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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม                      
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต              
คนพิการ จ าแนกตามด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือบุคลากรในกรม
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนกลาง จ านวน 176 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
 ผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 
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มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
หน่วยงานท่ีสังกดักองส่งเสริมสิทธิและสวสัดิการคนพิการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1  
 2. ด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พบวา่บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้านโดยเรียง

ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นปริมาณงานและดา้นเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( = 4.01) 
ดา้นคุณภาพของงานและดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัเท่า ( = 3.99)  

3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสังกัดหน่วยงาน ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ABSTRACT 

 Education subject Opinions toward work efficiency of personnel in the Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities.  The objective is to education subject opinions toward 
work efficiency of personnel in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and to 
compare the opinions on work efficiency of the Personnel of the Department of Empowerment of 
Persons with Disabilities.  The sample group used in this research was 176 personnel in the 
Department of Empowerment of Persons with Disabilities in the central region. Is a questionnaire about 
Opinions toward work efficiency of personnel in the Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities 
 The results showed that 
 1. Population of respondents Found that most of the women are 125 people, accounting 
for 71% , aged between 31-40 years, 83 people, accounting for 47.2% , having a single status of 
131 people, representing 74.4% , undergraduate level, 141 people, representing 80.1 percent have 
an average monthly income between 15,000 - 20,000 baht, of 102 people, representing 50 percent,               
and 53 agencies under the Rights and Welfare Promotion Division, representing 53.1 percent 
 2.  As for the Opinions toward work efficiency of personnel in the Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities Found that personnel have an opinions on work 
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efficiency in the high level (  =  4.00) , when considering in each aspect, it was found that the 
personnel had a high level of opinions in all aspects, in order of average order from highest to 
lowest as follows : quantity of work and time have the same mean value (  =  4.01)  in terms of 
quality of work and cost of operations have the same average value (  = 3.99) 
 3. Test the hypothesis by comparing differences of opinions on the work efficiency of 
personnel in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Classified by personal 
factors, it was found that personnel in the Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities with gender, age, education level, marital status, average income per month and under 
the agency.  There was no difference in the opinions on the efficiency of the operation as a whole at 
the statistical significance level 0.05 
 
บทน า 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวดท่ี 3 
เร่ืองการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมาตราท่ี 1 ก าหนดไวว้า่ส่วนราชการ
มีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช ้             
ในการปฏิบติัราชการได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งแสริม
และพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดั              
ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี              
จากหลกัเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาส่งผลให้ผูบ้ริหารองค์กรเห็นความส าคญัและให้ความสนใจ 
ในเร่ืองของการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวธีิการท างาน เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิคการพฒันาประสิทธิภาพ            
ในการท างาน ตลอดจนการท างานอย่างไรให้มีความสุข เล็งเห็นถึงผู ้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ             
และสามารถท างานไดเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีแผนการพฒันาสมรรถนะหลกัให้กบั
บุคลากร การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพฒันาและเตรียมความพร้อมก าลังคน             
เพื่อรองรับวาระท่ีประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ส่วนราชการจะตอ้งวางแผนก าลงัคนและตรียม
ความพร้อมบุคลากรให้เป็นผู ้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จากท่ีกล่าวมา จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้เจา้หน้าท่ี บุคลากร               
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มีความสามารถในการปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เกิดการท างาน ท่ี ถูกต้องมี คุณภาพ  ทันตามเวลา และใช้ท รัพยากรทั้ ง  คน  ว ัส ดุ อุปกรณ์                            
และงบประมาณ ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ การใช้เทคโนโลย ี
เข้ามาช่วยลดขั้นตอน และลดเวลา ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร              
ในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 
  1. บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
  2. บุคลากรท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
  3. บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
  4. บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
  5. บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 
  6. บุคลากรท่ีสังกดัหน่วยงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
  1. ท  าให้ทราบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
  2. ทราบการเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 



5 

 

 3. สามารถประเมินศกัยภาพของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึนต่อไป 
 4. เกิดแนวทางในการก าหนดการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรม
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัและเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และพนกังานกองทุน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังกัดกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ                 
ในส่วนกลาง ซ่ึงทราบจ านวนท่ีแน่นอน จ านวน 314 คนโดยการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตร 
Taro Yamane ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี + ร้อยละ 5 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 176 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีมีโครงสร้างชัดเจน 
โดยพิจารณาขอ้ค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหาและภาษาท่ีใช้เหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูล โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสังกดัหน่วยงาน 
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชเ้ป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ 
 - การใช้ตารางแจกแจงความถ่ี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยระบุเป็นค่าร้อยละ (Percentage) จ  าแนกเป็นตารางของตวัแปรแต่ละตวั 
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 - การใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เพื่อรายงานผลเฉล่ียและจดัอนัดบัความคิดเห็น 
 2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) ใช้ เป็นสถิติในการเปรียบเทียบของข้อมูล                 
และทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ 
 - การใช้ค่า Independent sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแตกต่างกนั 
 - การใชค้่า F-test (One-Way analysis of Variance) ไดแ้ก่อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสังกดัหน่วยงาน ใช้ทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หากพบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD                
(Least Significant Difference: LSD) 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และหน่วยงาน
ท่ีสังกดักองส่งเสริมสิทธิและสวสัดิการคนพิการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1  
 2. ด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก 

( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกด้านโดยเรียง

ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นปริมาณงานและดา้นเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( = 4.01) 
ดา้นคุณภาพของงานและดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัเท่า ( = 3.99) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นพบวา่ 
 2.1 ดา้นคุณภาพของงาน พบวา่บุคลากรท่ีท าการส ารวจมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.99) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดในขอ้ 3 ปฏิบติังานโดยยดึหลกัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
(  = 4.27) รองลงมาบุคลากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ขอ้ 4 มีการตรวจสอบ และตรวจทานงานทุกคร้ังก่อนน าเสนอหัวหนา้งาน และผูบ้งัคบับญัชา หรือส่งมอบ
งานให้กบัผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป (  = 4.16) ข้อ 1 มีการวางแผนก่อนการปฏิบติังาน 
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ระหว่างปฏิบติังาน  หลงัปฏิบติังาน และมีการติดตามงานท่ีปฏิบติัอยู่อย่างสม ่าเสมอ (  = 4.11) ขอ้ 5 
ผลงาน มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้(  = 3.96) ขอ้ 8 ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานไวว้างใจในผล
การปฏิบติังาน (  = 3.93) ขอ้ 2 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และผลงานมีการแกไ้ขน้อยมาก 
หรือไม่มีการแก้ไขเลย (  = 3.89) ข้อ 6 ผลงานสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กบัผูป้ฏิบติัคนอ่ืน ๆ ได ้              
(  = 3.88) และขอ้ 7 เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน สามารถตดัสินใจและแก้ไขในทนัท่วงที เพื่อให้เกิด
ความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ (  = 3.79) 

2.2 ด้านปริมาณงาน พบว่าบุคลากรท่ีท าการส ารวจมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ด้านปริมาณงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ดงัน้ี ขอ้ 5 นอกจากปฏิบติังาน ในหน้าท่ีแลว้สามารถช่วยเหลือผูร่้วมงานเม่ือถูก
ร้องขอได้ (  = 4.09) ข้อ 2 สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาในงานท่ีผูบ้ ังคบับัญชามอบหมาย 
นอกเหนือจากภารกิจประจ า  และขอ้ 3 มีการจดัล าดบัความส าคญัของงานก่อนการปฏิบติัเพื่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน มีค่ าเฉล่ียเท่ ากัน (  = 4.08) ข้อ 4 มีการวางแผนบริหารจัดการปริมาณงาน                         
เพื่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน (  = 4.05) ขอ้ 1 ปฏิบติังานส าเร็จไดต้ามปริมาณงานเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(  = 4.01) ขอ้ 7 สามารถปฏิบติังานแทนเพื่อนร่วมงานได ้(  = 3.94) ขอ้ 6 
ปริมาณงานเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และข้อ 8 สามารถปฏิบัติงานได้แม้เจ้าหน้าท่ีจะน้อยลง                    

มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 3.90) 
 2.3 ด้าน เวลา พบ ว่าบุ คล ากร ท่ี ท าก ารส ารวจ มีความ คิด เห็ น ต่อป ระ สิท ธิภ าพ                    
การปฏิบติังานดา้นเวลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.01) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่บุคลากร
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย ดังน้ี ข้อ 1 มีความตรงต่อเวลา สามารถจดัการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม (  = 4.15) ขอ้ 2 สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และขอ้ 4 ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 4.10) 
ขอ้ 3 แบ่งเวลาในการปฏิบติังานอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบติังานได้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด                
(  = 4.05)   ข้อ 7 มีความรู้ความเข้าในในขั้นตอนการเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย                    
(  = 3.99) ขอ้ 8 น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชก้บัการปฏิบติังานเพื่อท าให้การปฏิบติังานไดส้ะดวกลดเวลา
ในการปฏิบัติงานลง อีกทั้ งเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน (  = 3.95) ข้อ 6 สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันเวลา และยงัสามารถบริหารเวลาในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ี เป็นประโยชน์                 
และสามารถน ามาปรับใชก้บังานท่ีรับผิดชอบ (  = 3.93) และขอ้ 5 ปริมาณงานมีความเหมาะสมกบัเวลา 
(  = 3.81) 
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 2.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่าบุคลากรท่ีท าการส ารวจมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.99) 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก            
ทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี ข้อ 3 ผลงานท่ีได้เกิดการเสียหายน้อยท่ีสุด               
และขอ้ 6 ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า และมีส่วนช่วยในการลดการใช้
ทรัพยากรลงเพื่อให้ส่วนราชการได้ประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 4.07) ขอ้ 4 น าทรัพยากร
บางอยา่งท่ีใชแ้ลว้ แต่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบติังาน (  = 4.05) ขอ้ 2 สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ยความคุม้ค่า และใชท้รัพยากรท่ีมี
ไดอ้ย่างประหยดั (  = 4.03) ขอ้ 8 ไดน้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบติังานเพื่อลดการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการ (  = 3.97) ขอ้ 5 สามารถน าทรัพยากรท่ีไม่ใชแ้ลว้น ามาพฒันาดดัแปลง 
และน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน (  = 3.94)  ขอ้ 1 ได้จดัท าประมาณ
การการใชท้รัพยากรในแต่ละงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ประหยดั และขอ้ 7 มีการกระตุน้ ส่งเสริม และ
ให้การแนะน าเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั และคุม้ค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั              
(  = 3.92) 
  3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ 
 3.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีมี
เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนัทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  
 3.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีมี
อายท่ีุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่วนด้านคุณภาพของงาน
บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference : LSD) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน แตกต่าง
จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี โดยผูท่ี้มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี (  = 3.88)            
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน น้อยกว่าผูท่ี้มีอายุระหว่าง                
31 – 40 ปี (  = 4.11) 
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 3.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 พบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ                
ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  
 3.4 สมมติฐานข้อท่ี 4 พบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ           
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนัทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 3.5 สมมติฐานข้อท่ี 5 พบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                    
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันทั้ งด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  
 3.6 สมมติฐานขอ้ท่ี 6 พบวา่บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังกดั
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน                  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความคิดเห็น                 
ไม่แตกต่างกนัทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  
 

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ มีประเด็นท่ีตอ้งน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
  1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรม
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.00) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านเวลา  และด้านปริมาณงาน มีค่าเฉ ล่ียเท่ ากัน (  = 4.01)                          
ดา้นคุณภาพงาน และดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  = 3.99) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวปัญญาพร  ฐิติพงศ ์(2558) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในบริษทัก่อสร้าง  : กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั พบว่า
ประสิทธิภาพดา้นเวลา และดา้นปริมาณงาน อยู่ในระดบัมาก สามารถอธิบายไดว้า่บุคลากรของกรม
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความรับผิดชอบต่อภารกิจหนา้ท่ีสูง มีความตรงต่อเวลา 
สามารถจดัการบริหารเวลาในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถจดัล าดบัความส าคญัของ
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งานเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสม ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติังานไดท้นัตามเวลา ในงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย นอกเหนือจาก
ภารกิจประจ า โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของงานก่อนการปฏิบัติเพื่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน อีกทั้งนอกจากปฏิบติังานในหนา้ท่ีแลว้ท่านสามารถช่วยเหลือผูร่้วมงานเม่ือถูกร้องขอได ้
 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในกรมส่ งเส ริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิ การ  จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ดา้นปริมาณงาน 
ดา้นเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่วนด้านคุณภาพของงานบุคลากรมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้ น จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่               
โดยวิธี  LSD (Least Significant Difference : LSD) พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง                   
20 – 30 ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน แตกต่างจากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี โดยผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี (  = 3.88) มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน  น้อยกว่าผู ้ท่ี มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี                    
(  = 4.11) เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอายุมากจะเป็นผูท่ี้มีความช านาญและเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
อีกทั้งยงัมีภารหน้าท่ีของงานท่ีมีความส าคญัและมีความซบัซ้อน จ าเป็นจะตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญท่ี
สั่งสมมาในการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง และถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการมากกว่า
คนท่ี มีอายุน้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของสมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัย                             
สู่ความส าเร็จต่อประสิทธิภาพการท างานของศูนยรี์ไซเคิลพบสุข จงัหวดันนทบุรี พบว่า เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาและต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานต ่ากว่า 
ท่ีมีระดบัวฒิุภาวะประสบการณ์ท่ีสูง 

