
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี1 
วุฒิชัย  รอดจร**2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร

ส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุรี2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจดัหางาน
จังหวัดชลบุรี3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยจากกลุ่มประชากร  ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้างช่ัวคราว  และพนักงานจ้างเหมา  จ านวน  78 คน ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยส่วน
บุคคลของบคุลากร ได้แก่ เพศ อายรุะดับการศึกษา ต าแหน่ง  และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้ ส่วนปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานได้แก่  ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์  ด้าน
โครงสร้างองค์การ  ด้านระบบการปฏิบัติงาน  ด้านบุคลากรในองค์การ  ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ  ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัและผลการวจิัยพบว่าประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีได้แก่  ด้านคุณภาพ  ด้านปริมาณ  ด้านเวลา  และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้       
ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาได้แก่ 1) ด้านคุณภาพงาน  หน่วยงานควรส่งเสรมิให้มกีารพัฒนา
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง เช่นการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องควรน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อใหง้านมีคุณภาพยิ่งข้ึน  และสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความรูส้ึกรักหน่วยงานเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ด้านปริมาณงาน  หน่วยงานควรสนบัสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัยและจดัสรรบุคลากรให้
เพียงพอเหมาะสมกับงาน3) ด้านเวลา  หน่วยงานควรน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน4) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หน่วยงานควรสร้างจติส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากร และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบุรี 
 

บทน า  
ปัจจุบันประเทศไทยเห็นความส าคัญของการพัฒนาคนจึงก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี 
คนเก่งมีวินัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บุคลากรจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและก้าวทันประเทศอื่นการพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ  จากผลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  ท าให้ภาคราชการและเอกชนจ า เป็นต้องปรับเปลี่ยนการท างาน          เพื่อ
สนองตอบต่อผู้มารับบริการที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น  ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีฐานะเป็น
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  มีภารกิจหลักคือ  การส่งเสริมให้คนไทยมีงานท า การ
คุ้มครองคนหางาน  ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายหรือนโยบายของรัฐบาล   จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดทีม่ีความหลากหลายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการเกษตร  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ  และอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง  จึงท าให้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบมีความหลากหลายและปริมาณงานมากตามไปด้วยประกอบกับ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้มารับบริการ  บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จึงจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลภายนอก   

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
จึงมีความสนใจจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายใน
หน่วยงานและส่งเสริมพัฒนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 

ค าถามของการวิจัย 

 1.ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
 2.บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบุรี 
2.ปัจจัยการพัฒนาการบริหารหนว่ยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

จัดหางานจังหวัดชลบรุ ี
3.บุคลากรของส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน

จังหวัดชลบุรี จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)      (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อาย ุ
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3.ระดับการศึกษา 
4.ต าแหน่งงาน 
5.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยการพัฒนาการบริหาร

หน่วยงาน 
1.กลยุทธ์และยุทธศาสตร ์
2.โครงสรา้งองค์การ 
3.ระบบการปฏิบัติงาน 
4.รูปแบบการบริหารจดัการ 
5.บุคลากรในองค์การ 
6.ทักษะในการปฏิบัติงาน 
7.ค่านิยมร่วมของคนใน
องค์การ 
(แนวคิด McKinsey’s) 
 
ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

โครงสร้างองค์กร  หมายถึง  การจัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่  โดยก าหนดให้มีสายบังคับบัญชาเพื่อควบคุม
การท างาน 

ระบบ หมายถึง การจัดการท างานอย่างเป็นระบบมีการเตรียมงานไม่มีการสับสนวุ่นวายในการท างาน 
รูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ก าหนดขึ้นไว้อย่างมีแบบแผน  

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ 
ทักษะการปฏิบัติงาน หมายถึง  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องมีทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะในการสื่อสาร  การท างานเป็นทีม  การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์และ
การปรับตัว 

กลยุทธ์ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย 

ค่านิยมร่วม  หมายถึง  ข้อก าหนดร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน 

คุณภาพของงาน  หมายถึง  บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงาน
ที่ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด  มีความคุ้มค่าและมีความพึงพอใจ 

ปริมาณงาน  หมายถึง  บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามที่
หน่วยงานก าหนดหรือตามที่องค์กรคาดหวัง 

