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ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนอง
Efficiency in the performance of financial personnel in Ranong province
เอมอร อ่อนวงศ์ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพและปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทางการเงินจังหวัดระนอง
ของส่ วนราชการผูเ้ บิกประจําจังหวัดระนอง จํานวน 148 คน เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ค่าสถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t
– test ,F – test , และ ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ง านของบุ ค ลากรทางการเงิ นในจัง หวัด
ระนอง อยูใ่ นระดับมากทังสามด้านได้แก่ ด้านเวลาเป็ นอันดับแรก อันดับสองมีค่าเฉลียเท่ากัน 2 ด้าน คือ
ด้านผลการปฏิบตั ิงานและด้านต้นทุนตามลําดับ 2) ปั จจัยภายใน/ภายนอก ได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้
เฉลียต่อเดือนของบุคลากรทางการเงินทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่ วน
อายุ ระดับการศึกษาและตําแหน่งของบุคลากรทางการเงินทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 3) ปั จจัยเกือกูลและปั จจัยจูงใจของบุคลากรทางการเงิน
ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และ 4)
ปั ญหาและอุปสรรค พบว่า ปริ มาณงานมี มากแต่บุคลากรมีน้อย แนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรทางการเงิ นและข้อเสนอแนะอื น ๆ พบว่า ควรพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน เช่ น การจัดอบรมเพิมพูนความรู ้ อย่างต่อเนื อง ทบทวนระเบี ยบ วิธีการปฏิ บตั ิ งาน
ทางการเงินอย่างสมําเสมอ จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานการเงิน หรื อทําคู่มือในรู ปแบบ VCD เพือง่ายแก่การศึกษา
ฯลฯ
คําสํ าคัญ
ประสิ ทธิ ภาพ, ปฏิบตั ิงาน, บุคลากรทางการเงิน
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
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Abstract
This research aims to study the factors that affect the performance and efficiency of the financial
performance of the personnel in the province. The sample Personnel Financial Ranong's government
forerunner of Ranong, 148 people used the questionnaire by means of sampling (Purposive Sample) the
statistics used were percentage, mean, standard deviation, the t - test, F - Test, and ANOVA
The results showed that: 1) the performance of the financial performance of the personnel in
Ranong. At a high level in all three areas. The first is time, the second is the same two aspects of
performance and cost, respectively, 2) the internal / external sex, marital status and income, the average
monthly personal financial well affect the performance of the operation. no difference in age, education
and placement of personnel, financial differences that affect operational performance vary. Statistically
significant at the 0.05 level 3) and the complementary factors of personnel, financial incentives differ
affect performance in different operations. Statistically significant at the 0.05 level, and 4) barriers, the
amount of work, but with less personnel. Ways to enhance the performance of personnel, financial and
other suggestions that should develop the capacity of staff to be more effective, such as training
knowledge constantly reviewing procedures for operational financing. Always the financial operation
manual or manual in VCD format for easy education etc.
Key words

Efficiency, Work, Personnel Financial

บทนํา
ตามที รั ฐ บาลพัฒ นาการบริ หารงานก้ า วสู่ รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government) ซึ งเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญของการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึ งเป็ นศูนย์กลางระบบงานทางอิเล็กทรอนิ กส์
อืน ๆ สําหรับการบริ หารงานด้านการคลังของภาครัฐได้ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึน
เน้นเปลียนระบบการบริ หารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เรี ยกว่า GFMIS (Government
Fiscal Management Information System) โดยเริ มเบิกจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS ตังแต่เดือนธันวาคม 2547
เป็ นต้นมา
ทีผ่านมาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน GFMIS ไม่มีประสบการณ์การทํางานในด้านนีมาก่อน ทําให้เกิด
ความสับสนในการปฏิบตั ิงานและความรู ้ความชํานาญของเจ้าหน้าทีมีขอ้ จํากัดในการทํางานอีกประการหนึ ง
เจ้าหน้าทีทีทํางานด้าน GFMIS เป็ นคนละคนกับผูบ้ นั ทึกบัญชี ของสํานักงาน ทําให้การปฏิบตั ิงานและการ
ลงบันทึกบัญชีไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานยังไม่ได้รับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอจน
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ส่ งผลทําให้เกิดปั ญหาความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS อยูเ่ สมอ ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานไม่
เห็นความสําคัญและยังขาดความเข้าใจในระบบ GFMIS จนทําให้ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน การแก้ไขปั ญหาบางอย่างเกิดความล่าช้า เพราะต้องรอส่ วนกลางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยทีไม่ได้
มอบอํานาจให้แก่จงั หวัดส่ งผลทําให้ส่วนราชการต้องทํางานล่าช้าไปด้วย (ชาญพงค์, 2551 หน้า 89-90)
สํานักงานคลังจังหวัดระนองมีหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ตอบข้อหารื อของส่ วนราชการเกี ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนําส่ งเงิน การปฏิบตั ิงานตามระบบ GFMIS พิจารณา ตรวจสอบ และ
อนุ มตั ิ/ไม่อนุ มตั ิ การขอเบิกเงินงบประมาณ การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานการเงินของส่ วน
ราชการในจังหวัดของส่ วนราชการในจังหวัด สังกัดกระทรวงต่าง ๆ จํานวนรวมทังสิ น 74 หน่วยงาน ทีผ่าน
มาไม่เคยมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนองเลย จึงทํา
ให้ไม่ทราบว่าการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงิ นในจังหวัดระนองมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อยู่ในระดับ
ใด มีปัญหาหรื ออุปสรรคใดบ้าง
ดัง นัน ผูศ้ ึ กษาในฐานะนัก วิช าการคลัง ชํานาญการ สัง กัดสํา นักงานคลัง จัง หวัดระนอง ซึ งเป็ น
หน่ วยงานส่ วนภูมิภาค สังกัดกรมบัญชี กลาง มี หน้าทีต้องดูแลการเงิ นการคลังของหน่ วยงานต่าง ๆ จึงมี
ความสนใจทีจะศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงิ นในจังหวัดระนอง เพือให้
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนองมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนอง
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินในจังหวัดระนอง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง(Purposive Sample) คือ บุคลากร
ทางการเงินของส่ วนราชการประจําจังหวัดระนองทีเป็ นหน่วยเบิกจ่ายเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดระนอง
จํานวน 74 หน่วย ๆ ละ 2 คน จํานวนทังสิ น 148 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ งประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยภายใน/ปั จจัยภายนอก คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่ งและรายได้
เฉลียต่อเดือน
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1.2 ปั จจัยเกื อกูล คื อ ปั จจัยที เป็ นสภาพการทํางานภายนอกช่ วยลดความไม่พ อใจในงานลง
และทําให้ทาํ งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
1.3 ปั จจัยจูงใจ คือ องค์ประกอบทีช่วยสร้างความพึงพอใจในการทํางาน ซึ งเป็ นทีมาของการมี
ขวัญกําลังใจ เต็มใจสร้างผลงานทีมีคุณภาพให้กบั องค์การ
2) ตัวแปรตาม(Dependent Variables) ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ต้นทุนและเวลา
3. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559)
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกีLยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวัฒนา วงเกียรติรัตน์ (อ้างถึงใน ยุพยง
วัฒนพูล, 2555 หน้า 19-20) ได้แบ่งแนวคิดตัวชีวัดประสิ ทธิ ภาพการทํางานไว้ 3 ส่ วน คือ
1) ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานของบุคคลทีปฏิบตั ิงานของบุคคลทีปฏิบตั ิ
หน้าทีตามความรับผิดชอบ เช่น ปริ มาณงานทีทําได้ ความเข้าใจในงาน ความเข้าใจคําสัง ความถูกต้องของ
งานทีทํา ความตืนตัว ความคิดริ เริ ม การประสานงาน และความร่ วมมือต่าง ๆ โดยก่อให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานทีสังกัดมากหรื อน้อยกว่าที ควรจะเป็ น
2) ต้ นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรทีใช้ในการผลิตหรื อการให้บริ การในส่ วนทีเรี ยกว่า มูลค่า
ของปั จจัยนําเข้า (Input Value) ของระบบต้นทุน ซึ งอาจเป็ นเงินสดหรื อค่าใช้จ่ายในรู ปแบบอืนทีจ่ายไปเพือ
จะให้ได้มาซึ งบริ การหรื อผลผลิตในทางธุ รกิจ ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายส่ วนทีจ่ายเพือให้ได้ผลตอบแทนหรื อ
รายได้ ต้นทุนจึงเป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ ต่าง ๆ
3) เวลา หมายถึง ระยะเวลาทีใช้ในการทํางานตามปริ มาณงานทีกําหนดให้แล้วเสร็ จ นันคือ จะ
ทํางานในปริ มาณทีกําหนดให้เสร็ จต้องใช้เวลาทํางานเท่าไหร่ นนเอง
ั
แนวคิดทฤษฏีเกียL วกับปัจจัยทีมL ีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) ทฤษฎีสองปั จจัยของ เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) โดยเฮอร์ ซเบอร์ ก และคณะ (Herzberg 1959, p.