 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

 งานวิจยัในคร้ังน้ี ผลของความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยภาพรวม ทั้ ง 4 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก                
และเพื่อท่ีจะรักษาระดบั และพฒันาด้านประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งข้ึน จึงควรหาแนวทางในการ              
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีดีมากยิ่งข้ึน                 
โดยขอ้เสนอแนะจ าแนกเป็นดา้น ดงัน้ี  

  1. ด้านคุณภาพงาน บุคลากรในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่คุณภาพงาน
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ข้ึนอยู่กบัอายุของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอายุมากจะเป็นผูท่ี้มีความช านาญและเช่ียวชาญ              
ในการปฏิบติังานอีกทั้งยงัมีภารหนา้ท่ีของงานท่ีมีความส าคญั และมีความซบัซ้อน จ าเป็นจะตอ้งใช้
ความเช่ียวชาญท่ีสั่งสมมาในการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง และถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ ซ่ึงหากจ าแนกในรายขอ้ จะพบวา่เม่ือเกิดปัญหาในการท างานความสามารถตดัสินใจและ
แก้ไขในทนัท่วงที เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพไดรั้บค่าเฉล่ียน้อย อนัเน่ืองมาจาก
การปฏิบัติงานของทางราชการการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาจะข้ึนอยู่กับต าแหน่งงาน                                 
ท่ีรับผิดชอบและความเช่ียวชาญในงานท่ีท าจึงท าให้การตดัสินใจแก้ไขปัญหาในทนัท่วงทีนั้นท าได ้              
ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ แต่ถา้เป็นปัญหาท่ีใหญ่เกินขอบเขตอ านาจหน้าท่ีจะตอ้งให้
หัวหน้างานหรือผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ และจะตอ้งสอบถามวิธีการแกไ้ขปัญหาจากหัวหน้างาน 
หรือผูท่ี้มีอาวุโสมากกวา่ หรือผูบ้ริหาร ดงันั้น จึงควรพิจารณา   ในการพฒันาบุคลากรในดา้นความ
เช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั การเพิ่มองคค์วามรู้ในการปฏิบติังาน หรือคู่มือ แนวทางในการปฏิบติังาน
ท่ีมีความชดัเจนสามารถใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร  
  2. ดา้นปริมาณงาน บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสังกดัหน่วยงาน ผลโดยรวมท่ีได้ไม่
แตกต่างกนั หากจ าแนกรายขอ้จะพบวา่ความเหมาะสมกบัปริมาณงาน และสามารถปฏิบติังานได้
แมเ้จา้หนา้ท่ีจะน้อยลง ไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
มีบุคลากรท่ีนอ้ย และมีการกระจายปริมาณงานให้กบับุคลากรทุกคนไดรั้บผิดชอบ และไดมี้โอกาส
ในการรับภารกิจท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้ นจึงควรพิจารณามาตรการในการเพิ่มบุคลากร                       
ให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน และมีการกระจายงานลงสู่หน่วยงานภูมิภาค หรือองค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การท างานในส่วนกลางมีความคล่องตวั และสามารถวางนโยบายในการท างาน
ลงสู่หน่วยงานทอ้งถ่ินรับไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  3. ด้านเวลา บุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและสังกดัหน่วยงาน ผลโดยรวมท่ีได้ไม่แตกต่างกนั 
หากจ าแนกรายข้อจะพบว่าปริมาณงานมีความเหมาะสมกับเวลา และท่านสามารถปฏิบัติงาน                 
ไดท้นัเวลา และยงัสามารถบริหารเวลาในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน ามา
ปรับใช้กบังานท่ีรับผิดชอบ ไดค้่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท าให้บุคลากรไม่สามารถบริหารเวลาในการเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ จึงควรพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ร่วมกบัการปฏิบติังานเพื่อท าให้
การปฏิบติังานไดส้ะดวก ลดเวลาในการปฏิบติังานลง อีกทั้งเกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังานยิ่งข้ึน 
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และลดขั้นตอนการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตวั ประหยดัเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 
  4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน บุคลากรในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
คนพิการ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสังกดัหน่วยงาน 
ผลโดยรวมท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนั หากจ าแนกรายขอ้จะพบวา่มีการกระตุน้ ส่งเสริม และใหก้ารแนะน า
เพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั และคุ้มค่า และได้จดัท าประมาณการการใช้
ทรัพยากร ในแต่ละงานได้อย่างเหมาะสมประหยดั ได้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด จึงควรพิจารณาการจดัท า
แผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานด้านปริมาณงานท่ีสัมพนัธ์กบัดา้นเวลา 

ของบุคลากรในกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรม

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
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