เวลา  หมายถึง  ระยะเวลาที่บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ตามก าหนดเวลา หรือตามที่องค์กรคาดหวังไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หมายถึง  บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จะต้องปฏิบัติงานให้
ได้ผลงานนั้นๆโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรขององค์กรเกินจากที่ก าหนดไว้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) 
ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าข้ึนโดยผู้วิจัยและมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research)   

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 

 
1.ด้านคุณภาพของงาน 
2.ด้านปริมาณงาน 
3.ด้านเวลา 
4.ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 (แนวคิด Peterson & Plowman) 
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 2.การเก็บรวบรวมเชิงส ารวจ (Survey research)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 ประชากร (Population) หมายถึง บุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานจ้างเหมา จ านวน 78 คน ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรทั้งหมด
ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นจากการศึกษาแนวความคิดและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์การ ทักษะการปฏิบัติงาน 
รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วมของคนในองค์การ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนที่2 และส่วนที่ 3 ใช้มาตราวัด 5 ระดับ โดยน ามาวิเคราะห์หา
คะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน โดย
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน ความหมาย 
    5  เห็นด้วยมากที่สุด 
    4  เห็นด้วยมาก 
    3  เห็นด้วยปานกลาง 
    2  เห็นด้วยน้อย 
    1  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จากคะแนนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคช้ันตามแนวคิดของ 
รังสรรค์ สิงหเลิศ (อ้างถึงในเพชรลดา จีระจตุกร, หน้า 32) เพื่อแปลความหมายจากผลคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 ความหมายของอันตรภาคชั้น = 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 
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   1.81 – 2.60   อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.80   อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.ศึกษารายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจโครงสร้างด้านเนื้อหาที่จะน ามาสร้าง
แบบสอบถาม 
 2.น าแบบสอบถามที่ออกแบบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากขึ้น 
 3.น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไขและเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอีกครั้ง 

การทดสอบเครื่องมือ  
 เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Validity) 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) 
และโครงสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงส านวนภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน เหมาะสม จากนั้นด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรีไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรของส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จ านวน 30 คน และ
น ามาทดสอบหาความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรการค านวณของ
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.955ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็นจ านวน 78 ชุด  
 2.บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package For Social Science) ดังนี ้
 1.สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2.สถิติเชิงอนุมาน(Inferential statistic) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย independent 
samples t-test และ ƒ-test (One-Way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
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จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน

จังหวัดชลบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรจ านวน78 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90  มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.80  การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.50  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบ
การปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรในองค์การ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้าน
ค่านิยมร่วมของคนในองค์การโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

2.1 ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97 , S.D. = 0.73)เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า งานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
อยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะของท่าน (ค่าเฉลี่ย =4.03 , S.D. = 0.72) รองลงมาคือ 
งานที่ท่านท าอยู่ตรงกับความถนัดของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.95 ,  S.D. = 0.64) และหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ (ค่าเฉลี่ย = 3.94 , S.D. = 0.84) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.2 ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94 , S.D. = 0.76) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าท่านสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม
กับเพื่อนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร (ค่าเฉลี่ย = 4.12 , S.D. = 0.68) รองลงมา
คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีจิตบริการมุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยท่ีมารับบริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.91 ,  
S.D. = 0.79) และบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้สึกส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กรและภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.78 , S.D. = 0.80) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.3 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92 , S.D. = 0.78) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.00 , S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ผู้บริหารของ
ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.99 ,  S.D. = 0.76) และ
ผู้บริหารของท่านเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานท างานร่วมกันเป็นทีมและมีการสับเปลี่ยนหมุนเวี ยนงานกันเป็นระยะ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.76 , S.D. = 0.81) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.4ด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87 , S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าหน่วยงานของท่านมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.92 , S.D. = 0.72) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่มีความชัดเจน
และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.87 , S.D. = 0.72) และหน่วยงานของท่านมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.83 , S.D. = 0.83) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.5 ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86 , S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าหน่วยงานของท่านมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.96 , S.D. = 0.65) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงาน ล่วงหน้าทุกแผนงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.88 , S.D. = 0.62) และหน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
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โอกาสและอุปสรรคก่อนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.73 , S.D. = 0.72)ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.6 ด้านระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า  การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.72 , S.D. = 0.74) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.68 , S.D. = 0.81) และหน่วยงานของท่านมีการจัดระบบการท างานท่ีมีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.65 , S.D. = 0.77) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

