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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงาน
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของ
กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 128 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวง
การต่างประเทศท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
ประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
การต่างประเทศไม่ต่างกนั และปัจจยัในการปฏิบติังาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
การต่างประเทศ 
 
 
ค าส าคญั: ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน,ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study efficiency of personnel in the permanent secretary 

office, Ministry of Foreign Affairs 2) to study efficiency of personnel in the permanent secretary office, 
Ministry of Foreign Affairs separated by personal characteristics 3) to study process affecting efficiency 
of personnel in the permanent secretary office, Ministry of Foreign Affairs.  
 The sample group was 128 people of who work is related to financial management of Ministry 
of Foreign Affairs. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 
tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical 
significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order 
to see which pair are different and Multiple Regression.  
 The result of the hypothesis testing indicates that personnel whose work is related to financial 
management under the Permanent Secretary Office, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, despite 
their different genders, age, positions, and work experiences, their efficiency and performance are not 
different. Moreover, factors that are related to career advancement and workplace atmosphere have an 
impact on their efficiency and performance of the said personnel. 
Keywords : efficiency, Permanent Secretary Office, Ministry of Foreign Affairs 
 
บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ไดมี้การเจริญความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยการส่งทูต
หรือคณะบุคคลเดินทางไปยงัอีกประเทศหน่ึงเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และด าเนินกิจกรรมร่วมกนั มีการ
พึ่งพาอาศยักนัและกนั มีการแลกเปล่ียนทางการคา้และการด าเนินกิจการต่างๆ ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อการดูแลผลประโยชนข์องประเทศชาติ การรักษาความมัน่คงและเอกราชของประเทศ และรักษาไว้
ซ่ึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตามสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งกฎบตัรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน พร้อมกบั
การสร้างภูมิคุม้กนัและพฒันาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ไดรั้บประโยชน์จากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีเอกภาพมากยิง่ข้ึน  

 การปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของกระทรวงการต่างประเทศมีลกัษณะแบบ “การรวมศูนย์
อ านาจ” กล่าวคือ เป็นการด าเนินการปกครองท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงของ
ส่วนกลาง การบญัชีของส านักงาน ปลดักระทรวงและกระทรวง ส านักบริหารการคลงั มีอ านาจหน้าท่ี 
เสนอแนะและก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และงบประมาณของ
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กระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ บุคลากรในกระทรวงการต่างประเทศตอ้งเดินทางไปประจ าการในต่างประเทศตามรอบ
ประจ าการ ทุก 2 หรือ 4 ปี ในสายวิชาการต าแหน่งนักการทูต และสายสนับสนุนต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือการเงินและบญัชี ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีการเงินการคลงัในหน่วยงานต่างประเทศประจ าหน่วยงานละ 1-2 
คน ตามโครงสร้าง เป็นผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเน่ืองจากการหมุนเวียนสับเปล่ียนบุคลากร ตามภารกิจ
ของกระทรวง 

การสับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรทุกปีของกระทรวงการต่างประเทศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรด้านการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงโดยลกัษณะทัว่ไปของ
บุคลากรท่ีมีความหลากหลาย และแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นในดา้นความรู้ทกัษะ และทศันคติ ซ่ึงคุณลกัษณะ
ดงักล่าวถือเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้การปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ขององคก์รบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปทุกรอบการประจ าการ  

 ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศแตกต่างกนัหรือไม่ และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

ขอบเขตการวจิัย 
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง พนกังานสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน

ดา้นการเงินการคลงัของส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 188 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ (Web Portal) ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565) กลุ่มตวัอยา่งใน 
การวิจยั จ านวน 128 คน 

2. ด้านเนื้อหา คือ การศึกษาประเด็นส าคญัต่าง ๆ ในด้านปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรใน 
การปฏิบติังาน ปัจจยัในการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์ท างาน และปัจจยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน และด้าน
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ  
 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
การต่างประเทศ และน าผลการวิจยัไปประยกุตแ์ละปรับใชใ้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

บททบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพ 

ไรอนั และสมิทธ์ิ (Ryan and Smith, 1954) อา้งถึงใน สิรินภา ทาระนดั (2561) กล่าวถึง 
ประสิทธิภาพของบุคคลไวว้่า เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกระหว่างงานกับความทุ่มเทแรงกายแรงใจ  
ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้นนอกจากแง่มุมของการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน 

อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) การกระท าใดๆ ท่ีบรรลุผลตามความคาดหมายและท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
โดยสามารถลดการสูญเสียของทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งผลิตผลลพัธ์ โดยมีสัดส่วนของปัจจยั
น าเขา้ในการลงทุนน้อยท่ีสุด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้อย่างทนัต่อสถานการณ์ และเป็น
ประโยชนต่์อองคก์ารอยา่งคุม้ค่า 

ทิรัศมช์ญา พิพฒัน์เพญ็ และคณะ (2557) อา้งถึงใน วิชาญ ม่วงใหม่(2559-2560) สรุปความหมาย
ของประสิทธิภาพได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยค านึงถึงความประหยดัทรัพยากรในทุก ๆ ดา้นแต่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด 
ประหยดัทั้งเวลา แรงงาน วสัดุ ส่ิงของและอ่ืน ๆ  

ดงันั้นผูว้ิจยัใหค้วามหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีท าใหเ้กิด
ความส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อยา่ง
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ทนัต่อสถานการณ์ ประหยดัเวลาใชก้ าลงัและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด และผูม้ารับ
บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยในการปฏบิัติงาน 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ธชพรรณ บุรี (2558) กล่าวว่า ส่ิงท่ีบุคลากรรู้สึก
พอใจต่อการวางแผนนโยบายและการบริหารงานขององคก์รท่ีมีอย่างโปร่งใส ยุติธรรม มีขอ้มูลข่าวสาร 
ท่ีชดัเจน รวดเร็ว จะท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดลุ้ล่วง 

รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ (2560) กล่าวว่า การท่ีองคก์ารมีการก าหนดนโยบายและระบบการด าเนินงาน 
ท่ีมีเป้าหมายชดัเจนเหมาะสม ไม่มีความซับซ้อนเอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน มีการกระจายอ านาจและ
ปริมาณท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์รการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา บุคลากร 
ในองคก์ารจึงมีความรู้สึกท่ีดีและรับรู้ได ้ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจ 
ในงานท่ีท าอยู ่

ณัฐวตัร เป็งวนัปลูก (2560) กล่าวว่า นโยบายขององคก์รท่ีก าหนดแบบแผนการบริหารไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นแนวทางหรือวิธีการท างานขององคก์รท่ีมีระบบระเบียบเป็นไปอยา่งยติุธรรมและใชก้ลยทุธ์ 

ในการบริหารงานอยา่งเหมาะสม 
ดงันั้น ดา้นนโยบายและการบริหารงานขององคก์ร หมายถึง องคก์รตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจน วางแนวทางการปฏิบติังานท่ีสามารถปฏิบติัได้จริงอย่างเหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และไม่
ซ ้ าซอ้น มีการบริหารงานอยา่งตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ
การส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อให้บุคลากรรับรู้  เช่ือมัน่ในการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายร่วมกนั และ
ป้องกนัการไม่เขา้ใจหรือไม่พอใจกนัในงานท่ีตนรับผดิชอบ 

2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นวารา นาคเวก (2555) ใหค้วามหมายว่า การมีโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนตามความรู้ ความสามารถ การมีโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน การ
ไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันาความรู้ ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา เป็น
ตน้ การไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้จริญกา้วหนา้ตามความรู้ความสามารถและสายงาน และการเล่ือนต าแหน่ง
มีความเป็นธรรม 

ธชพรรณ บุรี (2558) ให้ความหมายว่า โอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน และไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้นให้สูงข้ึนอย่างเหมาะสมตามเกณ์แ์ละความ
ยติุธรรม 

อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ให้ความหมายว่า งานท่ีได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และทกัษะ ท าให้มัน่ใจว่าจะมีอนาคตท่ีดีข้ึน รู้สึกช่ืนชอบและสนุกกบังานท่ีท า งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายมีความทา้ทาย และเกิดการกระตุน้ท่ีอยากจะท างาน มีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงและมีโอกาส
พฒันาอยูต่ลอดเวลา บริษทัใหโ้อกาสศึกษาต่อ อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และคุณวุฒิใหก้บัพนกังาน 
ไดรั้บความยติุธรรมในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้นเงินเดือน 
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ดงันั้น ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ได้
ใชค้วามสามารถและพฒันาทกัษะความรู้อย่างแทจ้ริงและเหมาะสม ไดรู้้สึกสนุกกบังานท่ีท า องคก์รเปิด
โอกาสให้ไดป้ฏิบติังานท่ีส าคญัและมีความหมาย ทา้ทาย เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงจะท าให้บุคลากรสามารถท าหน้าท่ีได้โดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี มีความเช่ือมัน่ 
ในตนเอง ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มพูนศกัยภาพ ทกัษะ และบุคลิกภาพ โอกาสท่ีจะ
ได้รับการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตามความสามารถในการปฏิบติังาน และตาม
ระเบียบหลกัเกณ์ข์ององคก์ร   

