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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 154 คน ผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยในการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และวิเคราะห์งานเพ่ือจัดสรรก าลังคน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า 1) ด้านคุณภาพของงาน 
ควรมีนโยบายหรือแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  2) ด้านปริมาณงาน ควรมีการวิเคราะห์
งานอย่างเป็นระบบ และจัดสรรก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 3) 
ด้านเวลา ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน         
4) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร รู้จักการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเอกชนของประเทศ  ซึ่งนอกจากจะช่วย                                                                        
แบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาให้กับรัฐแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาช่วยท าให้ระบบ
การศึกษาเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองและผู้เรียน รัฐให้ความส าคัญกับ  
การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน 
 
 * บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การศึกษาเอกชนไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
แผนการศึกษาแห่งชาติมติคณะรัฐมนตรี  
 เพ่ือให้ระบบการศึกษาเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไปสู่เป้าหมายและ
ทิศทางที่ก าหนด ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์การ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้นประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงมีความส าคัญเนื่องจากการที่องค์การใดๆ จะบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพสร้างพ้ืนฐานระบบ         
การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร หากบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีประสิทธิภาพการท างานที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของการจัดและสนับสนุนการศึกษา และระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ และผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและน ามาเป็น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุ ด 
พร้อมทั้งน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงาน
ภายในและเพ่ือส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บรรลุล่วงไปได้ด้วยดี  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
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 3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจด้วย
แบบสอบถามที่จัดท าขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 154 คน  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1. ด้านคุณภาพของงาน 

2. ด้านปริมาณงาน 

3.ด้านเวลา 

4.ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1. กลยุทธ์  
2. โครงสร้างองค์การ  
3. ระบบการปฏิบัติงาน  
4. รูปแบบการบริหารจัดการ  
5. บุคลากรในองค์การ  
6. ทักษะในการปฏิบัติงาน  
7. ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือแบบสอบถาม ซึ่ งผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
 โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
ครอบคลุมเนื้อหา (Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างของแบบสอบถามและส านวนการ
ใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม  
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  
 โดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้วท าการทดสอบ (Try Out) กับ
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกัน จ านวน 30 
ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpla Coeffcient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla 
Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach,1970) จากทดลองใช้
และได้ผลการวิเคราะห์ค่า Alpha ทั้งชุด เท่ากับ 0.927 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ
ค่อนข้างสูงสามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 154 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package For Social Science) ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความถี่  (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
independent samples t – test และ ƒ-test (One-Way ANOVA) 
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ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา และจากการศึกษา
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 154 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.40 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 โดย
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 89.60 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรในองค์การ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านค่านิยมร่วมของคนใน
องค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมกับเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ด้านกลยุทธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่าน
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ผู้บริหารของท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ท่าน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ งานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและทักษะของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 ด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีนโยบาย
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 
ด้านระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาการปฺฏิบัติงานเป็น
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หน้าที่ของทุกคนร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91
ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน 
ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเวลา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ด้านปริมาณของงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือช่วยให้
หน่วยงานของท่านประหยัดทรัพยากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70 ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีการศึกษา 
ค้นคว้าพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  
 1. ด้านคุณภาพของงาน ควรมีนโยบายหรือแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส ศึกษาเพ่ิมเติมหรือการแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ ทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอก และผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานให้แก่ข้าราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 2. ด้านปริมาณงาน ควรมีการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านบุคลากร น าผลที่ได้มาใช้
ในการจัดสรรก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจ และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
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ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน หน่วยงาน
ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร  
 3. ด้านเวลา มีการก าหนดแผนงานการท างาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องต่างๆ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพ่ือลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากร รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
และค านึงถึงผลประโยชน์ต่อองค์การ โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วนและหน่วยงานควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test     

 
เพศ 

 
จ านวน 

เพศมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ̅ S.D. t Sig. 
ชาย 56 4.1393 0.4918 -0.799 0.425 
หญิง 98 4.2057 0.4988   
รวม 154     

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อภิปรายได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้ให้ความส าคัญกับความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ไม่ได้จ ากัดเรื่องเพศ ท าให้
บุคลากรทั้งชายและหญิงปฏิบัติงานได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน เพศ อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามอายุ 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test 

 
อายุ 

 
จ านวน 

อายมีุผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ̅ S.D. ƒ Sig. 
21 – 30 ปี 39 4.0814 0.4293 