89) เป็ นทฤษฎีแรงจูงใจทีได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายทฤษฎีนีเรี ยกว่า ทฤษฎี 2 ปั จจัยในการจูงใจ (Two
- Factors Theory of Motivation) ซึ งได้ทาํ การวิจยั เพือพิสูจน์ทฤษฎีของเขา โดยสามารถสรุ ปได้วา่ บุคคลแต่
ละคนจะทํางานมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ขึนอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับความรู ้สึกทีดีและไม่ดีของบุคคล
ผูท้ ีทํางาน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1) ปั จจัยเกือV กูล (Hygiene Factors) หรื อสภาพการทํางานภายนอก ( Extrinsic Job
Conditions) ถ้าจัดองค์ประกอบด้านนี เหมาะสม จะเกิ ดประโยชน์ช่วยลดความไม่พอใจในงาน (Job
Dissatisfaction) ลง องค์ประกอบด้านปั จจัยเกือกูล คือ การจัดลักษณะงาน เงื อนไขในการทํางาน และ
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บรรยากาศในการทํางานทางกายภาพ (Physical) และทางสังคม (Social) ให้ลดความไม่พึงพอใจในการ
ทํางาน เกียวข้องกับ เงินเดือน รายได้ ความมันคงในการทํางาน สถานะ ตําแหน่ง หน้าที สภาพเงือนไข
วิธีการทํางาน สิ งแวดล้อม เครื องมือเครื องใช้ ลักษณะการบังคับบัญชา คุณภาพของการช่วยเหลือแนะนํา
(Supervision) คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1.2) ปั จจัยจูงใจ (Motivation) เป็ นองค์ประกอบทีช่ วยสร้างความรัก ความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซึ งจะเป็ นทีมาของการมีขวัญกําลังใจ เต็มใจสร้างผลงานทีมีคุณภาพให้กบั การขาดองค์ประกอบนีจะ
ทําให้บุคคลทํางานได้ไม่เต็มที ได้ผลงานตํากว่าเป้ าหมาย การจัดองค์ประกอบนี เน้นทีลักษณะเนื องาน
โดยตรง เช่น งานตรงความถนัด ความสามารถ ตรงความสนใจ งานท้าทาย ตัดสิ นคุณค่าของคนทีผลสัมฤทธิ~
ของงาน การได้รับการยอมรับนับถือในหน้าทีการงาน การเห็นแนวทางเจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน มี
โอกาสทีจะได้รับการเลือนระดับตําแหน่งในการทํางาน
2)อับราฮัม เซเลนิค และคณะ (Abraham Zaleanik and other) (อ้างถึงใน อภิชยั จตุพรวาที, 2557
หน้า 13) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานจะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่นนขึ
ั นอยูก่ บั ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเอง ในการทีจะปฏิบตั ิงานได้ดีหรื อไม่ได้ดีนนผู
ั ป้ ฏิบตั ิจะต้องตอบสนองความต้องการทังภายใน
และภายนอก (Internal and External Needs) ซึ งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งปั จจัยภายนอก ได้แก่ รายได้หรื อค่าตอบแทน ความมันคงปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตําแหน่งหน้าที รักษาระเบียบวินยั ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้าน
ความยุติธรรม การทํางานต้องเชื อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนเป็ นหลักฐาน
งานควรมีลกั ษณะแจ้งให้ทราบถึงการดําเนิ นงานอย่างทัวถึง งานสําเร็ จทันเวลา ผลของงานได้มาตรฐาน
การดําเนิ นงานสามารถยึดเป็ นมาตรฐานได้ กําหนดมาตรฐานทีสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการทํางาน ให้
บําเหน็จรางวัลแก่งานทีดี
งานวิจัยทีLเกีLยวข้ อง
บุญสุ ดา แก้ วกระจาย (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจในการบริ หารงานพัสดุทีส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านพัส ดุ ข องข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนครราชสี ม า โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพือ ศึ กษาระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานพัสดุ ของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจในการบริ หารงานพัสดุ และระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพัสดุ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยปั จจัยทีส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพัสดุ ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ คือ ด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และปั จจัยเกือหนุ น คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ใน การปฏิบตั ิงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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Kanger (อ้างถึงในสิ ริพร เจริ ญผ่อง, 2552 หน้า 31) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
ของพยาบาลประจําการกับประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคคล
เป็ นผลมาจากสิ งแวดล้อมในการทํางานและขึนอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง โดยตําแหน่ งนันจะถูกจัด
วางให้เข้าถึงอํานาจและโอกาส จึงจะเสริ มให้เกิดพฤติกรรมการมาทํางาน โดยอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น
