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57252803 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คำสำคัญ : ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาง พรรณิดา คำนา: ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล เจน
อักษร
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4
ขั้น คื อ 1) การศึกษาตัวแปรปั จจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และ 4) การยื น ยั น ผลการวิ จั ย เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ งโครงสร้ า ง
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 269 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ประกอบด้ ว ย 6 ปั จ จั ย คื อ 1) นโยบายและการบริ ห ารงานขององค์ ก ร 2) ทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากร 3) การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5) การ
พัฒนาบุคลากร และ 6) คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
2. ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 6 ปัจจัย ได้รับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีความถูกต้อง มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จ
บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ

57252803 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
Keyword : THE FACTORS FOSTERING THE PERFORMANCE EFFICIENCY, SILPAKORN
UNIVERSITY
MRS. PANNIDA KAMNA : THE FACTORS FOSTERING THE PERFORMANCE
EFFICIENCY OF SILPAKORN UNIVERSITY SUPPORTING STAFF THESIS ADVISOR :
ASSISTANT PROFESSOR MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D.
The purposes of this research were to determine : 1) the factors fostering
the performance efficiency of Silpakorn university supporting staff, and 2) the result
of confirmation of the factors fostering the performance efficiency of Silpakorn
university supporting staff. There were 4 steps of the research procedures, following :
1) studying the variable concerning the factors fostering the performance efficiency of
Silpakorn university supporting staff, 2) developing instrument and collect data 3)
analyzing and synthetic data and 4) confirm the findings. The data was collected by
semi-structured interview, opinionnaires and questionnaire. The sample were 269
supporting staffs of Silpakorn university. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor
analysis.
The findings of this research were as follow :
1. The factors fostering the performance efficiency of Silpakorn university
supporting staff is composed of 6 factors : 1) organization policies and administration
2) skill and ability of personnel 3) systematic performance 4) motivation in
performance 5) personnel development and 6) morality and ethics of personnel.
2. The results of confirmation of the performance efficiency of Silpakorn
university supporting staff of 6 factors were accuracy, appropriate, possibility and
utility.
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส ำเร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี เพราะได้ รับ ความอนุ เคราะห์ อย่ า งดี ยิ่ ง จาก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ว่ า ที่ พั น ตรี ดร.นพดล เจนอั ก ษร ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุ ข สดเขี ย ว รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์
รักษ์ ประธานกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริต รักษ์ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่กรุณาให้
ความรู้ คำปรึกษา แนวคิด ช่ วยเหลื อตลอดระยะเวลาการศึกษาวิ ท ยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ ส ำเร็จสมบู รณ์ ผู้วิ จั ย
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้สัมภาษณ์งานวิจัย
ประกอบด้ ว ย ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต เขีย ววิ ชั ย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศั กดิ พั น ธ์ ตั น วิม ลรัต น์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สายสุ ด า เตี ย เจริญ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจี ย รกุล และ ดร.ทวี ว รรณ อิ น ดา ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพ ย์ ร วงทอง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ ไชยศิ ริ ธั ญ ญา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอี่ ยมจิน ดา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิท ยศิริธรรม ที่ให้ ความกรุณ า
ตรวจสอบ ค่าความตรงของแบบสอบถามงานวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ท รงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส นางไศลเพ็ชร ชน
เห็นชอบ และ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ยืนยันข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย และ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 12/1 เพื่อนพี่น้องภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือด้วยความรักและความห่วงใยมา
โดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยให้กำลังใจตลอดเวลา ขอขอบคุณสามีที่ดูแลช่วยเหลือใน
ทุก ๆ อย่าง และให้กำลังใจในการทำงาน ขอขอบคุณญาติพี่น้องที่เคารพนับถือทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุน
และเป็นผู้ให้กำลังใจที่ดีที่สุดและปรารถนาดียิ่งแก่ผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนำ
จากการที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้สภาพแวดล้อม
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาจึ ง เกิ ด การแข่ ง ขั น กั น สู ง ในระหว่ า งองค์ ก รเพิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ องค์การที่อยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นมี มากมาย อาทิเช่น การปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การออกนอกระบบ การร่วมทุน การรวมกิจการ รวมทั้ง
การนำเทคนิคการจัดการใหม่ๆมาใช้ในองค์การ เป็นต้น1
นอกจากนี้ ผลจากการปฏิรูป ระบบราชการของรัฐ บาล ทำให้ ห น่ วยงานต่างๆ ไม่ ว่า
องค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ ยนกระบวนการหรือ
วิธีการทำงานเสียใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะภาคราชการแต่
ละกระทรวง กรม กอง ที่มีการปรับโครงสร้างขององค์การใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน องค์การ
ทั้งหลาย ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า องค์การจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้
นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลายๆ องค์กรพบว่าความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competency Advantage) ที่ส ำคัญ มาจาก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรที่สามารถเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน
และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก และเรียนรู้จากประสบการณ์ และจากการแลกเปลี่ยนกันภายใน
องค์กร เพื่อให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นจะอยู่ภ ายใต้โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนสามารถ
สั ม ผั ส กั น ได้ ทั่ ว ไป คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ลั ก ษณ ะทั้ ง โลก ในสั ง คมแบบใหม่ ที่ เรี ย กว่ า
สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ส่งผลให้สังคมที่มีความรู้จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆเพื่อการแข่งขันและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งจะเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่
สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สำคัญมี 4 มิติ คือ มิติแรก นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู้ มิติที่สอง การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
1

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : แชทโฟร์
พริ้นติ้ง, 2550), 257.