2.7 ด้านบุคลากรในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.71 , S.D. = 0.79) รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.68 ,  S.D. = 0.76) และหน่วยงานของท่าน
จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.50 , S.D. = 0.77) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ 

3.1 ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12 , S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า  ท่านมีการวางแผน การปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย = 4.17 , S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ท่านมีการจัดล าดับความส าคัญของปริมาณงานเพื่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.15 , S.D. = 0.58) ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงาน
ก าหนดไว้  (ค่าเฉลี่ย = 4.13 , S.D. = 0.61) และหน่วยงานของท่านก าหนดเป้าหมายของปริมาณงานไว้อย่างชัดเจน
และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.01 , S.D. = 0.59) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

3.2 ด้านคุณภาพงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า ท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.14 , S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ผลงานที่ท่านปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.13 , S.D. = 0.63) คุณภาพของงานที่ท่านปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 
4.04 , S.D. = 0.52) และท่านมีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.03 , S.D. = 0.58) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

3.3 ด้านเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า  ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.13 , S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ท่านปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.12 , S.D. = 0.58) การปฏิบัติงานของท่านมีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย = 4.09 , S.D. = 0.61) 
และท่านมีการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.95 , 
S.D. = 0.64) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

3.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.96 , S.D.  = 0.65) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่า หน่วยงานปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและ
ประหยัดทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย =4.06 , S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ท่านมีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.99 , S.D. = 0.61) ท่านตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อื่นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า (ค่าเฉลี่ย = 3.90 , S.D. = 0.70) และท่านมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน
ประหยัดทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย = 3.90 , S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลากร  ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผลแยกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

1. ด้านคุณภาพงาน  หน่วยงานควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้มีการนิเทศหรือสอนงานอย่าง
สม่ าเสมอ  และควรน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพื่อให้งานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งควรสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรมีความรู้สึกรักหน่วยงานเพื่อผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านปริมาณงาน  หน่วยงานควรน าสถิติหรือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนหรือรายงานราย
ไตรมาสมาวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อน ามาใช้ในการจัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงและเหมาะสมกับความรู้ความถนัดของบุคลากรแต่ละคนเพื่อให้บุคลากรสามารถท างานได้ตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน  และควรจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทีท่ันสมัยมาใช้เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน   

3. ด้านเวลา  หน่วยงานควรก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความยากง่ายของงานใน
แต่ละงานเพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและไม่มีความผิดพลาด  และในบางงานท่ีถูกก าหนดขั้นตอน
หรือระยะเวลาไว้ในพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ก็ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  พร้อมทั้งน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หน่วยงานควรช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
ทราบแผนการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีเพื่อให้
บุคลากรได้วางแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิ ภาพและใช้จ่ายอย่างเพียงพอ  
รวมถึงให้บุคลากรได้ตระหนักหรือช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆและน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ

เปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุรี  จ าแนกตามเพศ 

การทดสอบ t- test(มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) 

เพศ  จ านวน   ̅  S.D.  t  Sig. 

 ชาย    25  4.09  0.42  0.41  0.90 

หญิง    53  4.04  0.46 
   รวม    78  4.07  0.44  0.41  0.90 

จากตารางพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศไม่ส่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบรุี 
สามารถอภิปรายได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยผลการศึกษาพบว่าเพศ ไม่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามอายุ 

การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test(มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) 

 อายุ  จ านวน   ̅  S.D.  ƒ  Sig. 

21 – 30 ปี    42  4.14  0.50  0.40           0.25 
       31 –40 ปี    21  3.97  0.39  
       41 –50 ปี  8  4.08  0.22  
       51 –60 ปี     7  3.82  0.38  

 รวม   78  4.00  0.44  0.40             0.25 

จากตารางพบว่าอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  
สามารถอภิปรายได้ว่า  ช่วงอายุของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีส่วนมากอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน คือช่วง
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีประสบการณ์การท างาน ตลอดจนความคิดเห็นที่คล้ายกัน  จึงท าให้อายุที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยผล
การศึกษาพบว่าอายุ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test(มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) 

ระดับการศึกษา  จ านวน   ̅  S.D.  ƒ  Sig. 