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ ์(2559) กล่าวว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั
ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร เป็นส่ิงสะทอ้นถึงความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานและผูร่้วมงาน ถา้ทุกคนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่องาน ทุ่มเทก าลงัใจก าลงัความคิดและก าลงักายท างานร่วมกนัและช่วยกนัแกไ้ขปัญหา  
การท างานกจ็ะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ณฐัวตัร เป็งวนัปลูก (2560) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ีปฏิบติังานอาคาร สถานท่ี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการท างาน สภาพแวดลอ้มภายในกองร้อยความพร้อมของอาวุธยทุโธปกรณ์ รวมถึงระยะเวลา
การพกัของพนกังาน 

รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ (2560) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ
ขณะท างาน ฝุ่ น การถ่ายเทของอากาศอย่างเหมาะสม ขนาดของพื้นท่ีท างานเม่ือเทียบกับปริมาณของ
พนักงาน มีความสะอาดและปลอดภัยของสภาพแวดล้อมท่ีท างาน มีการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมให้สะดวกต่อการท างาน มีการจดัเตรียมยาเวชภณั์ท่ี์เพียงพอ และมีการส่งเสริมสุขภาพใหก้บั
บุคลากรในองคก์ารอยา่งเหมาะสม 

ดงันั้น ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวับุคลากรในการปฏิบติังาน
และเอ้ืออ านวยให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พื้นท่ีท างานมีขนาด
เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบติังาน แสงสว่าง อุณหภูมิ มีความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน พื้นท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ รวมไปถึงส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความรู้สึกของบุคลากรต่อการปฏิบติังานและผูร่้วมงาน บรรยากาศภาย 
ในองค์กรท่ีพร้อมให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาและทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้การ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน  ธชพรรณ บุรี (2558) กล่าววา่  บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน มีการประสานงานไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ผูบ้งัคบับญัชามีความเอาใจใส่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานมีความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมมือกนัท างานใหห้น่วยงาน 

อคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ ์(2559) กล่าวว่า  การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูร่้วมงาน สร้างความสามคัคีในการท างาน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั 
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รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ (2560) กล่าวว่า  ความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลทั้งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีความตอ้งการท่ีจะให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานให้
ค  าปรึกษาทั้งเร่ืองในการท างานหรือเร่ืองชีวิตส่วนตวั มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั และปรับท าความเขา้ใจ
กนัไดเ้ม่ือเกิดปัญหา 

ดงันั้น ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูร่้วมงาน 
และมีการแสดงออกพฤติกรรมในลกัษณะต่างๆ ในเชิงบวก ผูบ้งัคบับญัชา เอาใจใส่ ให้ความเป็นกนัเอง 
การไดรั้บความไวว้างใจ การยอมรับนบัถือ การให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ไดมี้โอกาสท า
กิจกรรมนันทนาการร่วมกนั มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  และปรับท าความเขา้ใจกนัได้เม่ือเกิดปัญหา 
รวมถึงไดรั้บการปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณ์ ์ท่ีหน่วยงานนั้นๆ ก าหนดไวด้ว้ยความยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียม 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พฤธิสิทธ์ิ อุทุม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสระแกว้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก โดยดา้นคุณภาพงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
รองลงมา คือดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นเวลาและดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
พบวา่ ขา้ราชการในสงักดัส่วนมากยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลใหย้งัขาดความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีล าดบัขั้นบงัคบับญัชาในการสั่งการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้มี
ค่อนขา้งมาก ท าให้การส่ือสารไม่มีความชดัเจนคุณภาพของงานจึงออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ดา้นปริมาณของ
งาน พบว่า ปริมาณงานไม่สัมพนัธ์กบัจ านวนของขา้ราชการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ด้านเวลา พบว่า ในการ
ท างานนั้น มีระเบียบ ขั้นตอนปฏิบติัท่ีค่อนขา้งเยอะ ท าใหง้านเสร็จไม่ตรงตามก าหนดเวลารวมทั้งปริมาณ
งานมีมากกว่าระยะเวลาท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนดไว ้และ ดา้นค่าใชจ่้าย พบว่า งบประมาณท่ีไดรั้บในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ มีจ านวนจ ากดัไม่เหมาะสมกบัจ านวนภารกิจท่ีไดรั้บอีกทั้งการตั้งงบประมาณนั้น 
ไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 

