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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมศุลกากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติ งานในส านักงานเลขานุการกรม          
กรมศุลกากร จ านวน 139 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างระหว่างตัวแปรจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; การปฏิบัติงานของบุคลากร; ส านักงานเลขานุการกรม 
 
Abstract 
 The purpose of this research study (1) is to study the performance of personnel. 
Office of the Secretary of the Customs Department (2) to study the performance of personnel 
Office of the Secretary of the Department of Customs classified by personal factors 
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 The sample group used in this research was 139 personnel working in the Office of 
the Secretary of the Customs Department, using questionnaires as a tool for data collection. 
The statistics used for the descriptive analysis were frequency, percentage, mean (x) and 
standard deviation (SD). The hypothesis was tested for comparison using t-test and one-way 
ANOVA. The differences were found between the variables and were compared individually 
by means of LSD. 
 The results of the hypothesis testing showed that personnel working in the Office of 
the Secretary of the Customs Department, the performance of personnel The Office of the 
Secretary of the Customs Department, overall, is at a high level. When considering each 
aspect, it was found that the side with the highest mean value was The aspect of success, 
on time for performance. Personnel of the Secretariat of the Customs Department with 
different monthly income Resulting in different operational efficiency Statistically significant 
at a level of 0.05 
 
Keywords:  operational efficiency; Performance of personnel; Department of   
  Secretary Office 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีของโลก ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักส าคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย การเพิ่มพูนประสบการณ์ ทางด้านวิชาการการ
ฝึกอบรม รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ส่งผลให้ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการ
ปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อสนองตอบต่อการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จ าเป็น ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  กรมศุลกากรเป็นองค์การภาครัฐ แต่เดิมมีภารกิจหลักที่มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีอากร จากสินค้าต่างๆ 
ที่น าเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการ
ส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกควบคู่กันนั้น กรมศุลกากรจึงได้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
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กระแสโลกาภิวัตน์และสังคมยุคดิจิทัล ส่งผลให้ทางกรมศุลกากรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย กรม
ศุลกากรได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ก็จะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังของบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จ เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากร
ที่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การมากที่สุด หากขาดบุคลากร
กระบวนการในการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถบรรลุความส าเร็จได้ กรมศุลกากรจึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏบิัติงานส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ใน
ต าแหน่ง ข้าราชการ 114 คน พนักงานราชการ 77 คน ลูกจ้างประจ า 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 211 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2563) กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการ
วิจัย จ านวน 139 คน 
  2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยมีองค์ประกอบทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่ ดา้นปริมาณงาน ด้านคุณภาพงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ดา้นความส าเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และดา้นสัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การ
ท างาน ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
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 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร ประกอบด้วย ด้านปรมิาณงาน ด้านคุณภาพงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏบิัติงาน และด้านสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร 
  2. เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
บททบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้
ด้านปริมาณงาน 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ปริมาณงาน หมายถึง บุคลากรจะต้องปฏิบัตงิาน
ให้ได้ผลงานเปน็ไปตามที่หน่วยงานก าหนด หรือคาดหวังไว้ 
 ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ปริมาณงาน หมายถึง ผู้ปฏิบตัิงานสร้างงาน
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
 สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ปริมาณงาน หมายถึง จ านวนงานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏบิัติไดม้ีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านปริมาณงาน หมายถึง ผูป้ฏิบัติงานสร้างผลงานเป็นไปตามที่
หน่วยงานก าหนด มปีริมาณที่เหมาะสม จ านวนงานที่เกิดขึ้นได้จัดล าดบัความส าคัญจะต้องเปน็ไปตามความ
คาดหวังของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
ด้านคุณภาพงาน 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คุณภาพงาน หมายถึง บุคลากรจะต้องปฏิบตัิงาน
ให้ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นย า ไมม่ีข้อผิดพลาด หน่วยงานนัน้ๆ ตอ้งได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ 
 ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า คุณภาพงาน หมายถึง ผูป้ฏิบัติงานจะต้องผลิต
งานที่มีคุณภาพสงู ได้รับประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่พึงพอใจ 
 สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คุณภาพงาน หมายถึง ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลติและ
ผู้ใช้ไดป้ระโยชน์คุ้มคา่และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่
มีคุณภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านคุณภาพงาน หมายถึง ผูป้ฏิบัติงานจะต้องผลติงานที่มี
คุณภาพสูงได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นย า ไม่มีข้อผิดพลาด และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้
ตามมาตรฐาน 
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ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานให้ส าเร็จในแต่ละงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  
 ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง มี
ความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในการปฏบิัติงาน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา 
 สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง เวลาที่
ใช้ในการด าเนนิงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการปฏิบัตงิานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนดถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน หมายถึง เวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนดถูกต้อง รวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มกีารวางแผนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา 
ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัตงิาน 
หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหนา้ที่แล้วเสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถท างานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย และผลส าเร็จของงานเปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนด ท าให้เกิดแรงจูงใจในผลงาน 
 วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ดา้นความส าเร็จตรงเวลาในการปฏบิัติงาน หมายถึง 
มาตรฐานในการปฏบิัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
ใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม มีส่วนร่วมในการพฒันาแผนงานเพื่อควบคุมให้งานไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด 
ซึ่งมีเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงานอย่างเหมาะสม 
 ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า เวลา หมายถึง ผู้ปฏิบัตงิานใช้เวลาในการท างาน
ได้เหมาะสมกับเนื้องาน 
 สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนนิงานจะตอ้งอยู่
ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมยัมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาในการปฏบิัติงานน้อยการสง่มอบตรงตามก าหนดถูกต้อง และรวดเร็ว 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผูป้ฏิบัตงิาน
สามารถปฏบิัติงานในหนา้ที่แลว้เสร็จตามเวลา มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ผู้ปฏิบัตงิานใช้เวลาในการท างานได้เหมาะสมกับเนื้องาน และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
 ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านสัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง 
องค์ประกอบซึ่งแสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่างพนักงานกับบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ความไวว้างใจ ความ
สามัคคี ความช่วยเหลือ การแบ่งปันข่าวสาร 
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 ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ดา้นสัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลากรของหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดีระกว่างผู้ร่วมงาน สร้าง
ความสามัคคีในการท างาน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ ตั้งใจท างานในหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ ไม่มีความขัดแย้งกัน และ
สามารถท างานร่วมกันเปน็ทีมได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ 
ตั้งใจท างานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สร้างความสามัคคีในการท างาน ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถ
ท างานร่วมกันเปน็ทีมได้ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) อ้างใน ชนญัญา ทองสุข (2562)  วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่
มีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั พบว่า ปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา รายได้ ต าแหน่ง และอายุงานมีผลต่างประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดับสงู 
โดยมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานทีป่ลอดภยัเป็นอันดับสูงทีสุ่ด และมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสงู โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดา้น
ปริมาณงานเปน็อันดับสูงทีสุ่ด ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการท างานที่มผีลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพการท างานที่ปลอดภัยและดา้นความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างาน มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดา้นคุณภาพงาน โดยมีค่าสมัประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากบั 0.00 และ 0.20 ตามล าดบั และคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพการท างานที่
ปลอดภัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานด้านปริมาณงานและดา้นความรวดเร็วในการท างานโดยมีคา่
สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์ เท่ากับ 0.00 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) อ้างใน ชนัญญา ทองสุข (2562)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีคา่เฉลี่เท่ากับ 3.58 แรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.56 และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.78 ซึ่งมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ 
โครงสร้างและความสามารถมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับน้อง 
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน คอื ความส าเร็จในงาน ต าแหน่งงาน ความ
รับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการท างาน มีความสัมพนัธก์ับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร
อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีความสมัพันธ์กับ 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนปจัจัย
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี  
  วรรธนพล วรดิลก (2556 : บทคัดย่อ ) พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ศึกษาวจิัย
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของต ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ พบว่า 1) ต ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ทีป่ฏบิัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีระดับ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติอยูใ่นระดับปาน
กลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวของต ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อายุ การศึกษา ชั้นยศ จ านวนปีที่รับราชการต ารวจ
ความรู้ความสามารถความเข้าใจในนโยบาย ทัศนคติต่อการด าเนินงาน แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปีอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อทุติย
ภูมิ ด้วยการจัดท าแบบสอบถามโดยใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถามและน า
แบบสอบถามที่ได้จัดท าไว้เบื้องต้นไปให้ที่ปรึกษาวิพากษ์ และแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์รวมทั้งทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือตามหลักสถิติเพื่อจัดเก็บในขั้นตอนต่อไป ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยการแจกเอกสาร และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้
ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
รวมทั้งได้น าทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการกรม 
กรมศุลกากร จ านวน 211 คน (ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2563)  
 กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ( Taro 
Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่มากกว่าร้อยละ 5  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา 
ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน ลักษณะค าถามปลายปิด รวม 7 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 
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  1.2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรโดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ซึ่งมีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 23 
ข้อ ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงาน ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน โดยแต่ละข้อประกอบด้วยค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4          หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก, 3 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง, 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย, 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกับ มีปัจจัยเร่ืองใดอีกบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ การวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา 
ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน   
   1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
   2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
พบว่า ได้แก่ ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา 
ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
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  2.1 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์
การท างาน ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน 
  2.2 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม  
กรมศุลกากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   1.1 ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
เป็นไปได้ว่า บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว
เสร็จตามเวลา มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาในการท างานได้
เหมาะสมกับเนื้องาน และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดา
ริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถท างานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ ก าหนด ท าให้เกิดแรงจูงใจในผลงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ให้
ความส าคัญกับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงานเพื่อควบคุมให้งานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาในการ
ท างานได้เหมาะสมกับเนื้องาน ทันเวลา และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เวลาที่ ใช้
ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนดถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
   1.2 ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เป็นไปได้ว่า 
บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีเวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนด
ถูกต้อง รวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสามารถ
ให้บริการได้ทันเวลา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จในแต่ละงาน มี 
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การวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ มีความกระตือรือร้น มี
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา 
ทาระนัด (2561) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ เวลา
ที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการทา งานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนดถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
   1.3 ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เป็นไปได้ว่า 
บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ให้ความช่วยเหลือ ตั้งใจท างานในหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ สร้างความสามัคคีในการท างาน ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ    ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบซึ่งแสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ความไว้วางใจ ความสามัคคี ความช่วยเหลือ 
การแบ่งปันข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระกว่างผู้ร่วมงาน สร้างความสามัคคีในการท างาน รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ การให้ความช่วยเหลือ 
ตั้งใจท างานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีความขัดแย้งกัน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
   1.4 ด้านปริมาณงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เป็นไปได้ว่า บุคลากรส านักงาน
เลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างผลงานเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด มีปริมาณที่
เหมาะสม จ านวนงานที่เกิดขึ้นได้จัดล าดับความส าคัญจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) 
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผล
งานเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด หรือคาดหวังไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไอรดา จันทร์อารักษ์ 
(2560) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ปฏิบัติงานสร้างงาน
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561 ) พบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ จ านวนงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร  
   1.5 ด้านคุณภาพงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เป็นไปได้ว่า บุคลากร
ส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานจะต้องผลิตงานที่มีคุณภาพสูงได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นย า 
ไม่มีข้อผิดพลาด และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ 
บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นย า ไม่มีข้อผิดพลาด หน่วยงานนั้นๆ ต้องได้ประโยชน์
คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ประสิทธิภาพใน 
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การปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผลิตงานที่มีคุณภาพสูง ได้รับ
ประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่พึงพอใจ และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรินภา ทาระนัด (2561) ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ
มีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการ
กรม กรมศุลกากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการ
ท างาน ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
