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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง) (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) 
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง)  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ี คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว 
ซ่ึงเป็นบุคลากรของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) จ  านวน 302 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในครั้ งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) สถิติเชิงพรรณนา 
ใชค้่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติอนุมาน ใชส้ถิติการทดสอบค่าที (t-test) 
สถิตความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยภาพรวม 
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงตามล าดบั ดา้นเวลาที่ใช้ในการท างาน 
ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณงาน (2) ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) 
ที่มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
แต่บุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีอายุ อายุราชการ/อายุงาน และประเภทบุคลากรต่างกัน 
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มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกต่างกนั (3) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยรวม คือ ปัจจยัดา้นการไดร้ับการยอมรับนับถือ ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
และดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน; บุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) 
 
Abstract 
 The research has 3 objectives as followings: (1) To study the work efficiency of the personnel 
Comptroller General's Department (Central) (2) To compare the work efficiency of the personnel 
Comptroller General's Department (Central) classified by personal factors (3) To study the factors that 
influence the work efficiency of the personnel Comptroller General's Department (Central) 
 The sample group used in this research were government officials, permanent employees, 
government employees, and temporary employees who were currently working at the Comptroller 
General's Department (Central) And the overall are 302 individuals in this study. A questionnaire was 
used as the instrument for data collection. Data analysis for this research was divided into two parts which 
are: (1) Descriptive statistics using percentage, frequency, mean, and standard deviation (2) Inference 
statistics using t-test, One-Way ANOVA statistical analysis. If the analysis found any differences,  
they would be compared in pairs by LSD method and Multiple Regression Analysis.  

The results of the research showed that (1) Work efficiency of the personnel Comptroller 
General's Department (Central), in general, turned out to be a high level regarding their opinions on each 
aspect such as time spent working, quality of work, and quantity of work respectively  (2) Personal 
factors that included gender, status, education level, and salary rate dissimilarity have no difference  
in overall performance. But it was another story in term of years of service, working period and civil service 
working period, and difference in personal type. These factors affected more on the overall performance 
compared to the others. (3) Factors that influence the work efficiency of the personnel Comptroller 
General's Department (Central) were recognition factor, administrative policy, and the relationship with 
the people at work respectively. 
 
Keyword: Factors Influencing the Work Efficiency; the personnel Comptroller General's Department (Central) 
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บทน า 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการ “บุคลากร” ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ขององค์กร ซ่ึงบุคลากรที่มีความสามารถและมีศกัยภาพนั้น เป็นองค์ประกอบหลกัในการขบัเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตกา้วหน้าได ้ดงันั้น การจะพฒันาองค์กรให้มีความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งเรียนรู้
ที่จะสร้างและพฒันาบุคลากรที่มีศกัยภาพโดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง  

ในปัจจุบันภารกิจของกรมบัญชีกลางได้ขยายขอบเขตการด าเนินงานออกไปเป็นจ านวนมาก  
ซ่ึงตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ ทุ่มเทอยา่งมากในการท างาน ทั้งกระบวนการคิดและการปฏิบติั อีกทั้งตอ้งพร้อม
ที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อตอบโจทยน์โยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งภารกิจหลกัและภารกิจสนับสนุน 
เม่ือการท างานของกรมบญัชีกลางตอ้งเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัหลายภาคส่วน กรมบญัชีกลางจึงให้ความส าคญั
ก ับการมีส่วนร่วม และการลดผลกระทบเป็นล าดับแรก โดยจะสร้างการรับรู้ และท าความเขา้ใจ  
ประกอบกบัการรับฟังความคิดเห็นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การท างานของกรมบญัชีกลางส าเร็จลุล่วงได ้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และในการด าเนินงานของกรมบัญชีกลางจะส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไวน้ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน การจะพฒันาบุคลากรของกรมบญัชีกลาง
ให้มีความเขม้แข็ง มีศกัยภาพนั้น จึงถือว่ามีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 
การพฒันาองค์กรที่ดีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์
ขององคก์รให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง
ในส่วนกลาง ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานที่มีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลางในส่วนกลาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 . เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่ต่างกัน น่าจะมีประสิทธิภาพ 
การท างานแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง)  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี  
 ด้านเนือ้หา  
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อายุราชการ/อายุงาน ประเภทบุคลากร และเงินเดือน และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ประกอบดว้ย 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน ดา้นลกัษณะของงานที่ท  า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลในที่ท  างาน ความมัน่คงกา้วหน้าในอาชีพการงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน และดา้นการไดร้ับ
การยอมรับนบัถือ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) 
ประกอบดว้ย ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นเวลาที่ใชใ้นการท างาน 
 ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
ที่เป็นบุคลากรของกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงตามรายงานก าลงัคนกรมบญัชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มีจ  านวน 1,220 คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
จ  านวน 302 คน 
 ด้านพืน้ที่ 
  หน่วยงานที่อยูใ่นกรมบญัชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการท าวิจยัครั้ งน้ี เร่ิมตั้งแต่มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563 
 