4.661* 0.004 
31 – 40 ปี 76 4.1482 0.5500 
41 – 50 ปี 29 4.2254 0.3781 
51 – 60 ปี 10 4.6987 0.2783 

รวม 154 4.1816 0.4957   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึง อภิปรายได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุจะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ต่างกันในการท างาน ท าให้เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการ
เดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายการเดินรถองค์กรขนส่งมวลชน
กรุงเทพที่มีอายุและประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test 

 
ระดับการศึกษา 

 
จ านวน 

ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ̅ S.D. ƒ Sig. 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 2 4.1625 0.3005 

0.117 0.890 ระดับปริญญาตรี 108 4.1942 0.5268 
ระดับปริญญาโท 44 4.1514 0.4247 

รวม 154 4.1816 0.4957   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าหนดคุณสมบัติด้านระดับ
วุฒิการศึกษาในการบรรจุเข้าท างานไว้ในระดับใกล้เคียงกัน และมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท าให้บุคลากรมีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การเข้าใจบริบทของ
งานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ ลออรัตน์ อินทวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทสยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทสยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน  
 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามต าแหน่ง 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test 

 
ต าแหน่ง 

 
จ านวน 

ต าแหน่งมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ̅ S.D. ƒ Sig. 
ข้าราชการ 138 4.1666 0.5096 

0.723 0.487 ลูกจ้างประจ า 5 4.4000 0.2378 
พนักงานจ้างเหมา 11 4.2705 0.3782 

รวม 154 4.1816 0.4957   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่าต าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อภิปรายได้ว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต าแหน่งใดการ
ปฏิบัติงานจะเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน เพศ อายุ และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test 

 
ระยะเวลาในการ

ปฏ ิบัติงาน 

 
จ านวน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  
 ̅ S.D. ƒ Sig. 

ต่ ากว่า 1 ปี 10 4.2625 0.3045 

4.990* 0.003 
1 – 5 ปี 76 4.0391 0.5430 
6 – 10 ปี 40 4.2706 0.4116 
10 ปีขึ้นไป 28 4.4121 0.4139 

รวม 154 4.1816 .49574   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก จะมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการท างานมากกว่า ท าให้เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการท างาน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อย หากระยะเวลาของ
บุคคลในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพียงใด บุคคลนั้นย่อมมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา บุญนิติภพ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตอ าเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
การศึกษา และต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 6 แสดงค่าปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ ƒ-test 

ด้านกลยุทธ์ SS df MS F Sig. 

Between Groups  14.114 8 1.764 10.893 .000 
Within Groups  23.486 145 .162   
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รวม 37.600 153    
ด้านโครงสร้างของ

องค์การ 
SS df MS F Sig. 

Between Groups  16.443 9 1.827 12.435 .000 
Within Groups  21.157 144 .147   

รวม 37.600 153    
ด้านระบบการปฏิบัติงาน SS df MS F Sig. 
Between Groups  14.498 9 1.611 10.041 .000 
Within Groups  23.103 144 .160   

รวม 37.600 153    
ด้านบุคลากร SS df MS F Sig. 

Between Groups  11.024 9 1.225 6.637 .000 
Within Groups  26.576 144 .185   

รวม 37.600 153    
ด้านทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 
SS df MS F Sig. 

Between Groups  15.503 8 1.938 12.717 .000 
Within Groups  22.097 145 .152   

รวม 37.600 153    
ด้านรูปแบบการบริหาร

จัดการ 
SS df MS F Sig. 

Between Groups  13.662 8 1.708 10.344 .000 
Within Groups  23.939 145 .165   

รวม 37.600 153    
ด้านค่านิยมร่วมของคน

ในองค์การ 
SS df MS F Sig. 

Between Groups  17.913 9 1.990 14.558 .000 
Within Groups  19.687 144 .137   

รวม 37.600 153    
 ผลการศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงอันดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
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ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบ
การปฏิบัติงาน และด้านบุคลากรในองค์การ อภิปรายผลได้ดังนี้  

 1. ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านค่านิยมร่วมของ
คนในองค์การ อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีความส านึกในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ในเรื่องมีทัศนคติที่ดี ท างานมี
ศักยภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอการ เป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมีจิตมุ่ง
บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ และมีความรู้สึกส านึกในความเป็นเจ้าขององค์การและภาคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2562), หน้า 
37-39) ที่อธิบายว่า ค่านิยมร่วม (Shared values) คือ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดย
สมาชิกขององค์การที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์การ หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ รากฐานของวัฒนธรรมองค์การก็คือ 
ความเชื่อค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การ โดยทั่วไปแล้วความเชื่อ
จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อ
เหล่านั้นจะก าหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์การ เมื่อค่านิยมและความ
เชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์การและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์การก็จะมีวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง 

