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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน กรณีศึกษา ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน และด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนในส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดการประสานงานและมองภาพ 
ในองค์รวม นโยบายขาดความชัดเจน บุคลากรขาดแคลนและขาดทักษะความรู้ประจ าสายงาน 
ระบบสารสนเทศไม่เอ้ืออ านวย แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บูรณาการการท างานร่วมกัน 
นโยบายต้องมีความต่อเนื่อง ควรก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับต าแหน่งและส่งเสริมทักษะความรู้ 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างระบบการติดตามประเมินผลและสร้างระบบสอนงาน ข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงาน มีการติดตามและ
ประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตนเอง การวิจัยครั้งต่อไปควรท าวิจัยเชิง
ปริมาณและขยายกลุ่มตัวอย่างเป็นระดับหน่วยงาน 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

 

 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน กรณีศึกษา ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
  

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ เตรียมบุคคลเข้าสู่ อาชีพ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ประสบการณ์ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อบริบทความเปลี่ยนแปลง 
ของโลก แต่ในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างอาชีพและการท างานในอนาคตเปลี่ยนไป 
กระแสการเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ นโยบายของทางรัฐบาล การมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กรเอกชน การวางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนที่จะต้องสอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษา แผนการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่กล่าวมานั้น ผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินงาน ตั้งแต่ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม 
ประมวลผล ดังนั้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน 
จึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากการที่องค์การใด ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจมีสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (อ้างถึงใน อัครเดช 
ไม้จันทร์, 2560, หน้า 1) อธิบายไว้ว่า องค์กรใดบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท างาน อาจจะเป็น
มูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรมีบุคลากรที่ มี 
ความพึงพอใจในการท างานก็ย่อมส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน  
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบาย
และแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานที่ดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจ ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
และแผน เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
และเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยเอกสาร
หลักจากเอกสารทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงานระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบาย
และแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และการวิจัยสนาม (Field Research) 
โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์ 
แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562 หน้า 39) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ในส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนด
คุณลักษณะของประชากรที่ต้องศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562 หน้า 39) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 6 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการพิเศษ 2 คน ระดับช านาญการ 2 คน และระดับปฏิบัติการ 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการ 
แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน 
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์ 
จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสืออ้างอิง ได้แก่ 
สารานุกรม พจนานุกรม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น  ๆ 
อย่างละเอียด และเอกสารของทางราชการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field 
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research) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview or formal interview) 
โดยที่ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนด
ไว้เท่านั้นและผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบั นทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้สัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง
และแตกต่างกันของข้อมูลแล้วน าข้อมูลเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากการศึกษาหนังสือ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต าราทางวิชาการ
เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551) 
ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในสายงานประเภทวิชาการ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่วางไว้ ซึ่ง
ปัจจุบันการบริหารภาครัฐมีการปฏิรูปแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้สิ่งส าคัญที่สุดนั้นคือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพราะในการปฏิบัติงานหากผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อคุณภาพของงานหรือภารกิจ
นั้ นด้ วย  จึ งต้ องมี การจั ดการด้ านทรั พยากรมนุษย์ที่ ดี การพัฒนาศั กยภาพของบุ คลากร 
หรือผู้ปฏิบัติงาน ทั้งมิติความรู้ มิติด้านทักษะ มิติด้านสุขภาพอนามัยและมิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม 
และด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องกฏ ระเบียบ นโยบาย ทักษะของบุคคล 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานสัมพันธภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือการท างานเป็นทีม ความมั่นคง
ก้าวหน้าและการให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
เพราะหากสามารถทราบถึ งปั จจั ยที่ ส่ งผลให้การปฏิบัติ งานแล้ ว จะท าให้การปฏิ บัติ งาน 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
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 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดับตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 3 ประเด็นดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน และด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 