พีรดา แกว้มูล (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทั ริโก ้(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ส านักงานใหญ่ พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ด้าน โดยสามารถ
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และ ดา้นค่าใชจ่้าย โดยปัจจยัส่วนบุคคล
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ต่างกนั แต่เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และอายกุารท างาน ต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ในส่วนของปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ในขณะท่ีดา้น
ความมัน่คงในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ไม่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของบริษทั 
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วธีิการด าเนินการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยใชเ้คร่ืองมือการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ  
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวง

การต่างประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 188 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
(Web Portal) ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565) 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 128 คน โดยการใชก้ารค านวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม Cluster sampling ตามกลุ่มผูป้ฏิบติังานในประเทศ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานใน
ต่างประเทศ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย ประกอบดว้ย 
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์ท างาน มีจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

1.2 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย  ดา้นนโยบายและการบริหารงานขององคก์ร 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน 
มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 23 ขอ้ มีจ านวนขอ้ค าถาม 23 ขอ้ ก าหนดให้ 5 = ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด, 
4 = ระดับความส าคญัมาก, 3 = ระดับความส าคญัปานกลาง, 2 = ระดับความส าคญัน้อย, 1 = ระดับ
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการ 
ต่างประเทศ มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 10 ขอ้ มีจ านวนขอ้ค าถาม 10 ขอ้ ก าหนดให ้5 = ระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด, 4 = ระดบัเห็นดว้ยมาก, 3 = ระดบัไม่แน่ใจ, 2 = ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย, 1 = ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

1.4 เป็นข้อค าถามปลายเปิดท่ีถามเก่ียวกับความคิดเห็นถึงสาเหตุท่ีเป็นปัญหา หรือ
อุปสรรคต่อการปฏิบติังานท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข จ านวน 1 ขอ้ 

1.5 ช่วงเกณ์ค์ะแนนเฉล่ียการประเมิน ก าหนดให ้4.21 – 5.00 = ระดบัมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 
= ระดบัมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบัปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดบันอ้ย, 1.00 – 1.80 = ระดบันอ้ยท่ีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถติิพรรณนา (descriptive statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะส่วน

บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั และประสบการณ์ท างาน 
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1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร
ปัจจยัในการปฏิบติังาน และดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 
2. สถติิเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 ใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ 
2.2 ใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา ดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั และดา้นประสบการณ์การท างานจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่  
โดยใชว้ิธีของ LSD 

ผลการวจิัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ

กระทรวงการต่างประเทศ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ทั้งน้ี ผูป้ฏิบติังานไดใ้ห้
ความส าคญักบัการจดัล าดบัความส าคญัของงาน อยู่ในระดบัสูงสุด ให้ความร่วมมือในการรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ส านักงาน อาคาร สถานท่ีตามนโยบายขององค์กร และท างานเสร็จตามก าหนด อยู่ในระดับ
รองลงมาตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกับการเงินการคลังของ
กระทรวงการต่างประเทศ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, ดา้นอายุ, ดา้นสถานภาพ, ดา้นระดบัการศึกษา, 
ดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั และดา้นประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

3.1  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง
การต่างประเทศ  

3.2 ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูร่้วมงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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อภปิรายผล  

ผลการวิจยัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศสามารถ
สรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า บุคลากรส านักงานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ความส าคญัเร่ืองความรวดเร็วของงานเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากความเร่งด่วนของภารกิจ
กระทรวง 