 2. ด้านกลยุทธ์ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้ว่า 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกแผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้
บุคคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2562), หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า กลยุทธ์ (Strategy) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารตอบคาถามที่ส าคัญ อาทิ ขณะนี้องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจขององค์กรคือ
อะไร กลยุทธ์ขององค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน และ
เป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสาเร็จ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากหน่วยงานมีการก าหนด
แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

 3. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหารยึดตามกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และผู้บริหาร มีความ
มุ่งมั่นและกระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการท างาน ส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็นระยะ ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการท างาน ซึ่งเป็นไปตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล (2562), หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า สไตล์ (Style) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ แบบแผน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมใน
องค์การ ความเป็นผู้น าจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ผู้บริหารของส านักบริหารการอาชีวศึกษา
ออกแบบงานจากความช านาญหลายด้านประกอบกัน เน้นการท างานเป็นทีม และสลับหน้าที่กันบ้าง
เป็นระยะ และส่งเสริมให้งานทุกงานในองค์การต้องช่วยกันคิดวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

 4. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สามารถอภิปรายได้ว่า บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถ
ประยุกต์เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างาน บุคลากรมีความสามารถใน
การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและทักษะตรงกับความถนัด และหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีกระบวนการในการ
พัฒนาบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการบรรจุการพัฒนาบุคลากรไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผน 
ปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชร
ลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานัก
บริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถและทักษะ
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรให้มีศักยภาพ จะส่งผลให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ
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มากที่สุดด้านรูปแบบการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ 

 5. ด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับ
มาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถ
อภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าหนดโครงสร้าง ออกเป็น
กลุ่มงานของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
กลุ่มงาน รวมถึงการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และสายการบังคับบัญชาที่ได้
ก าหนดไว้ และมีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับ ภารกิจตามบริบทของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งผลให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญยฤทธิ์ (2558) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 
โครงสร้างองค์การถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อองค์กร เนื่องจาก 
โครงสร้างเป็นการจัดสรรหน่วยงาน ต าแหน่งหน้าที่ รายละเอียดของงานแต่ละประเภทให้มีความ
เหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน 

 6. ด้านระบบการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถ
อภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกัน มีการจัดระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการการปฏิบัติงาน มีระบบ
การตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลุล่วงในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2562), หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า ระบบการปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่
เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง เช่น 
ระบบบัญชีการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามประเมินผล  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรลดา จีระจตุกร (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า การจัดระบบการปฏิบัติงานที่มี
ความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน  

 7. ด้านบุคลากรในองค์การ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถ
อภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าาหนดนโยบายการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผน ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ มีระบบการจัดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากรมีระบบการจัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถบรรจุและ
ปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงานและต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล (2562), หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า บุคลากรนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) ซึ่งเป็นผลให้เกิดกระบวนการก าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก 
และการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม  

 สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลได้ว่า บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ คือ มีการ
วางแผนและก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานประหยัดทรัพยากร         
มีการศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของ Peterson & Plowman ในเรื่องขององค์ประกอบของประสิทธิภาพ 
(อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, หน้า 12) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน (Quality) คือ งานจะต้องมีคุณภาพสูงผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) 
ปริมาณงาน (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงาน
ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการ
วางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงาน
ทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลก า ไรมากที่สุด
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่การใช้ทรัพยากรด้านการเงินคนวัสดุ
เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 1. ด้านความรู้ ควรก าหนดนโยบายหรือแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส ศึกษาเพ่ิมเติม หรือการแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ ทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอก  
 2. ด้านปริมาณงาน ควรมีการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ ศึกษาบุคลากรในแต่ละกลุ่ม 
และจัดจ าแนกว่าแต่ละกลุ่ม/กอง มีคนท างานที่มีความสามารถในระดับใดบ้าง และจัดสรรอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานของกลุ่มงาน  
 3. ด้านเวลา ควรมีการก าหนดแผนงานการท างาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเกิดความรวดเร็วในการท างาน โดย
จัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อน  
 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากร รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
และค านึงถึงผลประโยชน์ต่อองค์การ  
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