ประโยชนที่คาดว่าได้รับ 
 1. เพื่อให้หน่วยงานน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้ งน้ี ไปก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร 
 2. เพื่อให้บุคลากรน าข้อมูลที่ได้จากวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้ผูท้ี่สนใจศึกษาวิจยัน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัไปประยกุตใ์นการวิจยัครั้ งต่อ ๆ ไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวความคิดในการวิจยั เร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง  
โดยรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  สถานภาพ 
4.  ระดบัการศึกษา 
5.  อายรุาชการ/อายงุาน 
6.  ประเภทบุคลากร 
7.  เงินเดือน 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

1.  ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
2.  ดา้นลกัษณะของงานที่ท  า 
3.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4.  ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน 
5.  ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
6.  ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน 
7.  ดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 

(ส่วนกลาง) 

1.  ดา้นปริมาณงาน 
2.  ดา้นคุณภาพของงาน 
3.  ดา้นเวลาที่ใชใ้นการท างาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 กรมบัญชีกลาง มีหน้าที ่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐ  
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุม้ค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยกรมบญัชีกลางมีหน่วยงาน 
ทั้งหมดจ านวน 108 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ส่วนกลาง จ านวน 3 กลุ่มวิชาการ 18 กอง 1 ศูนย ์1 สถาบนั  
9 ส านกังานคลงัเขต และส่วนภูมิภาค จ านวน 76 ส านกังานคลงัจงัหวดั  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 ว่าที่ร้อยตรีอคัรวฒัน์  นิธิจิรวงศ์ (2559: 15 - 16) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ Peterson and Plowman 
กับแนวคิดของ Harring Emerson ว่าใกล้เคียง เพียงแต่ลดทอนบางข้อลง ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า 
องคป์ระกอบของประสิทธิภาพมี 4 ขอ้ ดงัน้ี (1) คุณภาพของงาน หมายถึง ผลงานที่มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว 
เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อเกิดประโยชน์คุ ้มค่าต่อองค์กรและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ผลิต 
และผู้ใช้งานได้ (2) ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวงั 
ของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบตัิไดมี้ปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว ้
ซ่ึงควรมีการวางแผนและบริหารเวลา เพื่อให้ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) เวลา (Time) 
หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะที่ถูกตอ้ง ตามหลกัการเหมาะสมกบังานและทันสมัย 
มีการพฒันาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น (4) ค่าใชจ้่าย (Costs) หมายถึง ในการด าเนินการทั้งหมด
จะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือ จะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติ
ของค่าใชจ้่าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ยา่งประหยดั 
คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยที่สุด 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