สภาพการทํางานทีดี การมีเครื องมืออุปกรณ์ ค่าตอบแทน สิ งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
การได้รับการสนับสนุ นช่วยเหลือ นิ เทศ แนะนําจากบุคคลอืน ความสามารถของบุคคลแตกต่างกันไปตาม
ความถนัด ลักษณะทางบุคลิ กภาพ ความสนใจ แรงจูงใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื อและ
ค่านิยม
Kugler. Adriana D. (2003 p.531-556) ได้ศึกษาค่าจ้างและประสิ ทธิ ภาพของพนักงานแรงงาน
อุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า งานทีมีการจ่ายค่าจ้างสู งผูจ้ ดั การจะต้องพิจารณาถึ งศักยภาพของพนักงาน
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การทํางานร่ วมกันกับเพือนร่ วมงาน ซึ งพนักงานทีได้ค่าจ้าง
สู งจะมีอตั ราการว่างงานตํา และสวัสดิการต่าง ๆ จะแยกออกจากค่าแรง เพือเป็ นการจูงใจให้พนักงานตังใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลกับโรงงาน ผลลัพธ์ทีได้
คือ พนักงานทีได้รับค่าแรงสู งและสวัสดิการต่าง ๆ จะเกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิมมากขึนกว่าพวกที
ได้รับค่าแรงน้อยและไม่มีสวัสดิการ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) จาก
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ บุคลากรทางการเงินจังหวัดระนองของส่ วนราชการผูเ้ บิกประจําจังหวัด
ระนอง จํานวน 74 หน่วย ๆ ละ 2 คน เป็ นจํานวนรวม 148 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงิน
ประกอบด้วย 1) ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก 2) ปั จจัยเกือกูล 3) ปั จจัยจูงใจ
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
1)
ด้านผลการปฏิบตั ิงาน 2) ด้านต้นทุน 3) ด้านเวลา
ตอนที 3 แบบสอบถามเพือให้แสดงความคิดเห็ นเกียวกับปั ญหาและอุปสรรค แนวทางใน
การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการเงินและข้อเสนอแนะอืน ๆ
การตรวจสอบคุณภาพของเครืLองมือ
1) การตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ (Validity) ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนไปหาความ
ตรงตามเนือหา(Content Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถามฉบับร่ างไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
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ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนือหา เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื องมือในด้านเนือหาคําถาม เพือให้
ครอบคลุ มและวัดได้ตรงตามทีต้องการวัด รวมทังตรวจสอบความเป็ นปรนัย (Objectivity) ของคําถาม
คําตอบแต่ละข้อเพือให้ได้ขอ้ คําถาม คําตอบทีชัดเจน ถูกต้อง เมือผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว
ผู ้วิ จ ัย ได้ นํา แบบสอบถามมาทํา การปรั บ แก้ใ ห้ เ หมาะสมทังภาษาและเนื อหาตามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพือนําไปใช้จริ ง
2) การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
ประชากรทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 40 คน เพือตรวจสอบภาษาทีใช้ให้เป็ นทีเข้าใจและมีความชัดเจนเมือนําแบบสอบถามไปใช้จริ ง
จากนันนําไปตรวจสอบความเที ยงตรงของเครื องมื อ (Reliability) มี วิธีหาความเชื อมันโดยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ~ แอลฟา (Coefficient Alpha) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้ค่าความเทียงหรื อความเชื อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.8924 ซึ งถือว่าแบบสอบถามนีมีความเชือถือได้สามารถนําไปเก็บข้อมูลจริ งจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 148 คนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) เป็ นข้อมูลที ได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ ม
ตัวอย่างในพืนทีทีศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามซึ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 148 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีรวบรวมจากหนังสื อ บทความ เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนตอนดั
ั
งนี
3.1 กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
3.2 ดํา เนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งทังหมด
จํา นวน 148 ชุ ด พร้ อมทังตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้วนสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ นที จะนํา มา
ประมวลผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทําการเก็บเพิมให้ครบตามจํานวน
3.4 นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใีL ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางการวิจยั
สังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยสถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือเป็ นการอธิ บายข้อมูลปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี ค่าความถี (Frequency), ค่าร้ อยละ (Percentage), ค่าเฉลี ย
(Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1824

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

2.สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
เพือเป็ นการหาคําตอบให้กบั วัตถุประสงค์ในการศึกษา สําหรับสถิติทีใช้ คือ การเปรี ยบ-เทียบค่าเฉลีย t-test
สําหรับตัวแปรทีมี 2 กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพือ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรข้อมูลปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ปั จจัยเกือกูลและปั จจัยจูงใจ
ของกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปรประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน 3 ด้าน คือ ด้านผลการปฏิ บตั ิงาน ด้านต้นทุ น
และด้านเวลา
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยทีมL ีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินจังหวัดระนอง
1.1 ปัจจัยภายใน/ภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.22 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 59.46 มีตาํ แหน่งปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 34.46 มีรายได้เฉลียต่อ
เดือนมากกว่า 20,000 บาทขึนไป คิดเป็ นร้อยละ 62.16
1.2 ปัจจัยเกือV กูล ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมด้านปั จจัยเกือกูล อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย
รวม 3.84 เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า อันดับแรก ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.14 คือ มีความสัมพันธ์ทีดีกบั ทุกคน
ในทีทํางาน อยู่ในระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 4.02 คือ ได้รับการช่วยเหลือแนะนําอย่างดีเมือเกิดปั ญหา
อยูใ่ นระดับมาก ถัดมามีค่าเฉลีย 3.94 คือ พึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ต่อมามี
ค่าเฉลีย 3.86 คือ มีความมันคงในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่
พึงพอใจกับเงินเดือนทีได้รับและมีความเหมาะสมกับงานทีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลีย 3.25 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
1.3 ปั จจัยจู งใจ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมด้านปั จจัยจูงใจ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียรวม
3.54 เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า อันดับแรก ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.34 คือ เห็นว่าควรตัดสิ นคุณค่าของคนที
ผลสัมฤทธิ~ ของงาน อยูใ่ นระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 3.83 คือ ได้งานตรงกับความสนใจและถนัด อยูใ่ น
ระดับมาก ถัดมามี ค่า เฉลี ย 3.72 คื อ ได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อในหน้าที การงาน อยู่ในระดับมาก ต่อมามี
ค่าเฉลี ย 3.23คือ มีแนวทางเจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนอันดับสุ ดท้ายที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ มีโอกาสจะได้รับการเลือนตําแหน่งในการทํางาน มีค่าเฉลีย 2.59 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
2. ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินจังหวัดระนอง
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ทัง 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.02 เมือพิจารณาจัด
อันดับระดับความคิดเห็นจะพบว่า อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ด้านเวลา มีค่าเฉลีย 4.07 อยูใ่ นระดับ
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มาก รองลงมามีค่าเฉลี ยเท่ากันสองด้าน คือ ด้านผลการปฏิ บตั ิ งานและด้านต้นทุน มี ค่าเฉลี ย 4.00 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสรุ ปรายด้านได้ดงั นี
2.1 ด้ านผลการปฏิบัติงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.00 เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า
อันดับแรก ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.14 คือ งานทีทํามีคุณค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานมากกว่าเป้ าหมายทีตังไว้
เสมอ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 4.01 คือ งานทีทํามีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามมาตรฐาน
ทีกําหนด อยู่ในระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ปริ มาณงานทีทําได้ในแต่ละวันเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนด มีค่าเฉลีย 3.86 อยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้ านต้ นทุน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.00 เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า อันดับ
