุงาน 5 -10 ปีจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากกว่าอายุงานที่น้อยกว่า 5 ปี 

สรุปสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนมีบางส่วนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
ที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงอีกทั้งผู้มารับบริการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีระดับการศึกษาสูง ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงส่งผลให้บุคลากรเข้าใจบริบทของงานแตกต่างกันอีกทั้งบุคลากร
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากจะมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่าท าให้เข้าใจขั้นตอนและระบบ  
การท างานได้รวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย 

เพศ อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันความแตกต่างระหว่างเพศ
ลดลง อีกทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ได้ก าหนดลักษณะความแตกต่างทางด้านกายภาพ  ไม่ว่าเพศใดก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันอีกทั้งช่วงอายุของบุคลากรอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ 
อยู่ในวัย 30 – 40 ปี จึงมีประสบการณ์การท างานตลอดจนความคิดเห็นที่คล้ายกัน ท าให้อายุที่แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสุดท้ายลักษณะงานของส านักบริหารท ั้งข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง
เหมาด าเนินงาน มีการก าหนดลักษณะงานที่เหมือนกันจึงส่งผลให้ทุกต าแหน่งงานสามารถปฏิบัติงา นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 
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สมมติฐานข้อที่  2  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนมีการก าหนดแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานชัดเจนและก่อนก าหนดวิสัยทัศน์ 
และแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคก่อน จึงส่งผลให้บุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด McKinsey’s 
(อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 76-79) ที่ได้อธิบายว่ากลยุทธ์ (Strategy) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน
องค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการใช้เทคนิค (SWOT) มาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนขององค์การโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์การเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากเนื่องจากพนักงานสามารถปฏิบัตงิานตามแผนงานท่ีตั้งไว้และสามารถปฏิบัติงานให้เสร็จตามแผนงาน
และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านทักษะในการปฏิบัติ งาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า งานท่ีบุคลากรของส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและทักษะ ถึงแม้ว่าบางงาน
จะไม่ตรงตามความถนัด แต่หน่วยงานก็เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวีณา จึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 1) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ท าให้ทรัพยากรอื่นๆ มีคุณค่าในการบริหาร
องค์การจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าโดยการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัญวรินทร์ ศิริชุม (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
นครสงขลา ผลการศึกษาพบว่าด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะ  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสถานการณ์ต่างๆและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด โดยผลการศึกษาพบว่าและพนักงานมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากต้องอาศัยพนักงานที่มี ทักษะมีความรู้
ความสามารถเพื่อจะส่งงานต่อได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด 

ด้านโครงสร้างองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่าเนื่องจากส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมี
โครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจนจึงส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าโครงสร้าง
ถือเป็นปัจจัยอิทธิพลในการปฏิบัติงานท่ีมีความส าคัญต่อองค์การในระดับมาก เนื่องจากโครงสร้างจะเป็นการก าหนด
จัดสรรหน่วยงานต าแหน่งหน้าที่รายละเอียดของงานแต่ละประเภทให้เป็นสัดส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสมก าหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์ท าให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อนถ้าองค์การมีการก าหนดโครงสร้างได้อย่างชัดเจนและตรงตาม
รายละเอียดของงานก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การเป็นอันมาก 
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ปัจจัยด้านบุคลากร ในองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า บุคลากรของส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งงานอีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานยังมีการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด 
McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 76 - 79) ที่ได้อธิบายว่า บุคลากร (Staff) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องการหมุนเวียนกันท างานและการเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่
และบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่าผู้บริหารของส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาออกแบบงานโดยดูจากความช านาญหลายด้านประกอบกัน เน้นการท างานเป็นทีม และสลับหน้าที่
กันบ้างเป็นระยะ และส่งเสริมให้งานทุกงานในองค์การต้องช่วยกันคิดวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิด McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 76-79) ที่ได้อธิบายว่าสไตล์ (Style) แบบแผน
พฤติกรรมของผู้น าการใช้รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมและการแสดงบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตาม
แนวคิด Hood (อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, 2561, หน้า 18-19) ได้สรุปสาระส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการให้มีความทันสมัย เลียนแบบวิธีการของภาคเอกชนและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนัญวรินทร์  ศิริชุม (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนคร
สงขลา ผลการศึกษาพบว่าด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพนักงานส่วนใหญ่รับรู้ถึงการกระท าของผู้น าที่แสดง  
ให้ผู้ตามเกิดความสนใจที่จะปฏิบัติงานโดยการสนับสนุนและเผชิญกับงานร่วมกันรวมถึงมีการสื่อสารที่ชัดเจน  
ส าหรับการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย 

ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า  เนื่องจากส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนมีการจัดระบบการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561,หน้า 76 - 79) ที่ได้อธิบายว่า
ระบบ (Systems) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง ท าให้การปฏิบัติงานได้
รวดเร็วซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณบุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าเนื่องจากบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทุกหน่วยงานมีการจัดท าหลักการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกงาน มีการ
จัดระบบการท างานที่ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน มีการออกแบบงานที่ต้องอาศัยความช านาญหลายด้านประกอบกันซึ่งมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี 

ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร 
การอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่าบุคลากรของส านักบริหาร  
การอาชีวศึกษาเอกชนมีความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจ
ท างานและสามัคคีปรองดองกัน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด McKinsey’s (อ้าง
ถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน,์ 2561, หน้า 76-79) ที่ได้อธิบายว่า ค่านิยมร่วม (Shared Values) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมร่วมกัน
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ในการท างานเช่น การให้บริการความยุติธรรมความสามัคคีปรองดองความร่วมมือการท าในสิ่งที่ดีกว่าความสุภาพ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การปรับปรุงแก้ไขการปรับตัวเข้าหากันและความกตัญญูเป็นต้นค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควร
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์การ 

สรุปสมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
และด้านบุคลากรในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่  3  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่าบุคลากรของส านักบริหารการอาชีวศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้ โดยด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการปฏิบัติงานมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของปริมาณงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามปริมาณงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผลงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และยังส าเร็จ  
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้านเวลา อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหาร  
การอาชีวศึกษาเอกชนมีการแบ่งเวลาในการท างานอย่างชัดเจน ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสุดท้ายด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชนมีการกระตุ้นให้บุคลากรประหยัดทรัพยากร มีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานอีกท้ังยังกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนทุกระดับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด 
Peterson & Plowman (อ้างถึงใน นลพรรณ  บุญฤทธิ์, 2558, หน้า 12) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน (Quality) คือ งานจะต้องมีคุณภาพสูงผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ้น 
จะต้องเป็นไปตามค าคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงาน 
หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและ
ทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงาน
ทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลก าไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติ  
ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่การใช้ทรัพยากรด้านการเงินคนวัสดุเทคโนโลยีที่มี อยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า 
และเกิดการสูญเสยีน้อยท่ีสดุและสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาโดยผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยในการท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน  
มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่มีคุณภาพมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนการปฏิบัติงานท าให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในงานท่ีท าท้ังยังมีโอกาสได้สอบปรับเลื่อนต าแหน่งงานเพื่อรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น 

สรุปสมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชนโดยสรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพงาน ควรจัดท าแผนด้านการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี ่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีการท างานเป็นทีมโดยบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ภายในส านัก และควรกระจายอ านาจในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนโดยให้มีหน่วยงานตามกฎหมายในระดับจังหวัดเพื่อให้มีอ านาจในการบริหารจัดการที ่ชัดเจนตาม
กฎหมาย  

2. ด้านปริมาณงาน ควรมีการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบและจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุงในปีต่อๆไป เพื่อง่ายต่อวางแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานตามปฏิทินเวลา
ที่ก าหนด จัดแบ่งตามปริมาณอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล และปรับปริมาณ
งานให้สัมพันธ์กับจ านวนบุคลากรทั้งนี้ ในบางงานที่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ควรมีการกระจายงานให้กับ
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

3. ด้านเวลา ควรมีการก ากับหรือระบุเวลาในการท างานแต่ละส่วน เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดในการก าหนดเวลา
ในการส่งมอบงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานได้และเปิดโอกาสให้มีการ
ท างานนอกสถานที่ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถจะท างานนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาท างานใน
ส านักงาน 
 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควรจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควรมีการลดในเรื่องของเอกสารประกอบแนบเรื่องต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
และควรบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและค านึงถึงผลประโยชน์ต่อองค์กร โดยการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรน ากรอบแนวคิดในด้านอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เช่น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันแต่เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละส านักเช่นการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
บริหารการคลังกับส านักนโยบายและแผนเพื่อดูว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
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