(เช่น การเลื่อนต าแหน่งหรือเงินเดือน) แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า 
        เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีทักษะ คิด วิเคราะห์ การรวบรวม 
และประมวลผลข้อมูลการที่จะปฏิบัติงานได้ ต้องมีความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 
เข้าใจเนื้องาน ขั้นตอน วิธีการท างานอย่างถ่องแท้ มีความช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
และทักษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่ เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีให้กับเพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และประสิทธิภาพในการท างานอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจ 
ในงานที่ท าเพียงอย่างเดียว ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ความมุ่งมั่น และความใส่ใจนั้นมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยเช่นกัน 
 1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
      สภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน (2) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ส่วนนี้สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ต้องมีอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อ 
การท างานด้วย เช่น โปรแกรม เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ มีพ้ืนที่ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน 
และเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้ ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิในการท างาน 
และสามารถปฏิบัติงานไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องมีการท างานร่วมกัน ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง  ๆ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หากบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การท างานก็จะราบรื่น  และ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.3 ด้านการท างานเป็นทีม 
            การท างานเป็นทีมเป็น Soft Skill อย่างหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ การที่จะท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การท างานเป็นทีมมีความส าคัญ เพราะการที่เราท างาน 
เป็นทีมนั้นจะมีการแบ่งงานกันในทีม แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถ/ความช านาญ ซึ่งท าให้ท างาน  
ได้เร็วขึ้น ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ และท าให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล 
และยังช่วยสร้างพลังในการท างาน ทั้งทางด้านความคิดที่หลากหลาย ก าลังกายและก าลังใจก่อให้เกิด
บรรยากาศการท างานที่ดี ท าให้เป็นการช่วยเพ่ิมพูนความรู้สึกในการยอมรับนับถือในการท างาน
ระหว่างกันได้มากขึ้น  
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 1.4 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
      การยอบรับนับถือถือ สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การยอมรับนับถือ 
ที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถส่งผลในการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ (2) การยอมรับ 
นับถือจากบุคคลอ่ืนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ ส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับการยอมรับในสังคมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 1.5 ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 
      ขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดีเป็นแรงผลักดันหนึ่งในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็น
ในลักษณะ ค าชม การกล่าวยินดี หรือจะเป็นสิ่งของรางวัล ล้วนส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสภาพ
จิตใจความมุ่งมั่นเต็มใจในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงาน ความจงรักภักดี
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงอาจท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างาน เกิดความสามัคคี จนเกิดเป็นพลังความคิดสร้างสรรค์ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงานได ้
 1.6 ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน (เช่น การเลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน) 
            ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยทั่วไป
บุคคลต้องการความมั่นคงในชีวิต และความมั่นคงทางการงานและการเงินก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ การได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือการได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นจากประสิทธิภาพการท างานจึงเป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรมที่สุด ดังนั้น บุคคลสามารถทุ่มเทในการท างานเป็นอย่างมาก เพ่ือคาดหวังว่าในท้ายที่สุด 
ความตั้งใจและความทุ่มเทในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกอบด้วย 
 1) ปัญหาด้านการประสานงานภายในหน่วยงาน ขาดการมองภาพในองค์รวม 
 2) ปัญหาจากนโยบาย การถ่ายทอดนโยบายขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
 3) ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดแคลน และบุคลากรบางส่วนขาดทักษะความรู้ 
และทักษะประจ าสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 4) ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศไม่เอ้ืออ านวยให้การ
ปฏิบัติงาน 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
และแผน ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ประกอบด้วย 
 1) บูรณาการการท างานร่วมกัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับในกรณี 
ที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย ควรให้มี 
การบูรณาการการท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป็น “คณะท างาน” 
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 2) การด าเนินนโยบายต่าง ๆ จะต้องมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีการติดตาม 
และประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต้องชัดเจน 
 3) ควรก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับต าแหน่ง และส่งเสริมทักษะความรู้และทักษะประจ า 
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยังไม่เพียงพอ  
 4) ควรสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น ก าหนดค่าตอบแทน 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่ชัดเจน 
เปิดโอกาสให้มีการสลับต าแหน่งงานภายในส านัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น 
 5) สร้างระบบการติดตามประเมินผล ประสานกับส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
ให้สร้างระบบในการติดตามประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณสถาบันอุดมศึกษา  
