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บทคัดย่อ
การศึกษาวิ จั ยครั้ง นี้มี วั ตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติง านของบุคลากร
สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
เลขานุการกรม กรมศุลกากร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม
กรมศุลกากร จานวน 139 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างระหว่างตัวแปรจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรส านั กงานเลขานุ การกรม กรมศุล กากร ที่ มี รายได้ ต่ อเดื อนต่ า งกัน ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; การปฏิบัติงานของบุคลากร; สานักงานเลขานุการกรม
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
บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีของโลก ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทาให้ทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสาคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒ นาความรู้ที่ ทันสมั ย การเพิ่ม พูนประสบการณ์ ทางด้านวิ ชาการการ
ฝึกอบรม รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ส่งผลให้ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการ
ปรับ บทบาท ภารกิจ โครงสร้ า ง ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และสอดคล้ องกับ สั ง คมปั จ จุ บั น โดยมี
เป้าประสงค์เพื่อสนองตอบต่อการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จาเป็น ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กรมศุลกากรเป็นองค์การภาครัฐ แต่เดิมมีภารกิจหลักที่มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีอากร จากสินค้าต่างๆ
ที่นาเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการ
ส่งออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกควบคู่กันนั้น กรมศุลกากรจึงได้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
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กระแสโลกาภิวัตน์และสังคมยุคดิจิทัล ส่งผลให้ทางกรมศุลกากรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย กรม
ศุลกากรได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นจะต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ก็จะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังของบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่หนทางแห่งความสาเร็จ เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากร
ที่ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคัญ มากและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อความส าเร็จ ขององค์ก ารมากที่ สุ ด หากขาดบุ คลากร
กระบวนการในการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถบรรลุความสาเร็จได้ กรมศุลกากรจึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ใน
ตาแหน่ง ข้าราชการ 114 คน พนักงานราชการ 77 คน ลูกจ้างประจา 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 211 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2563) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จานวน 139 คน
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยมีองค์ประกอบทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การ
ทางาน ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร
2. เพื่อนาผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร
สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
บททบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านปริมาณงาน
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ปริมาณงาน หมายถึง บุคลากรจะต้องปฏิบัตงิ าน
ให้ได้ผลงานเป็นไปตามที่หน่วยงานกาหนด หรือคาดหวังไว้
ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ปริมาณงาน หมายถึง ผู้ปฏิบตั ิงานสร้างงาน
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ปริมาณงาน หมายถึง จานวนงานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ใน
แผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร
ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านปริมาณงาน หมายถึง ผูป้ ฏิบัติงานสร้างผลงานเป็นไปตามที่
หน่วยงานกาหนด มีปริมาณที่เหมาะสม จานวนงานที่เกิดขึ้นได้จัดลาดับความสาคัญจะต้องเป็นไปตามความ
คาดหวังของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ในแผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร
ด้านคุณภาพงาน
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คุณภาพงาน หมายถึง บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิงาน
ให้ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยา ไม่มีข้อผิดพลาด หน่วยงานนัน้ ๆ ต้องได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ
ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพงาน หมายถึง ผูป้ ฏิบัติงานจะต้องผลิต
งานที่มีคุณภาพสูง ได้รับประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่พึงพอใจ
สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คุณภาพงาน หมายถึง ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและ
ผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่
มีคุณภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ
ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านคุณภาพงาน หมายถึง ผูป้ ฏิบัติงานจะต้องผลิตงานที่มี
คุณภาพสูงได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยา ไม่มีข้อผิดพลาด และมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้
ตามมาตรฐาน
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ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้สาเร็จในแต่ละงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง มี
ความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา
สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง เวลาที่
ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการปฏิบัตงิ านน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง
และรวดเร็ว
ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง เวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง รวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา
ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัตงิ าน
หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถทางานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย และผลสาเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ทาให้เกิดแรงจูงใจในผลงาน
วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ให้ความสาคัญกับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
ใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานเพื่อควบคุมให้งานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เวลา หมายถึง ผู้ปฏิบัตงิ านใช้เวลาในการทางาน
ได้เหมาะสมกับเนื้องาน
สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่
ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง และรวดเร็ว
ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผูป้ ฏิบัตงิ าน
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามเวลา มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ผู้ปฏิบัตงิ านใช้เวลาในการทางานได้เหมาะสมกับเนื้องาน และผลสาเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง
องค์ประกอบซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ความไว้วางใจ ความ
สามัคคี ความช่วยเหลือ การแบ่งปันข่าวสาร
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ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรของหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระกว่างผู้ร่วมงาน สร้าง
ความสามัคคีในการทางาน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ ตั้งใจทางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีความขัดแย้งกัน และ
สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้
ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ
ตั้งใจทางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สร้างความสามัคคีในการทางาน ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถ
ทางานร่วมกันเป็นทีมได้ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) อ้างใน ชนัญญา ทองสุข (2562) วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด พบว่า ปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา รายได้ ตาแหน่ง และอายุงานมีผลต่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
โดยมีคุณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยเป็นอันดับสูงทีส่ ุด และมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้าน
ปริมาณงานเป็นอันดับสูงทีส่ ุด ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการทางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและด้านความเป็น
ประชาธิปไตยในการทางาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้านคุณภาพงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.00 และ 0.20 ตามลาดับ และคุณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพการทางานที่
ปลอดภัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้านปริมาณงานและด้านความรวดเร็วในการทางานโดยมีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) อ้างใน ชนัญญา ทองสุข (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีคา่ เฉลี่เท่ากับ 3.58 แรงจูงใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งมี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ
โครงสร้างและความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับน้อง
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน คือ ความสาเร็จในงาน ตาแหน่งงาน ความ
รับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการทางาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และปัจจัยแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัย
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี
วรรธนพล วรดิลก (2556 : บทคัดย่อ ) พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ พบว่า 1) ตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ทีป่ ฏิบัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีระดับ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติอยูใ่ นระดับปาน
กลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวของตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อายุ การศึกษา ชั้นยศ จานวนปีที่รับราชการตารวจ
ความรู้ความสามารถความเข้าใจในนโยบาย ทัศนคติต่อการดาเนินงาน แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อทั้งจากข้ อมูลปฐมภูมิ และข้อทุติย
ภู มิ ด้ ว ยการจั ด ท าแบบสอบถามโดยใช้ ฐ านข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ ป็ น ข้อ มู ล ในการออกแบบสอบถามและน า
แบบสอบถามที่ได้จัดทาไว้เบื้องต้นไปให้ที่ปรึกษาวิพากษ์ และแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์รวมทั้งทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือตามหลักสถิติเพื่อจัดเก็บในขั้ นตอนต่อไป ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยการแจกเอกสาร และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้
ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
รวมทั้งได้นาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาจากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเลขานุการกรม
กรมศุลกากร จานวน 211 คน (ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร, 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร โดยได้
กาหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการใช้ สู ตรการคานวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ างของทาโร ยามาเน่ ( Taro
Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่มากกว่าร้อยละ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา
ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน ลักษณะคาถามปลายปิด รวม 7 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
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1.2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรของบุ คลากร
สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรโดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว ซึ่งมีข้อคาถามทั้งหมดจานวน 23
ข้อ ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงาน ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน โดยแต่ละข้อประกอบด้วยคาถามเป็นแบบมาตรา
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 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีปัจจัยเรื่องใดอีกบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ การวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน ระดับการศึกษา
ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จาแนกตามอายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะนาไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านั กงานเลขานุ การกรม กรม
ศุลกากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับ จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
พบว่า ได้แก่ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา
ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้
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2.1 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์
การทางาน ระดับการศึก ษา ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน
2.2 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีอายุต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานไม่ต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเลขานุการกรม
กรมศุลกากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นไปได้ว่า บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว
เสร็จตามเวลา มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาในการทางานได้
เหมาะสมกับเนื้องาน และผลสาเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดา
ริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถทางานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย และผลส าเร็จของงานเป็น ไปตามเป้ าหมายที่ กาหนด ท าให้ เกิดแรงจูง ใจในผลงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ให้
ความสาคัญกับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงานเพื่ อควบคุม ให้ ง านได้ ต ามมาตรฐานที่ กาหนด ซึ่ ง มี เ ครื่องมื อที่ ช่ ว ยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาในการ
ทางานได้ เหมาะสมกับ เนื้ องาน ทัน เวลา และมี ส อดคล้ องกับผลการวิ จัย ของ สิ ริน ภา ทาระนัด (2561)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เวลาที่ ใช้
ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง
และรวดเร็ว
1.2 ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า
บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีเวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนด
ถูกต้อง รวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสามารถ
ให้บริการได้ทันเวลา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สาเร็จในแต่ละงาน มี
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การวางแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ มีความกระตือรือร้น มี
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้ทันเวลา และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา
ทาระนัด (2561) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ เวลา
ที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการทา งานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง
และรวดเร็ว
1.3 ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า
บุ ค ลากรส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศุ ล กากร ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตั้ ง ใจท างานในหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ สร้างความสามัคคีในการทางาน ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้ รวมทั้ง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ดาริ น ปฏิ เ มธี ภ รณ์ (2556)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบซึ่งแสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ ความไว้วางใจ ความสามัคคี ความช่วยเหลือ
การแบ่งปันข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระกว่างผู้ร่วมงาน สร้างความสามัคคีในการทางาน รวมทั้งการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น และมี ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ พระมหาคณาธิ ป จั น ทร์ ส ง่ า (2561)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก คือ การให้ความช่วยเหลือ
ตั้งใจทางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีความขัดแย้งกัน และสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้
1.4 ด้านปริมาณงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า บุคลากรสานักงาน
เลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างผลงานเป็นไปตามที่หน่วยงานกาหนด มีปริมาณที่
เหมาะสม จานวนงานที่เกิดขึ้นได้จัดลาดับความสาคัญจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานตามที่
กาหนดไว้ในแผนงานหรือเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558)
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผล
งานเป็นไปตามที่หน่วยงานกาหนด หรือคาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไอรดา จันทร์อารักษ์
(2560) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ปฏิบัติงานสร้างงาน
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมาก คือ จานวนงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ในแผนงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร
1.5 ด้ า นคุ ณ ภาพงาน มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก เป็ น ไปได้ ว่ า บุ ค ลากร
สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร มีผู้ปฏิบัติงานจะต้องผลิตงานที่มีคุณภาพสูงได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยา
ไม่มีข้อผิดพลาด และมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) พบว่า ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ
บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยา ไม่มีข้อผิดพลาด หน่วยงานนั้นๆ ต้องได้ประโยชน์
คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไอรดา จันทร์อารักษ์ (2560) ประสิทธิภาพใน
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การปฏิบั ติ ง านด้ า นคุณ ภาพงานอยู่ ในระดั บ มาก คือ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ องผลิ ต งานที่ มี คุณ ภาพสู ง ได้ รั บ
ประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่พึงพอใจ และมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรินภา ทาระนัด (2561) ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก คือ ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ
มีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเลขานุการ
กรม กรมศุลกากร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการ
ทางาน ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงในสานักงาน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า พนักงานฝ่ายการเดินรถที่มีเพศต่างกัน ทาให้ประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ทาการศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการ
มอบหมายงานนั้ นมี การกาหนดหน้า ที่การปฏิบั ติง านไว้อย่า งชั ดเจน ดัง นั้น บุคลากรจึ งมุ่ งผลสาเร็จไปที่
ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก เพศชายและเพศหญิงจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีอายุต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด
(2561) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบว่า
บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้ นที่กรุง เทพมหานคร 3 ที่มีอายุต่างกั น เนื่ องการมอบหมายงานนั้นมีการ
กาหนดหน้าที่การทางานไว้อย่างชัดเจน ในแต่ละตาแหน่ง ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลสาเร็จไปที่ประสิทธิภาพ
ของงานเป็นหลัก อายุจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
2.3 บุ ค ลากรส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมศุ ล กากร ที่ มี ส ถานภาพต่ า งกั น ท าให้
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติง านโดยรวมไม่ต่ างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณ
งาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และ
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ด้ า นสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ชลดา อั ก ษรศิ ริ วิ ท ยา (2559) ได้
ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า
พนักงานฝ่ายการเดินรถที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้น ที่อาเภอจอมทอง จั งหวัด เชี ยงใหม่ พบว่ า ข้า ราชการส่ วนท้องถิ่นที่ มี
สถานภาพต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมี
การกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลสาเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็น
หลัก สถานภาพจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสานักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด
(2561) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน ทาให้ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งผลสาเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ประสบการณ์การทางานจึงไม่ได้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.5 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติง านโดยรวมไม่ต่ างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด
(2561) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอจอมทอง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ระดั บ การศึก ษาต่ า งกัน ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยรวมไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ผลการวิ จั ย ของ สุรพงษ์ ฉัน ทพั ฒ น์ พงศ์ (2558) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง
พบว่า พนักงานสายเทคโนโลยีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่ง
ผลสาเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ระดับการศึกษาจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.6 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีประเภทตาแหน่งงานต่างกัน ทา
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านก็ไม่
ต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลา
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ในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญญาพร ฐิติพงศ์
(2558) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัทก่อสร้าง:
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จากัด พบว่า บุคลากรที่มีประเภทตาแหน่งงานต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพงศ์ รัตนนุ
พงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว
SMM พบว่า บุคลากรที่มี ประเภทตาแหน่ งงานต่ า งกัน ท าให้ ประสิท ธิ ภาพในการปฏิบั ติง านโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เนื่องการมอบหมายงานนั้นมีการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่ง
ผลสาเร็จไปที่ประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก ประเภทตาแหน่งงานจึงไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2.7 บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ที่มีรายได้ ต่อเดือนต่า งกัน ทาให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากรที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความต่างกันในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านปริมาณงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนัญญา ทองสุข (2562) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบว่า
บุคลากรสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพงศ์ รัตน
นุพงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์
ข่าว SMM พบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอีก 4 ด้านที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับมี
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด ประสบการณ์การทางาน 11 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประเภทตาแหน่งงานเป็นข้าราชการ และรายได้ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 20,000-30,000 บาท จะเห็นได้ว่า
ปริมาณเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชดั หน่วยงานควรพิจารณาขั้นตอนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าทางานให้กระจายระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้า
เมื่อพิจารณาอายุ ของบุคลากร และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรต้องเริ่มวางแผนในการบริหาร
บุคคลในทุกๆ ปี เนื่องจากมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการพร้อมๆ กัน จงควรเตรียมความพร้อมในการสรร
หาบุคลากรใหม่ทดแทนบุคลากรเดิมที่กาลังจะเกษียณอายุราชการให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งาน และ
เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือน หน่วยงานควรพิจารณาถึงจานวนงานที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่เหมาะสม
ผู้บังคับบัญชาควรส่งมอบงานและกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการจัดลาดับความสาคัญของปริมาณ
งาน ควรมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อสร้างผลงานเป็นไปตามที่หน่วยงานกาหนด โดยทีง่ าน
ไม่ไปอยู่ทบี่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งมากจนเกินไป และเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่น
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริมาณงาน หัวหน้างานควรมอบหมายงานให้บุคลากรตาม
ความสามารถและปริมาณที่ยังคงค้างโดยไม่มากจนทาให้งานล้นมือ หัวหน้างานควรมีการกระตุน้ การทางาน
ของบุคลากรและติดตามการทางานอย่างสม่าเสมอ
2. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความสาเร็จตรงเวลาในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สดุ ดังนัน้ หน่วยงานจึงควรคงความเป็นมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบนีส้ ืบ
ต่อไปย่อมจะส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และลดปัญหาการลาออกหรือย้ายหน่วยงาน
ซึ่งจะส่งผลต่อการคงอยู่ของหน่วยงานและการบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเลขานุการกรม กรม
ศุลกากร ในด้านอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อขยายผลการศึกษาและเป็นข้อเสนอแนะกับ
สานักงานอื่นๆ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเชิงลึกเป็นรายด้านและทาการ
วิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงบุคลากรของสานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร เท่านั้น ควร
ขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น สานักงานที่อื่นๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้สังกัดกรมศุลกากร เพื่อนาผลมา
เปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจมีความแตกต่างกันมากน้อยก็สามารถนิมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะหน่วยงานได้มาก
ยิ่งขึ้น
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