ต่ ากว่าม.ปลาย  3  3.50  0.63  1.99  0.12 
ปวส./ปวส.  32  4.08  0.44  
ปริญญาตรี    37  4.11  0.41  
ปริญญาโท  6  3.93  0.35  

 รวม   78  3.91  0.46  1.99             0.12 

จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากหน่วยงานมีการก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติให้
ตรงตามคุณสมบัติ จึงส่งผลให้ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธกรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามต าแหน่ง 

การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test(มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05) 

ต าแหน่ง  จ านวน   ̅  S.D.  ƒ  Sig. 

ข้าราชการ     7  4.04  0.25  1.53  0.20 
ลูกจ้างประจ า  3  3.54  0.04  
พนักงานราชการ 5  4.01  0.03  
ลูกจ้างชั่วคราว 49  4.05  0.43  
พนักงานจ้างเหมา   14  4.22  0.60 

 รวม   78  3.97  0.27  1.53             0.20 

จากตารางพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าต าแหน่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากลักษณะงานที่ท าของแต่ละต าแหน่งงานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึง
ส่งผลให้ทุกต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน จึงท าให้ต าแหน่งที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาโดย
ผลการศึกษาพบว่าต าแหน่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒtest(มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน   ̅  S.D.  ƒ  Sig. 

ต่ ากว่า 1 ปี  9             4.19          0.56          1.50          0.22 
1 – 5 ปี   48             4.10           0.48            
6 – 10 ปี                6             3.76           0.21 
10 ปีขึ้นไป  15             3.97           0.44 

 รวม            78  4.00  0.42  1.50          0.22 

 จากตารางพบว่า ระยะเวลาในการปฏบิัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายได้ว่า บุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัด
ชลบุรีส่วนมาก ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี ท าให้ประสบการณ์การท างานไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช  ไม้จันทร์ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
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สายการผลิตในจังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาพบว่าอายุงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สรุปสมมติฐานที่ 1ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒtest 

    ด้านโครงสร้างองค์การ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SS  df MS  ƒ       Sig. 

Between Groups   6.59  9    0.735  0.78 0.00* 
Within Groups   8.62 68    0.13  
 Total      15.21 77  

              ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SS  df MS  ƒ       Sig. 

Between Groups   7.46  9   0.83  7.26 0.00* 
Within Groups   7.75 68   0.11  
 Total    15.21 77  

    ด้านบุคลากรในองค์การ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SS  df MS  ƒ       Sig. 

Between Groups   6.89  9   0.77  6.26 0.00* 
Within Groups   8.32 68      0.12  
 Total    15.21 77  

   ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SS  df MS  ƒ       Sig. 

Between Groups   6.81  8 0.85  6.99     0.00* 
Within Groups   8.40 69 0.12  
 Total     15.21 77  

 
   ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                   SS  df MS  ƒ       Sig. 
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Between Groups   9.56  9 1.06  12.79 0.00* 
Within Groups   5.65 68      0.08  
 Total      15.21 77  

   ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                   SS  df MS  ƒ       Sig. 

Between Groups   9.81  9 1.09  13.72 0.00* 
Within Groups   5.40 68      0.08  
 Total   15.21 77  

 จากตารางพบว่าด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  หน่วยงานมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคก่อนการจัดท าแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกแผนงาน เป็นไปตาม
แนวคิดของ McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 77-78) ที่อธิบายว่า กลยุทธ์ (Strategy)  เป็นเรื่อง
ของการวางแผนองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา 
จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากหน่วยงานมีการก าหนดแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

ด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เนื่องจากหน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานที่ชัดเจน ส่งผลให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 
โครงสร้างถือเป็นปัจจัยอิทธิพลในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อองค์การในระดับมาก เนื่องจากโครงสร้างจะเป็นการ
ก าหนดจัดสรรหน่วยงานต าแหน่งหน้าที่ รายละเอียดของงานแต่ละประเภทให้เป็นสัดส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดระบบการท างาน ขั้นตอนการท างานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน ให้ทุกคนมี
หน้าที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และมีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา   ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 77-78) ที่อธิบายว่า ระบบ (Systems) เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดระบบงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง ท าให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 