 6) สร้างระบบสอนงาน (Coaching) ช่วยแนะน าประสบการณ์ความรู้ในการท างานให้กับ
ข้าราชการรุ่นใหม่ และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของข้าราชการรุ่นใหม่  
ให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติการรมในการท างานที่เหมาะสม 

 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน กรณีศึกษา ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
 1.1 ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า 
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีทักษะ คิด วิเคราะห์ การรวบรวม 
และประมวลผลข้อมูลการที่จะปฏิบัติงานได้ ต้องมีความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 
เข้าใจเนื้องาน ขั้นตอน วิธีการท างานอย่างถ่องแท้ มีความช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
และทักษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่ เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ 
นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงาน 
ฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ท าอยู่ใน
ระดับการปฏิบัติมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิติพันธ์ รุจิรกุล (อ้างถึงใน อภิชัย จตุพรวาที, 
2557, หน้า16) ได้กล่าวสรุปว่า การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะมีการแบ่ง
ระดับการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมีการแบ่งสันปันส่วนงาน ที่จะต้องปฏิบัติออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ 
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ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีความสนใจ มีทักษะ มีความรู้ มีทัศนะและมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกัน
ไป 
 1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
        สภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ 
กุสุมาวลี (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2562ข, หน้า 202-204) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ยุคใหม่ที่เป็นมืออาชีพต้องให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ากับ  
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การด้วยและได้วิเคราะห์คาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่ก าลัง
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (2) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ส่วนนี้
สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ต้องมีอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
ท างานด้วย เช่น โปรแกรม เทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ มีพ้ืนที่ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน และเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การท างานร่วมกัน 
ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หากบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกัน การท างานก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ 
นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่าย
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
การน านวัตกรรมใหม่มาใช้ เน้นการเปลี่ยนสภาพบรรยากาศในการท างานรูปแบบและวิธีการท างาน
ใหม่ ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี 
สองศรี (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผลการวิจัยสรุปว่า เมื่อมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีบรรยากาศที่เหมาะสม 
ในการท างาน จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะจะเกิดสมาธิในการท างาน
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์  (2558) ได้ศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า 
หน่วยงานมีอาคารสถานที่ที่ เหมาะสมทั้งภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ บรรยากาศการท างาน ความพร้อมและเพียงพอของอุปกรณ์ส านักงาน
ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล, 2557, 
หน้า 22–24) ได้กล่าวสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา การติดต่อ รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน สามารถท างานร่วมกันและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสถานภาพในการท างาน สภาพทาง
กายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างานรวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
  1.3 ด้านการท างานเป็นทีม  
      การท างานเป็นทีมเป็น Soft Skill อย่างหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะการท างาน
เป็นทีมจะมีการแบ่งงานกันในทีม แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถ/ความช านาญ ซึ่งท าให้ท างานได้เร็ว
ขึ้น ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ และท าให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง  
ผลการวิจัยสรุปว่า การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับดีมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Woodcock 
(อ้างถึงใน อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์, 2559, หน้า 13-14) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะของทีมการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพไว้ว่า ความสมดุลในบทบาท มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
บรรยากาศในการท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย มีการสนับสนุนและการไว้วางใจสมาชิกทุกคน 
มีความร่วมมือและขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ มีวิธีการปฏิบัติงานชัดเจน เกิดภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
มีการทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ สร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี และมีการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 1.4 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  การยอบรับนับถือถือ สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การยอมรับนับถือ 
ที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถส่งผลในการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ (2) การยอมรับ
นับถือจากบุคคลอ่ืน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน 
ที่ เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่ งในปัจจัยที่ เป็นแรงจูงใจ ส่งผลให้ บุคคลนั้นได้รับการยอมรับในสังคม 
และประสิทธิภาพในการท างานจึงมีเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา พิมพา (2557) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร โดยถ้าคุณภาพชีวิตดีจะส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านความสัมพันธ์