เนตรพณัณา  ยาวิราช (2552 อา้งถึงในอคัรเดช  ไมจ้นัทร์ 2560: 20 - 21) กล่าวถึง ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กว่า 
ให้ความส าคญักบัปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ (Motivators Factors) เป็นส่ิงที่สร้างความพึงพอใจในงาน
ให้เกิดขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบตัิอยู่ ท าให้บุคคลในองค์กรปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ย (1) ความส าเร็จในการท างาน (2) การไดร้ับการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดร้ับการยอมรับ
หรือเห็นดว้ยกบัผลส าเร็จของงาน (3) ลกัษณะงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  
(6) โอกาสเจริญในงาน ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัแวดลอ้ม (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัที่ก าจดัความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน และเป็นปัจจยัที่ช่วยให้บุคคลยงัคงปฏิบตัิงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย (1) นโยบาย 
และการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการจดัล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  ของการท างาน ท าให้เห็นถึง
นโยบายของหน่วยงานการบริหารงาน การจดัระบบงานของผูบ้งัคบับญัชา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย (2) การปกครองบงัคบับญัชา (3) สภาพการปฏิบตัิงาน (4) สัมพนัธภาพในการท างาน 
หมายถึง สภาพความสัมพนัธ์การมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลกบัคนอื่น ๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
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และผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ การร่วมมือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุน  
และการปรึกษาหารือ (5) เงินเดือนและความมัน่คง  
 Granholm (1988 อา้งถึงใน พฒัน์ศิกานต์  ศรีโกตะเพชร 2554: 19 - 20) ไดเ้สนอถึงหลกัเกณฑ์ 
ที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดงัน้ี (1). ปริมาณงาน (2) คุณภาพ (3) ทกัษะความรู้ในงาน 
(4) ความน่าเช่ือถือ (5) มีความสร้างสรรค์ (6) ทศันคติในงาน (7) การส่ือสาร (8) การปรับตวั หมายถึง 
ความสามารถในการปรับตวัที่ยืดหยุน่อย่างรวดเร็วกบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้แนวคิดใหม่ 
วิธีใหม่ และหนา้ที่ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (9) การตดัสินใจ (10) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (11) การควบคุมดูแล  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นริศรา ทองประเสริฐ (2558: 80 - 81) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจา้หนา้ที่สาธารณสุขในจงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ ดา้นปริมาณงาน 
ด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่ที่มีเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ปัญญาพร ฐิติพงศ ์(2558: 77) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในบริษทัก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั พบว่า บุคลากรในบริษทั
ที่มีสถานภาพ และต าแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั 
 พฒัน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพชร (2554: 6 – 8, 116 - 119 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า นโยบายและการบริหาร คือ การรับรู้เก่ียวกบั
นโยบายขององค์กรที่มีความชัดเจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติ  
อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารงาน ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ 
ของงานที่ปฏิบตัิ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่ง และปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพการท างานไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงาน  
และปัจจยัค ้าจุนด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้ังคบับัญชา มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร  

ณิชานันท์ เพ็ญศรี (2554: 52) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พบว่า ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล 
ไม่พบว่าสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้ 
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วิธีด าเนินการ 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยัในเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบบปิด 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครั้ งน้ี คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว 
ที่เป็นบุคลากรของกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) จ  านวน 1,220 คน  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั้ งน้ี ผูว้ิจยัท าการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการค านวณ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่าง
ร้อยละ 5 ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 302 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น 
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่เก่ียวข้องกับการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง)  
 ตอนที่  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง)  

ซ่ึงแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 รูปแบบของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  5  = มากที่สุด,  4  =  มาก,  3  =  ปานกลาง,  2  =  นอ้ย,  
1  =  นอ้ยที่สุด 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre - Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง 

กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี จ  านวน 10 % ของกลุ่มตัวอย่าง (แบบทดสอบ จ านวน 31 ชุด)  
เพื่อท าการค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ที่ไดต้อ้งอยู่ในระดบัมากกว่า 0.70 จึงจะถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถยอมรับได ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ ่มตวัอย ่าง   
โดยแจก QR Code ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามสแกนผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นจ านวน 302 ชุด  
เม่ือแจกแบบสอบถามครบตามจ านวนที่ก าหนด จึงน าขอ้มูลที่ไดไ้ปบนัทึกตามรหัสและวิเคราะห์ให้คะแนน
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มูลที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการท าศึกษาวิจยัในครั้ งน้ี 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในครั้ งน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) 
ในการวิเคราะห์ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ในการวิเคราะห์ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงประมาณ  
  2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
   (1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง) จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ จะใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ 
ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอายรุาชการ/อายงุาน ดา้นประเภทบุคลากร และดา้นเงินเดือน จะใชส้ถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (2) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน จะใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 302 คน พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 240 คน มีอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 128 คน มีสถานภาพโสด 
จ านวน 214 คน มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ  านวน 184 คน ส่วนใหญ่มีอายุราชการ/อายุงาน 1 – 10 ปี 
จ  านวน 186 คน เป็นขา้ราชการ จ านวน 182 คน และมีเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท/เดือน  
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.85) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  
ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน ดา้นลกัษณะของงานที่ท  า ดา้นความมัน่คงก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายการบริหารงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(�̅� = 4.10, �̅� = 4.05, �̅� = 3.94, �̅� = 3.94, �̅� = 3.91, �̅� = 3.62) ตามล าดบั ส่วนดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน 
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 3.36)  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
ที่ต่างกนั น่าจะมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง) ที่มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั แต่บุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีอาย ุอายรุาชการ/อายงุาน และประเภทบุคลากรต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  
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 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยรวม คือ ปัจจยัดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
และดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยภาพรวม 
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงตามล าดบั ดา้นเวลาที่ใช้ในการท างาน 
ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นปริมาณงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
ที่มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
(2) ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีอายุ อายุราชการ/อายุงาน และประเภทบุคลากร
ต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) (โดยรวม) พบว่า ปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
ด้านนโยบายการบริหารงาน และด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลในที่ท  างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ  
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง)  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) โดยภาพรวม 
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 1.1 ด้านปริมาณงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ล าดบัแรก คือ ผลการปฏิบตัิงานของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด รองลงมา คือ ท่านมีการวาง
แผนการปฏิบตัิงานเพื่อให้ไดป้ริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ผลการปฏิบตัิงานของท่านมีปริมาณสูงกว่า
มาตรฐานที่ก าหนด ปริมาณงานที่ท่านไดร้ับมอบหมายมีความเหมาะสมกบัแผนงานที่หน่วยงานก าหนด 
และปริมาณงานมีความสมดุลกบัจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นริศรา ทองประเสริฐ (2558: 80) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ที่สาธารณสุขในจงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ ดา้นปริมาณงาน 
อยูใ่นระดบัมาก  
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 1.2 ดา้นคุณภาพของงาน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ล าดับแรก คือ ท่านสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผลงานของท่านมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
รองลงมา คือ ผลงานของท่านมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด ผลงานของท่านมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อย ผลงานของท่านเป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา   
ท่านปฏิบัติงานส าเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่างเหมาะสม 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558: 76) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท  
คอนสตรัคชั่น จ  ากัด พบว่า ผลการวิ เคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ดา้นคุณภาพงาน อยูใ่นระดบัมาก 
 1.3 ดา้นเวลาที่ใชใ้นการท างาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ล าดบัแรก คือ ผลงานของท่านเสร็จทันเวลาที่ก าหนด รองลงมา คือ เม่ือเกิดปัญหาท่านสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันก าหนดเวลา ท่านสามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
ท่านสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประหยดัเวลาการท างาน  และท่านสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย อินต๊ะยศ  
(2557: 92) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานส านักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ดา้นเวลา อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง)  
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นเพศ บุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560: 71) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิต
ในจงัหวดัสงขลา พบว่า พนกังานที่มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั 
  2.2 ดา้นอายุ บุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การท างานโดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556: 87) ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ซนัไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั พบว่า พนกังานที่มีอายตุ่างกัน 
มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั  
  2.3 ด้านสถานภาพ บุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีสถานภาพต่างกัน  
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560: 71) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัร
สายการผลิตในจังหวดัสงขลา พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ไม่แตกต่างกนั   
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  2.4 ดา้นระดบัการศึกษา บุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธเนศ บุตรอ ่า (2558: 106) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ  ากดั 
พบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั  
  2.5 ดา้นอายรุาชการ/อายงุาน บุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีอายรุาชการ/
อายุงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของธเนศ บุตรอ ่า 
(2558: 107) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ  
เอลลิเวเตอร์ จ  ากัด พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมแตกต่างกนั  
  2.6 ดา้นประเภทบุคลากร บุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีประเภทบุคลากรต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556: 88) 
ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า 
พนกังานที่มีต าแหน่งงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั  
  2.7 ด้านเงินเดือน บุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ที่มีเงินเดือนต่างกัน  
มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของนริศรา ทองประเสริฐ (2558: 81) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่สาธารณสุขในจงัหวดัเพชรบุรี 
พบว่า เจา้หน้าที่ที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั   
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
  3.1 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นนโยบายการบริหารงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า บุคลากรให้ความส าคญักบัการก าหนด
นโยบายการบริหารงานของหน่วยงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย 
ของ Herzberg ที่กล่าวว่า นโยบายและการบริหารงาน คือ ความสามารถในการจดัล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ของการท างาน ท าให้เห็นถึงนโยบายของหน่วยงานการบริหารงาน การจดัระบบงานของผูบ้งัคบับญัชา 
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัแวดลอ้ม (Hygiene Factors) 
คือ ปัจจยัที่ก าจดัความไม่พึงพอใจในการท างาน และเป็นปัจจยัที่ช่วยให้บุคคลยงัคงปฏิบตัิงานไดต้ลอดเวลา  
  3.2 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นลกัษณะของงานที่ท  า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพฒัน์ศิกานต ์ศรีโกตะเพชร (2554: 119) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์   
  3.3 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาติชาย เจริญสุข (2559: 108) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานดา้นสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานไม่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย  
  3.4 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า บุคลากรกรมบญัชีกลาง 
(ส่วนกลาง) ให้ความส าคญักบัการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Granholm ที่กล่าวว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า การปรับตวั 
คือ ความสามารถในการปรับตวัที่ยืดหยุน่อยา่งรวดเร็วกบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้แนวคิดใหม่ 
วิธีใหม่ และหนา้ที่ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  3.5 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานด้านความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศาสตร์ศิลป์ 
ทองแรง (2557: 102) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี พบว่า ปัจจยัดา้นต าแหน่งและความมัน่คงในงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  3.6 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงสอดคล้องกบั งานวิจัยของณิชานันท์ เพ็ญศรี 
(2554: 52) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พบว่า ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล ไม่พบว่าสามารถ
ใชเ้ป็นตวัแปรในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้  
 3.7 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ซ่ึงผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) ให้ความส าคญักบัการท าให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจในงานที่ท  า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรัตน์ชนก  จนัยงั (2556: 95) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า พนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  
ให้ความส าคญักบัเร่ืองปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 กรมบญัชีกลางตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง (ส่วนกลาง) ทั้งหมด 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ  
  กรมบัญชีกลางควรจะสร้างวฒันธรรมในการท างานร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร  
ไดแ้สดงความสามารถในการปฏิบตัิงานที่ส าคญั ให้โอกาสบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน 
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากร ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือกนั หรืออาจให้การยกยอ่งชมเชย 
ให้ก าลงัใจ และให้ความเช่ือใจกนัและกนั เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ดา้นนโยบายการบริหารงาน  
  กรมบญัชีกลางควรจะมีการก าหนดนโยบายการบริหารงาน กฎระเบียบ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
ของหน่วยงานที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผน  
และการด าเนินงานภายในหน่วยงาน โดยมีการแบ่งงานที่ไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม และมีการสร้างความเข้าใจ
ในนโยบายให้บุคลากรทราบอย่างทัว่ถึง เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปปฏิบติังานอย่างประสิทธิภาพ 
กรมบญัชีกลางประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 3. ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในที่ท  างาน  
  กรมบัญชีกลางควรมีการสนับสนุนให้เกิดความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน เช่น การจัดกิจกรรม  
สร้างความสัมพนัธ์ การให้พื้นที่บุคลากรไดท้ าความรู้จกักนั การสร้างค่านิยมหน่วยงานให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ดีต่อกนั การสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนรวมในองคก์ร และการส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะการส่ือสาร
และสร้างมนุษย์สมพนัธ์ที่ดีกับผู้อื่น คอยผลักดัน คอยช่วยให้บรรยากาศในการท างานร่วมกันดีขึ้น  
หรืออาจมีการจดัอบรมความรู้เพื่อให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานร่วมกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้ งต่อไป ผูว้ิจยัควรสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลกัความน่าจะเป็น แบบแบ่งชั้นภูมิ 
เพื่อให้การท าวิจยัเร่ืองน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
(ส่วนกลาง) เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
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