แรก ทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.20 คือ ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานด้วยความประหยัดและคุม้ ค่า อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 4.02 คือ ในการทํางานแต่ละครังจะวางแผนการใช้จ่ายเงิ นอย่างรัดกุมเพือ
ไม่ให้มีค่าใช้จ่ายสู งเกิ นจําเป็ น อยู่ในระดับมาก ถัดมาคื อ ปรับปรุ งกระบวนการทํางานที ไม่จาํ เป็ นเพือลด
ต้นทุนเสมอ มีค่าเฉลีย 3.97 อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ การลดต้นทุนเป็ นการช่วยให้งานเกิด
ประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลีย 3.82 อยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้ านเวลา อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.07เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า อันดับแรก
ที มี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด 4.17 คื อ ทํางานที ได้รับมอบหมายเสร็ จทันตามกําหนดเวลาเสมอ อยู่ในระดับมาก
รองลงมามีค่าเฉลีย 4.09 คือ วางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสมกับเวลาเสมอ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับ
สุ ดท้าย ได้แก่ การลดระยะเวลาในการทํางานเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ดีขึน มีค่าเฉลี ย
3.94 อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการศึ กษาความคิดเห็นเกีLยวกับปั ญหา อุปสรรคและแนวทางในการเพิLมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและข้ อเสนอแนะอืLน ๆ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
ปริ มาณงานมากแต่บุคลากรน้อยทําให้ทาํ งานไม่ทนั บุคลากรยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ไม่มีคู่มือในการ
ปฏิบตั ิงานทีมีมาตรฐานและชัดเจน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้องมีการปรับปรุ งบ่อย ส่ วนแนวทาง
ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพ พบว่าควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน เช่น การจัดอบรม
ให้ความรู ้อย่างต่อเนือง เพิมจํานวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน ข้อเสนอแนะอืน ๆ ได้แก่ จัดอบรม
ให้ความรู ้อย่างสมําเสมอ จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน ควรมีการแลกเปลียนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเพือให้
สามารถทํางานแทนกันได้ ให้มีเงินประจําตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางการเงิน เพือเป็ นขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
4. ปัจจัยภายใน/ภายนอก ได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลียต่อเดือนของบุคลากรทางการเงินที
ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ ระดับการศึ กษาและตําแหน่ งของ
บุคลากรทางการเงินทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
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ระดับ 0.05 โดยพบว่าบุคลากรทางการเงินทีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่าบุคลากรทางการเงิ นทีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี และบุคลากรทางการเงิ นทีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี
นอกจากนันยังพบว่า บุคลากรทางการเงินทีมีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรทางการเงินทีมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ขึนไป โดย
พบอีกว่าบุคลากรทางการเงินทีมีตาํ แหน่งปฏิบตั ิการ, ตําแหน่งชํานาญการและตําแหน่งชํานาญงานมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรทางการเงินทีมีตาํ แหน่งพนักงานราชการ
5. ปัจจัยเกือV กูล ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการเงินทีมีปัจจัยเกือกูลต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
6. ปัจจัยจูงใจ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการเงินทีมีปัจจัยจูงใจต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยเกือกูล อยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ มี
ความสัมพันธ์ทีดีกบั ทุกคนในทีทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ทีเป็ นเช่นนี เพราะ ความสัมพันธ์ทีดีกบั ทุกคนในที
ทํางานถือเป็ นพืนฐานของการปฏิ สัมพันธ์ในทีทํางานทุกคนจึงถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันช่วยเหลือเกือกูลกันในที
ทํา งานจึ ง มี ค่ า อยู่ ใ นระดับ มาก และยัง พบอี ก ว่า บุ ค ลากรทางการเงิ น ที มี ปั จ จัย เกื อกู ล ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทีเป็ นเช่นนี ก็เพราะปั จจัย