กับบุคคลในที่ท างาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยรวมอยู่ในความคิด
เห็นมากท่ีสุด ในเรื่องพนักงานได้รับการยอมรับและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
หัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล,2557, 
หน้า 22–24) ได้กล่าวสรุปว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการด้านสังคม 
ความต้องการที่เป็นการเข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนและได้รับความรักจากบุคคลอ่ืน ๆ และ
ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม ความต้องการถูกยกย่องในสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความรู้ ความสามารถ ความส าเร็จ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระ การเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล , 2557,หน้า 22–24) 
ได้กล่าวสรุปว่า การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ 
ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี  
การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  
 1.5 ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 
   ขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดีเป็นแรงผลักดันหนึ่งในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็น
ในลักษณะ ค าชม การกล่าวยินดี หรือจะเป็นสิ่งของรางวัล ล้วนส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานในเรื่องสภาพ
จิตใจความมุ่งมั่นเต็มใจในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงาน ความจงรักภักดี
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงอาจท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความ
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ร่วมมือในการท างาน เกิดความสามัคคี จนเกิดเป็นพลังความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์  (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน อนุตร์ พูลพัฒนา , 2554, 
หน้า 12) ได้กล่าวสรุปว่า ขวัญก าลั งใจในการท างานเป็นสิ่ งท าให้ เ กิดความร่วมมือร่วมใจ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างความจงรักภักดีมีสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์กร สร้างสามัคคี 
ในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วมในกลุ่ม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิส (อ้างถึงในอนุตร์ พูลพัฒนา, 
2554, หน้า 13) ได้กล่าวสรุปว่า องค์การที่มีขวัญในการปฏิบัติงานสูง จะมีความสนใจเชื่อมั่นศรัทธา 
ในองค์การ มีความกระตือรือร้นในการท างาน ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชามีการเสียสละ 
และท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ  
 1.6 ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน (เช่น การเลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน) 
      ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยทั่วไป
บุคคลต้องการความมั่นคงในชีวิต และความมั่นคงทางการงานและการเงินก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ การได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือการได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น จากประสิทธิภาพการท างานจึงเป็นสิ่งที่  
เป็นรูปธรรมที่สุด ดังนั้น บุคคลสามารถทุ่มเทในการท างานเป็นอย่างมาก เพ่ือคาดหวังว่าในท้ายที่สุด
ความตั้งใจและความทุ่มเทในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุตร์ พูลวัฒนา (2554) ได้ศึกษา ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทมาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จํากัด  ผลการวิจัย
สรุปว่า ด้านความเพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานเห็นว่า หากปัจจัยในที่ท างานด้านความ
พอเพียงของรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยโดยไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างพนักงาน 
จะมีระดับขวัญและก าลังใจและประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 0.248 หน่วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง  
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน การมีโอกาสในการฝึกอบรมการสนับสนุน
การศึกษาต่อในต าแหน่งที่สูงขึ้น ความพึงพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่ง และก าลังใจในการ
ท างานให้ก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล, 2557, หน้า 22–24) 
ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับ 
เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ท า ความมั่นคงในงาน 
ต าแหน่งงาน อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วิ เคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
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 1) ปัญหาด้านการประสานงานภายในหน่วยงาน ขาดการมองภาพในองค์รวม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 
ไม่มีแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ไม่มีความเข้าใจชัดเจนในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ชลิดา ศรมณี (2562ก, หน้า 16) ได้กล่าวสรุปว่า ระบบราชการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มักมีระบบการ
ท างานที่ล่าช้ามีการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีอิทธิพลเกิดข้ึนทุกข้ันตอนการท างาน 
 2) ปัญหาจากนโยบาย การถ่ายทอดนโยบายขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการวิจัยสรุปว่า
ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ นโยบาย และข้อสั่งการ ท าให้ในบางครั้งกระทบต่อแผนงานปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ก่อนหน้า
นี้มาแล้ว แผนการท างานไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) 
ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร : กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 
1สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้าน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศค าสั่ง ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 3) ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน และบุคลากรบางส่วนขาดทักษะความรู้และทักษะ
ประจ าสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาการ
โอนย้ายของบุคลากรของส านักยุทธศาสตร์ เนื่องจากภาระงานของส านักยุทธศาสตร์ค่อนข้างหนัก ท า
ให้เกิดปัญหาการหมุนเวียนของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อย  
 4) ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศไม่เอ้ืออ านวยให้การ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชา วงษ์พินิจ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษากรมเสมียนตราสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยสรุปว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