การต่างประเทศท่ีต้องทันต่อเหตุการณ์ และปริมาณงานท่ีมีเป็นจ านวนมาก โดยสามารถ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณ์์ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว ตรง
ประเด็น ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฤธิสิทธ์ิ อุทุม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ประสิทธิในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระแก้ว” พบว่า ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสระแกว้ มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพงาน เป็นอนัดบัหน่ึง สามารถใชค้วามรอบรู้และ
ประสบการณ์ในการทา งานในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ี หรือ เต็มศกัยภาพของตวัขา้ราชการเอง 
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลา และอนัดบัสุดทา้ย และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรดา แกว้มูล 
(2562) ไดศึ้กษาเร่ือง “ประสิทธิในการท างานของพนกังานบริษทั ริโก (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังาน
ใหญ่” พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงล าดบัได้ดงัน้ี ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และ ด้านค่าใช้จ่าย การท่ีพนักงาน
สามารถสร้างผลงานออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ร และสามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้นั้น จะส่งผลให้พนักงานมีความภูมิใจตนเองและมีความสุขในการท างาน 
พนกังานจะรู้สึกดีกบังานท่ีตวัเองรับผดิชอบและจะสามารถท างานใหบ้รรลุไดต้ามเป้าหมาย  

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั และดา้น
ประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

2.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการการเงินการคลังของกระทรวงการ
ต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าบุคลากรมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ด าเนินการเงินการคลงัต่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ นยัน์ปพร  
ยทุธนาวา (2554) อา้งถึงใน สุดารัตน์ แนบฉิมพลี (2560)ไดศึ้กษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
งานการเงิน วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา” พบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของงาน
การเงินวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ปัจจยัเพศ ไม่มีผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานของงานการเงิน
วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทราแตกต่างกนั  
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2.2 บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศท่ีมี
อายุต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณทุกช่วงอายุมี
ความรู้ ทกัษะและการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณ์ ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผล
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรพงษ ์ฉนัทพฒัน์พงศ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง” พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย พนักงานท่ีมีเพศ อายุถานภาพะดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได้  
ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

2.3 บุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศท่ีมี
สถานภาพต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ โดยภาพรวม
ไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัมีทั้งโสด และสมรส 
ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
ซ่ึงผลท่ีได้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560)  ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดั
สงขลา” พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงานต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

2.4 บุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ โดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัมีทุกระดบั
การศึกษา ในการปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศ ตอ้งมีการอบรมและสอบ
วดัผลทุกคร้ังก่อนออกประจ าการ ท าให้ความรู้ความเขา้ในกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณ์อ์ยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกนั ซ่ึงผลสอดคล้องกบังานวิจัยของ มาลินี นกศิริ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จ ากดั” พบว่า เพศ อายุ รายได้
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.5 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณของกระทรวงการ
ต่างประเทศท่ีมีต าแหน่งงานปัจจุบนัต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ต าแหน่งงานปัจจุบนัถึงจะมีความแตกต่าง
กนัแต่มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือประโยชน์ให้งานประสบผลส าเร็จ ซ่ึงผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย เรืองวงษ ์(2552) อา้งถึงใน มาลินี นกศิริ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั” พบว่า พนกังานมีความเห็นดว้ย
ว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานและดา้นเพื่อนร่วมงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
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ระดบัมาก พนกังานท่ีมีอาย ุและต าแหน่งงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  

2.6 บุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประสบการณ์การท างานและระยะเวลาการปฏิบติั
ราชการของบุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลมาจากการสอบวดัผล
และการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิระ สรรพศรี 
(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง” 
พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้น
ค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั อยา่งมี 

3. ศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังาน
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงผู ้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งสม ่าเสมอ เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเช่ือถือและมัน่ใจในการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิในการปฏิบติังานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี” พบว่า ปัจจยัดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย ความกา้วหน้าในอาชีพ นโยบายการ
บริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าจ้างและ
ผลตอบแทน ความมัน่คงในงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชลบุรี  