1

2
ความสำคัญต่อการสร้าง การกระจาย และการนำความรู้ไปใช้ มิติที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการประมวลผล การเก็บรักษา การถ่ายโอนและ
การสื่อสารข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปของข้อความเสียงและภาพ ส่วนมิติที่สี่นั้นเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อันได้แก่ นโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐบาล
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่
21 ปัญหามีอยู่ว่าพวกเราจะรับมือ ปรับตัว และอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ส่วนวิถีทางที่
น่าจะเป็นไปได้คือ ประเทศทุกประเทศในโลก องค์การทุกองค์การในโลก กลุ่มทุกกลุ่มในโลก หรือ
แม้กระทั่งคนทุกคนในโลก จะต้องเร่งสร้างภูมิคุ้ม กันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยพยายามพัฒนา
แนวทางที่ จะสามารถรั บ มือกับ ปั ญ หานี้ ได้ นั่นก็คื อ การเร่งพั ฒ นาพลเมืองของประเทศเพื่ อสร้าง
ศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้เกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของสังคมแบบใหม่นี้ เพราะมนุษย์ถือว่าเป็นกลไกและ
หั ว ใจสำคั ญ ของกระบวนการพั ฒ นา การพั ฒ นาคนจะต้ อ งได้ รับ การเอาใจใส่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ให้ มี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามรู้ค วามสามารถ มี ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ ยั่ งยื น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลเมือง
ประเทศนั้น
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารขยายตั ว และปรั บ เปลี่ ย นเป็ น อั น มาก แต่ ก็ ไ ม่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจนทำให้เกิดภาวะวิกฤติของอุดมศึกษาไทย ซึ่งสามารถสรุปภาวะวิกฤติ
เป็น 4 ด้าน คือ วิกฤติด้านคุณภาพ ซึ่งบัณฑิตที่ผลิตจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยยังมีคุณภาพต่ำ
กว่ามาตรฐานสากล การวิจัยในระบบอุดมศึกษายังไม่ลึกซึ้งและไม่เป็นผลจริงจัง 2) วิกฤติด้านความ
ตรงเป้าตรงปัญหา สถาบันอุดมศึกษายังต้องพัฒนาในเรื่องการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ให้ตรง
ความจำเป็นของสังคม 3) วิกฤติด้านความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ ระบบอุดมศึกษายังไม่
สามารถรับคนเข้าศึกษาได้เพียงพอตามความต้องการของคนในประเทศ รวมทั้งยังขาดความยุติธรรม
ในการคัดเลือกคนเข้าสู่ระบบบนฐานของศักยภาพที่แท้จริง และ 4) วิกฤติในเชิงความสามารถในการ
แข่งขัน ของชาติ ซึ่งจากที่กล่ าวมาข้างต้น การแก้ไขปั ญ หาภาวะวิกฤตินั้ น สามารถกระทำได้โดย
ประการแรก ปรับโครงสร้างของระบบอุดมศึกษา โดยปรับบทบาทของระบบบริหารกลางให้ความเป็น
อิสระแก่มหาวิทยาลัยของรัฐ ประการที่สอง การปฏิรูปการเงินสำหรับอุดมศึกษาด้วยการขยายฐาน
การเงินให้กว้างขึ้น การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องสมเหตุสมผล ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลและความ
เหมาะสมที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ ประการที่สาม การรื้อปรับระบบในกระบวนการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพโดยต้องปรับระบบการบริหารงานวิชาการด้วย ประการที่สี่ ปรับแก้ระบบการบริหารงาน
บุคคล ประการที่ห้ า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ให้ สามารถ
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แก้จุดวิกฤติโดยเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหาได้ ประการสุดท้าย การสร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ
และการปกครองในมหาวิทยาลัย2
การปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีความเป็นราชการทั้งหมด มา
เป็ น มหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชนและไม่ใช่รูปแบบรัฐวิ ส าหกิจแต่ยังคง
สภาพความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ และยังใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่มีการบริหารงานที่แตกต่าง
ออกไป จึงก่อกำเนิดเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามความใน มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปริญญาเป็น นิติบุคคล และอาจ
จั ด เป็ น ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานในกำกั บ ของรั ฐ และโดยนั ย ดั งกล่ าว เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี
การบริห ารจั ดการศึกษาที่ดีตามหลั กธรรมมาภิบาล มีความคล่ องตัวในการดำเนินงาน ควบคู่กับ
ความรับ ผิ ดชอบที่จ ะดำเนิ น ภารกิจอย่างมีคุณ ภาพ ประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกั บ ความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบได้
ดั งนั้ น การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เป็ น มหาวิท ยาลั ยในกำกั บ ของรัฐ คื อ การ
ปรับ เปลี่ ยนวิธีการทำงาน การบริห ารจัดการที่ รวดเร็ว คุณ ภาพสู ง การกำหนดนโยบายและการ
บริหารงานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย โดยจะเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนด อธิการบดีจะปรับเปลี่ยน
เป็นนักบริหารในเชิงรุก การสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดบุคลากรและทรัพยากร ที่มีความสามารถเข้า
มาสู่มหาวิทยาลัย การให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆได้เอง ทั้งในแง่
ของค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในระหว่างมหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้มี
ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเข้ ามาเป็ น อาจารย์ อั น จะส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บออกไป การ
ดำเนินงานจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิต เช่น อาจยุติหรือยุบการดำเนินการของมหาวิทยาลัย คณะหรือ
ปิดการสอนหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุน รวมถึงการให้เอกชนเข้ามารับจ้างในบางกิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานหรือองค์กรที่จะประสบความสำเร็จและบรรลุตามจุดหมายปลายทางที่
กำหนดไว้ได้นั้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง อาทิ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม คนหรือที่เราเรียกว่า
ทรัพยากรมนุษย์นั้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญระดับแนวหน้าที่นำความสำเร็จมาสู่หน่วยงานทุกหน่วยงาน3
“บุคลากร” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป้าหมาย
2

จรัส สุวรรณเวลา, อุดมศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2545), 4-27.
3 อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อ
องค์กร ระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), 12.
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ที่ อ งค์ ก รตั้ ง ไว้ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น การที่ อ งค์ ก ารจะกระทำภารกิ จ หลั ก ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม
กับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะ
บุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้า
องค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆ ก็จะดีตามมา โดยมีภารกิจหลัก
ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา
การคัด เลื อก การประเมิ น ผลพนั กงาน การฝึ กอบรมและพั ฒ นา ค่ าตอบแทน สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้า หมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การต่างๆ
จึ งพยายามเอาสมรรถนะมาใช้ เป็ น ปั จ จั ย ในการบริ ห ารองค์ ก ารในด้ านต่ า ง ๆ เช่ น การบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร
เป็นต้น
งานเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชี วิตของมนุษย์ทุกคน การทำงานก็เพื่อ
ปรารถนาที่จะให้งานของตนเองก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ต่อสังคม และ
ครอบครัวโดยส่วนรวม บุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน
และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงาน
เหล่านี้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย
มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนศูนย์รวมของมันสมองของชาติ เป็นที่รวมขององค์ความรู้
การค้ น คว้ า และการวิ จั ย เพื่ อ ใช้ ในการผลิ ต มั น สมองของชาติ รุ่ น ต่ อ ๆ ไป จุ ด ด้ อ ยของการเป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมี ความเป็นราชการ คือ การบริหารงานและบุคลากร ที่ยังอยู่ในกรอบปฏิบัติ
ของระเบียบราชการที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่คล่องตัว ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากความคล้ายคลึงกันของมหาวิทยาลัยในโลก ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร
จัดการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทำให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องนำเอาแนวคิดทางธุรกิจมาปรับใช้ให้ มีความเหมาะสม
สอดคล้อง และเพื่อดึงดูดผู้บริโภค (นั กศึกษา) เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องปรับตัวและสร้าง
สิ่งใหม่ๆขึ้น
จากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกนอกระบบเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
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และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ในหมวดที่ 1 บททั่วไป
ตามมาตรา 7 ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถานศึ ก ษาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และ
อย่างมีคุณ ภาพในทางสุน ทรียะ ศิลปะและวิทยาการ เน้นความงาม ความจริงและความเป็นธรรม
สอน วิจัย และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และมาตรา 8
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 1) ความเป็นเลิศ
ทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ 2) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่ไป
กับคุณธรรมและจริยธรรม 3) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 4) มาตรฐานและคุณภาพทาง
วิช าการและวิช าชีพ อัน เป็ น ที่ย อมรับทั้ งในประเทศและในระดับนานาชาติ 5) การบริห ารอย่างมี
คุณ ภาพ ถูกต้อง เป็ น ธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ งมีความรับ ผิ ดชอบต่อรัฐ และสั งคม
6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และ 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม4
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2559 บั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2559 ได้ กล่ าวถึ งการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานประจำทุกตำแหน่ง เพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยและเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบั ติงานให้ มีป ระสิทธิภ าพประสิ ทธิผล โดยให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำทุกปีปีล ะ
สองครั้ง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลอื่นๆ พนักงานประจำผู้ใดไม่จัดทำข้อตกลงเพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
เป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันจำนวนสามรอบการ
ประเมิน พนักงานผู้นั้นอาจถูกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ พนักงานผู้นั้น
ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน5
และจากข้อบังคับดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานประจำสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ
มีทัศนคติที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ก.บ.ม. อาจกำหนดให้ มีการพัฒ นา ดังนี้ 1) การไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงาน 2) การไปปฏิ บัติ
งานวิจัย 3) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 4) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 5) การแลกเปลี่ยน
4

“พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่
49 ก (2 มิถุนายน 2559) : 1-2.
5 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร, “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559,” 1 สิงหาคม 2559.
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คณาจารย์หรือพนักงาน 6) การอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสม6
ปัญหาของการวิจัย
ด้ว ยที่มหาวิทยาลั ย ศิลปากรได้ออกนอกระบบนั้น เพื่อเป็นการพัฒ นามหาวิทยาลั ย
ศิล ปากรให้ เป็ น ไปตามพั น ธกิจ หลั ก ของมหาวิท ยาลั ย และเพื่ อให้ รองรับ ต่อการเปลี่ ยนแปลงนั้ น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนทุกระดับต้องช่วยกันจึงจะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ในองค์กรใดๆ ก็ตาม การจะประสบความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าได้ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขและ
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในองค์กรนั้นมีความ
พึงพอใจสูง ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบ นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรทุกองค์กร
ความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รั ฐ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารงานบุ ค คลอย่ างมาก เนื่ อ งจาก เมื่ อ เปลี่ ย นสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการบางส่วนได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลายเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ข้าราชการเดิม
ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพ ที่ยังใช้ระเบียบข้าราชการในถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย7
ดังนั้น จึงทำให้เกิดการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน แต่มีการบริหารงาน
บุ คคลที่แ ตกต่างกัน เช่น การมี บั ญ ชีอัตราเงินเดื อน การเลื่ อนขั้น เงิน เดือนที่แตกต่างกันระหว่าง
ข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น พนักงานมหาวิทยาลัยจะเลื่อนขั้นเงินเดือนในลักษณะของ
เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าราชการลักษณะการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะเป็นขั้น การได้รับสวัสดิ การและสิทธิ
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของ มหาวิทยาลัย
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะมีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ตั้งไว้ตั้งไว้ ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเน้นการปฏิบัติงานในลักษณะ
เชิงรุกที่เน้ น ผลงานหรือเป้ าหมายเป็นสำคัญ แทน ส่ งผลให้ บุคลากรต้องปรับปรุงประสิท ธิภ าพใน
6

เรื่องเดียวกัน.