 1) บูรณาการการท างานร่วมกัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับในกรณี 
ที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย ควรให้มีการ 
บูรณาการการท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป็น “คณะท างาน” สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร : 
กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า ส่วนราชการ
ระดับกอง ส านักงาน กลุ่มศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่งควรมีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, 
หน้า 81-91) ได้กล่าวสรุปว่า ในการบริหารราชการอาจจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลาย ๆ 
ส่วนหรือมีภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน  
 2) การด าเนินนโยบายต่าง ๆ จะต้องมีความต่อเนื่องในระยะยาว และมีการติดตาม 
และประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต้องชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม
ศุลกากร : กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  ผลการวิจัยสรุปว่า 
ควรก าหนดกรอบกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ทันสมัยให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ผลการวิจัยสรุปว่า ความชัดเจนในการก าหนดกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนด เป้าหมายกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
จริง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 81-91) ได้กล่าวสรุปว่า ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด 
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยแผนปฏิบัติราชการจะก าหนดรายละเอียด 
ตลอดจนตัวชี้วัดความส าเร็จ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ธีรชัย บุญศรี (2562,หน้า 93-95) ได้กล่าวสรุปว่า หลักธรรมาภิบาลของ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่ เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ 
ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม การใช้อ านาจของ
กฎหมายกฎระเบียบเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
 3) ควรก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับต าแหน่ง และส่งเสริมทักษะความรู้และทักษะประจ า 
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยังไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา พิมพา (2557) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการวางแผนและจัดระบบ 
การปฏิบัติงานไว้ให้ชัดเจน ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของบุคลากรในหน่วยงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการวิจัยสรุปว่า การคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับทักษะที่ต้องการโดยอาจรับโอนข้าราชการที่มี
ความช านาญหรือประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันท์ชัย ตันพัฒนา 
(2561) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร : กรณีศึกษา ส่วนบริการ
ศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า ควรเสริมสร้างข้าราชการของ 
กรมศุลกากร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552) ได้อธิบายว่า จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
ด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

 4) ควรสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น ก าหนดค่าตอบแทน 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่ชัดเจน 
เปิดโอกาสให้มีการสลับต าแหน่งงานภายในส านัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชา วงษ์พินิจ 
(2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษา 
กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน 
ควรปรับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร : 
กรณีศึกษา ส่วนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  ผลการวิจัยสรุปว่า ควรเพ่ิม
ความส าคัญให้กับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ โดยการจัดสรรสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน อรสุดา ดุสิตรัตนกุล, 2557, หน้า 22–24) ได้กล่าว
สรุปว่า ความก้าวหน้าในอาชีพ ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรม 
ในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา และค่าตอบแทน สวัสดิการ 
หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ท า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 5) สร้างระบบการติดตามประเมินผล ประสานกับส านักติดตามและประเมินผลอุดม 
ศึกษาให้สร้างระบบในการติดตามประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชมพูนุช ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร กรณีศึกษา สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ผลการวิจัย
สรุปว่า การปรับรูปแบบการท างาน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้ม 
ในอนาคตมาสนับสนุนการท างานของบุคลากร 
 6) สร้างระบบสอนงาน (Coaching) ช่วยแนะน าประสบการณ์ความรู้ในการท างาน 
ให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ 
รุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติการรมในการท างานที่ เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุนันท์ชัย ตันพัฒนา (2561) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศุลกากร : 
กรณีศึกษาส่วนบริการศุลกากร 1 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปว่า พัฒนาบุคลากร 
มีประสิ ทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่ วยงาน โดยใช้ รู ปแบบการพัฒน าบุ คลากร 
เช่น การสอนงาน (Coaching)การให้ปรึกษาแนะน า (Consulting) การมอบหมายโครงการ (Job/Project 
Assignment) การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Learning) เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน กรณีศึกษา ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
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 1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็นในแต่ละสายงานขององค์กร  
 2. ควรมีการจัดท าคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้
ท าให้บุคลากรเข้าใจในขั้นตอน  
 3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู้หรือสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม ่ๆ  
 5. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปถ้าต้องการข้อมูล  
ที่มีความน่าเชื่อถือผลการวัดมีความแน่นอนเที่ยงตรง และสามารถอธิบายหน่วยส าหรับการวิเคราะห์  
ที่ยังไม่ได้ศึกษาควรท าวิจัยเชิงปริมาณ  
 6. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างการวิจัยออกไปจากระดับส านัก เป็นระดับหน่วยงาน 
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