ด้านบุคลากรในองค์การ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถกับสายงานและต าแหน่งงาน 
บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey’s (อ้างถึงใน วรัชยา ศิริวัฒน์, 
2561, หน้า 77-78)  อธิบายว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staff) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การหมุนเวียนกันท างานและการเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอ ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ และบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกันในการท างานส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก  
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ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องจากงานที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและทักษะ 
รวมถึงหน่วยงานมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 3) อธิบายว่า ผู้บริหารในองค์การต้องน า
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การท างานเพิ่มขึ้นด้วย เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญช่วยให้องค์การเจริญเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถและทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรให้มีศักยภาพ จะส่งผลให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพมากที่สุด 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เปิดโอกาส
ให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากร
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีการสับเปลี่ยนงานกันเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของMckinsey’s(อ้างถึงใน วรัชยา  ศิ
ริวัฒน์, 2561, หน้า 76-79) อธิบายว่า สไตล์ (Style) แบบแผนพฤติกรรมของผู้น าการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและการแสดงบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารของส านักบริหารการอาชีวศึกษาออกแบบงานจากความช านาญหลายด้านประกอบกัน เน้นการท างาน
เป็นทีม และสลับหน้าที่กันบ้างเป็นระยะ และส่งเสริมให้งานทุกงานในองค์การต้องช่วยกันคิดวางแผนและตัดสินใจ
ร่วมกัน 
 ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานมีความส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจใน
องค์กร มีจิตบริการที่มุ่งเน้นให้บริการประชาชน มีความสามัคคีปรองดองกันสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเดช  อุณหะจิรังรักษ์ (2561, หน้า 14) อธิบายว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ มิติด้านสุขภาพอนามัย 
และมิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม และแนวคิดของ Mckinsey’s(อ้างถึงใน วรัชยา  ศิริวัฒน์, 2561, หน้า 76-79) อธิบาย
ว่า ค่านิยมร่วม (Shared Values) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมร่วมกันในการท างาน เช่น การให้บริการความ
ยุติธรรม ความสามัคคีปรองดอง ความร่วมมือการท าในสิง่ที่ดีกว่าความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การปรับปรุงแก้ไข การ
ปรับตัวเข้าหากันและความกตัญญู เป็นต้น ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์การ 
 สรุปสมมติฐานที่ 2  ผลการศึกษาปัจจัยการพัฒนาการบริหารหน่วยงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีพบว่า ปัจจัยด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมร่วม
ของคนในองค์การ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านระบบ
การปฏิบัติงาน และด้านบุคลากรในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 3  บุคลากรของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพ  2)ด้านปริมาณ  

3)ด้านเวลา  4)ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก  
สามารถอภิปรายผลได้ว่าบุคลากรของหน่วยงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
ก าหนดไว้  คือ  มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการจัดล าดับความส าคัญของปริมาณงานเพื่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  มีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้ผลงานท่ีปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และน าวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  มีความตระหนักและกระตุ้นให้บุคลากรน าทรัพยากรที่ใช้แล้ว
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มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานด้วยความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร  เป็นไปตามแนวคิดของ Peterson 
& Plowman ในเรื่องขององค์ประกอบของประสิทธิภาพ 

สรุปสมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน

จังหวัดชลบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ด้านคุณภาพงานหน่วยงานควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นการอบรมความรู้ด้าน

กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการท างานเพื่อให้งานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  อีกทั้งควรสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความรู้สึกรักหน่วยงานเพื่อผล
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ด้านปริมาณงาน หน่วยงานควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับงานท่ีท า เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านเวลา  หน่วยงานควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หน่วยงานควรสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากร รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และหน่วยงานควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน

จังหวัดชลบุรี  ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้   
1.ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ร่วมทั้งปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
2.ควรท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัด

ชลบุรีกับส านักงานจัดหางานจังหวัดอื่นที่มีบุคลากรและปริมาณงานใกล้เคียงกัน  
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อ

เป็นการเจาะข้อมูลเชิงลึก และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
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