เกื อกูลมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานหากมี การส่ งเสริ มปั จจัยเกื อกูลดี บุ คลากรทางการเงิ นก็จะ
ปฏิบตั ิงานได้ดีขึนนันเอง ทํานองเดียวกับบุญสุ ดา แก้วกระจาย (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ความพึงพอใจ
ในการบริ หารงานพัสดุทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานพัสดุ ของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพัสดุ ได้แก่ ปั จจัย
เกื อหนุ น คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน การปฏิ บตั ิงาน ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การในการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับ Kanger (อ้างถึงในสิ ริพร เจริ ญผ่อง, 2552
หน้า 31) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของพยาบาลประจําการกับประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคคลเป็ นผลมาจากสิ งแวดล้อมในการทํางานและขึนอยูก่ บั
การปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง โดยอาศัยปั จจัยหลายประการ เช่น สภาพการทํางานทีดี การมีเครื องมืออุปกรณ์
ค่าตอบแทน สิ งอํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุ นช่ วยเหลื อ นิ เทศ
แนะนําจากบุคคลอืน นอกจากนันผลการวิจยั ยังพบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากรทางการเงินจังหวัดระนอง ด้านปั จจัยจูงใจ อยูใ่ นระดับมาก อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ เห็นว่า
ควรตัดสิ นคุณค่าของคนทีผลสัมฤทธิ~ ของงาน อยูใ่ นระดับมาก ทีเป็ นเช่ นนี เพราะบุคลากรทางการเงินส่ วน
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ใหญ่ตอ้ งทํางานทีมีปริ มาณงานสู งและความรับผิดชอบสู งจึงเห็นว่าควรตัดสิ นจากผลสัมฤทธิ~ ของงานเพือ
เป็ นการจูงใจให้ทาํ งานให้เสร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพและเมือทําได้ก็ควรได้รับสิ งทีมีคุณค่าตอบแทนนันเอง
โดยบุคลากรทางการเงิ นทีมีปัจจัยจูงใจต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทีเป็ นเช่นนี เพราะปั จจัยจูงใจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน หากมี
การส่ งเสริ มจูงใจดี บุคลากรทางการเงินก็จะปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทํานองเดียวกับ Kanger (อ้าง
ถึ ง ในสิ ริพ ร เจริ ญ ผ่อ ง, 2552 หน้า 31) ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพยาบาล
ประจําการกับประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคคลเป็ นผลมาจาก
สิ งแวดล้อมในการทํา งานและขึ นอยู่ก ับ การปฏิ บ ตั ิ ง านในตํา แหน่ ง โดยอาศัย ปั จจัย หลายประการ เช่ น
ความสามารถของบุ คคลแตกต่างกันไปตามความถนัด ลักษณะทางบุ คลิ กภาพ ความสนใจ แรงจูงใจ อายุ
เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชือและค่านิ ยม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญสุ ดา แก้วกระจาย
(2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ความพึงพอใจในการบริ หารงานพัสดุทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
พัสดุของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพัสดุ ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ คือ ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และยังคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ Kugler. Adriana D. (2003 p.531-556)
ซึ งได้ศึกษาค่าจ้างและประสิ ทธิ ภาพของพนักงานแรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที ได้
ค่าจ้างสู งจะมีอตั ราการว่างงานตํา และสวัสดิการต่าง ๆ จะแยกออกจากค่าแรง เพือเป็ นการจูงใจให้พนักงาน
ตังใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพ ผลลัพธ์ทีได้ คือ พนักงานทีได้รับค่าแรงสู ง
และสวัสดิ การต่าง ๆ จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิมมากขึ นกว่าพวกทีได้รับค่าแรงน้อยและไม่มี
สวัสดิการ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มปั จจัยเกือกูลในสํานักงานให้เพิมมากขึนเพือจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การจัดสถานทีทํางานให้มีสภาพแวดล้อมทีสะดวก สบาย
หรื อการส่ งเสริ มกิจกรรมสัมพันธ์ของพนักงานในสํานักงาน เป็ นต้น
1.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มปั จจัยจูงใจเพือให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
การทําโครงการจูงใจต่าง ๆ ขึนในสํานักงาน เช่น รางวัลบุคลากรทางการเงินดีเด่นประจําเดือน รางวัลเงิน
โบนัสหรื อเบียขยันประจําปี เป็ นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
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2.1 ควรวิจยั เรื องแนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรทางการเงิ น
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