3.2 ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศมีหลกัเกณ์์ แนวทาง และขอ้จ ากดัส าหรับต าแหน่งสายสนบัสนุนออกประจ าการและสาย
สนับสนุนไม่ประจ าการของกระทรวงการต่างประเทศอย่างชัดเจนตั้ งแต่แรก ท าให้จุดมุ่งหมายของ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานเป็นปัจจยัหลกัส าหรับการปฏิบติังานในสายการเงินการคลงัของกระทรวง
การต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดั
สงขลา” พบวา่ ในการท างานของพนกังานทุกคนนั้น พนกังานมิไดมุ่้งแต่ความพึงพอใจในเร่ืองส่วนตวัและ
การไดผ้ลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยงัคงมุ่งหวงัและประสงคจ์ะไดรั้บความมัง่คงกา้วหน้าในงาน 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความมัน่คงท่ีจะไดรั้บในยามท่ีสูงอาย ุหรือยงัคงมีความมัน่คงในยามท่ีประสิทธิภาพใน
การท างานลดลงจากเดิมหรือกรณีทุพพลภาพ และยงัมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บความมัน่คงทางจิตใจดว้ย คือการมี
โอกาสไดรู้้ถึงขอบเขตความสามารถท่ีจะอยู่รอด ตลอดจนการสามารถปรับตวักบัปัญหาต่างๆ ในขณะท่ี
ยงัคงท างานอยูห่รือหลงัจากเกษียณอายแุลว้   

3.3 ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สถานท่ีท างานของหน่วยงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณบุคลากรและเอกสาร และเน่ืองจากการ
หมุนเวียนบุคลการตามวาระการประจ าการท าให้ตอ้งท าความรู้จกักบัผูร่้วมงานใหม่อยู่เสมอ อาจท าให้
ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ เส็งสาย (2561) ได้
ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานในบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแห่งหน่ึงในพื้นท่ีจังหวดันครปฐม” พบว่า การวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานใน
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแห่งหน่ึงในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานด้านบรรยากาศองค์กร พนักงานส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจกับ
บรรยากาศการท างานในองคก์ร เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผูบ้งัคบับญัชา มกัใหก้ าลงัใจกนัอยูเ่สมอ และไดรั้บ
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาในการท างานอยา่งเตม็ท่ี  

3.4 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า วฒันธรรมการท างานของ
ส านกับริหารการคลงัมีส่วนช่วยส่งเสริมใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงานอยูใ่นระดบัท่ีดี เป็นผลใหไ้ดรั้บ
ความร่วมมือในการปฏิบติังานทั้งในหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ซ่ึงผลท่ี
ไดไ้ม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รณฤทธ์ิ สิชฌนงัศุ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “อิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน กลุ่มธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)” พบวา่ ความตอ้งการสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิภาพอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการท างานของพนกังานเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาทั้งเร่ืองใน
การท างาน หรือเร่ืองชีวิตส่วนตวั มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั และปรับท าความเขา้ใจกนัไดเ้ม่ือเกิดปัญหา 
ส่งผลใหก้ารท างานเกิดบรรยากาศท่ีดีและพนกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชใ้ห้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของกระทรวงการต่างประเทศ ดงัน้ี 
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ปัจจัยส่วนบุคคล  จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่าบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงั ของ
กระทรวงการต่างประเทศท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั 
และดา้นประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการ
ต่างประเทศไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี  ปัจจยัดงักล่าว กระทรวงการต่างไดส่้งเสริมและพฒันาความรู้ การเรียนรู้ 
การอบรมเพิ่มพนูทกัษะใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงั ใหใ้ชค้วามรู้ ทกัษะและการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณ์เ์หมาะสมกบัการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ บุคลากรของส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ ตอ้งการโอกาสใหไ้ด้
ปฏิบติังานท่ีส าคญัและมีความหมาย ทา้ทาย เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ ไดรั้บการ
ประเมินอยา่งเหมาะสม ยติุธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบหลกัเกณ์ข์ององคก์ร เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการคดัเลือกไปประจ าการในต่างประเทศท่ีตอ้งการ และการหมุนเวียน สับเปล่ียน โยกยา้ย บุคลากร 
ก็ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานเช่นกนั เน่ืองจากตอ้งปรับตวัเขา้กบั สภาพแวดลอ้ม ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน และงานในความรับผดิชอบใหม่อยูเ่สมอ ท าใหข้าดความต่อเน่ือง รวมถึงการไม่ไดรั้บความร่วมมือใน
การปฏิบติังานดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพการเงินการคลงั ส าหรับการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัภายในหน่วยงาน 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของ
กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ดงันั้น ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ระดบักระทรวง เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลและน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการการปฏิบติังานของกระทรวง
การต่างประเทศใหดี้ยิง่ข้ึน 
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