   2.1 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงในส านักงาน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า พนักงานฝ่ายการเดินรถที่มีเพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการ
มอบหมายงานนั้นมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลส าเร็จไปที่
ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก เพศชายและเพศหญิงจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   2.2 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด 
(2561) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบว่า  
บุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีอายุต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการ
ก าหนดหน้าที่การท างานไว้อย่างชัดเจน ในแต่ละต าแหน่ง ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลส าเร็จไปที่ประสิทธิภาพ
ของงานเป็นหลัก อายุจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
   2.3 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณ
งาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และ 
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ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า  
พนักงานฝ่ายการเดินรถที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานภาพต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมี
การก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลส าเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็น
หลัก สถานภาพจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   2.4 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด 
(2561) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลส าเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ประสบการณ์การท างานจึงไม่ได้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   2.5 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด 
(2561) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง 
พบว่า พนักงานสายเทคโนโลยีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่ง
ผลส าเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ระดับการศึกษาจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   2.6 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีประเภทต าแหน่งงานต่างกัน ท า
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลา 
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ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ 
(2558) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัทก่อสร้าง: 
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด พบว่า บุคลากรที่มีประเภทต าแหน่งงานต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพงศ์ รัตนนุ
พงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว 
SMM พบว่า บุคลากรที่มีประเภทต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่ง
ผลส าเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ประเภทต าแหน่งงานจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.7 บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากรที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความต่างกันในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ด้านปริมาณงาน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบว่า  
บุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพงศ์ รัตน
นุพงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์
ข่าว SMM พบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอีก 4 ด้านที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับมี
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจัย พบวา่ บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด ประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึ้นไป ระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี ประเภทต าแหน่งงานเปน็ข้าราชการ และรายได้ต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,000-30,000 บาท จะเห็นได้ว่า
ปริมาณเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชดัหน่วยงานควรพิจารณาขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าท างานให้กระจายระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า 
เมื่อพิจารณาอายุ ของบุคลากร และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรต้องเร่ิมวางแผนในการบริหาร
บุคคลในทุกๆ ปี เนื่องจากมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการพร้อมๆ กัน จงควรเตรียมความพร้อมในการสรร
หาบุคลากรใหม่ทดแทนบุคลากรเดิมที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งาน และ
เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือน หน่วยงานควรพิจารณาถึงจ านวนงานที่เกิดขึ้นมปีริมาณที่เหมาะสม 
ผู้บังคับบัญชาควรส่งมอบงานและกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการจัดล าดับความส าคญัของปริมาณ
งาน ควรมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อสร้างผลงานเปน็ไปตามที่หน่วยงานก าหนด โดยทีง่าน
ไม่ไปอยู่ทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งมากจนเกินไป และเพื่อให้งานเปน็ไปด้วยความราบรื่น 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านปริมาณงาน หัวหน้างานควรมอบหมายงานให้บุคลากรตาม
ความสามารถและปริมาณที่ยังคงค้างโดยไม่มากจนท าให้งานล้นมือ หัวหน้างานควรมีการกระตุน้การท างาน
ของบุคลากรและติดตามการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
 2. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว โดยมีประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานดา้นความส าเร็จตรงเวลาในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สดุ ดังนัน้หน่วยงานจึงควรคงความเป็นมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานแบบนีส้ืบ
ต่อไปย่อมจะสง่ผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเปา้หมายที่วางไว ้และลดปัญหาการลาออกหรือย้ายหน่วยงาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการคงอยู่ของหน่วยงานและการบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีต่อไปในอนาคต 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร ในด้านอ่ืนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เพื่อขยายผลการศึกษาและเปน็ข้อเสนอแนะกับ
ส านักงานอ่ืนๆ 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรในเชิงลึกเป็นรายด้านและท าการ
วิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
 3. การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเพียงบุคลากรของส านักงานเลขานกุารกรม กรมศุลกากร เท่านั้น ควร
ขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น ส านักงานที่อื่นๆ ทีอ่ยู่ภายใต้สังกัดกรมศุลกากร เพื่อน าผลมา
เปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกต่างกันมากน้อยก็สามารถนิมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะหน่วยงานได้มาก
ยิ่งขึ้น 
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