7 ชนิ น ทร์ จั ก รภพโยธิ น , “ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา,” วารสารวิทยบริการ 22,3 (กันยายน-ธันวาคม 2554) : 99100.
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การทำงานให้ สอดคล้องกับ เป้ าหมายและวิสั ยทั ศน์ของมหาวิทยาลั ยศิล ปากร คือ “ศิล ปากรเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้น นำแห่งการสร้างสรรค์” ส่งผลให้บุคลากรเกิดความไม่มั่นคงในการทำงานที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติในการทำงานเชิงรุกที่ต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ด้านค่าตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีการนำระบบประเมินผลมาใช้ ในการ
พิจ ารณาดั งกล่ าว สิ่ งต่างๆ เหล่ านี้ อาจมีผ ลทำให้ บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยจำนวนไม่น้ อยที่รู้สึ ก
วิตกกังวลที่จะต้องพัฒนาตนเองให้คุ้นเคยกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดอ่อนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ
1. มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานาน อาจมีผลทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูก
ติดกับระบบราชการ คือ มีความคิดที่ติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบสำคัญกว่าจุดมุ่งหมาย
และหากคนเหล่านี้ ไม่ส ามารถปรับ เปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ทัศนคติได้อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการดำเนินงานในลักษณะที่ไม่ติดกับระบบราชการ
2. การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ซึ่งบุคลากรก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่ อ
เทียบกับระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความมั่นคงมากกว่า
3. การให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เองถ้ามีความ
แตกต่างกันมาก อาจทำให้เกิดการแข่งขันสูง หรือเกิดการไหลจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัย
หนึ่ง
4. การกำหนดให้การดำเนินงานทุกอย่างสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรสูงสุด ถ้าหากสภามหาวิทยาลัยไม่เข้มแข็ง ก็จะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่
ประสบความสำเร็จได้
5. ยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลั ยในกำกับของรัฐ ความไม่เข้าใจนี้
นำมาซึ่งทัศนคติเชิงลบ เช่น รัฐไม่ ให้งบประมาณสนับสนุน มีความคิดว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
คิดค่าเล่าเรียนแพง
6. การบริหารงานของฝ่ายบริหารอาจจะไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ซึ่งการให้สภา
มหาวิ ท ยาลั ย มี อ ำนาจเบ็ ด เสร็ จ โดยขาดกระบวนการตรวจสอบและคานอำนาจจะนำไปสู่ ส ภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ที่เป็นเครือ ข่าย พรรคพวกเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนและคอรัปชั่น
แบบแยบยล
7. การเปลี่ยนสภาพของบุคลากรไปเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ซึ่งมีสภาพไม่มั่นคง ทำให้อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาในเชิง
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วิชาการ หรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร อีกทั้งทำให้ความผูกพันหรือความจงรักภักดีที่มีต่อ
องค์กรลดน้อยลงอีก8
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญงานในด้านต่างๆ และเพื่อให้
เกิดความเป็นมืออาชีพมีจิตสำนึกในการให้บริการ และนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ได้เป็นผลสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้
ดังนี้
1. เพื่ อ ทราบปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อทราบผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อคำถามของการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา ผู้วิจัยได้กำหนดข้อคำถามเพื่อตอบปัญหาในการ
วิจัยดังนี้
1. ปัจจั ยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรมีอะไรบ้าง
2. ผลการยืน ยัน ปัจ จัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างไร
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อ้างถึงใน นิศา เขียวพุ่มพวง, “การศึกษาความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังออกนอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” (การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555), 13.
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ คำถามของการวิจั ยผู้ วิจั ย จึงกำหนดสมมติ ฐ านของการวิจั ย
ดังต่อไปนี้
1. ปัจจั ยเอื้อ ต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรเป็นพหุปัจจัย
2. ผลการยืน ยัน ปัจ จัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องอาศัยปั จ จัยต่างๆ ที่เป็ นตัวบ่งชี้ หรือตัวกำหนดให้ การปฏิบัติงานสำเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
กู ลิ ค และ เออร์ วิ ก ค์ (Gulick and Urwick) มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ POSDCoRB ก็ คื อ
ประสิทธิภาพ อันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ สุดของการบริหาร และเพื่อให้การบริหารงานในทุกหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือความถนัดของ
คนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการ วัตถุประสงค์ ลูกค้า และพื้นที่โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องจัดรูปแบบองค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคับบัญชาถอยหลั่นกันมา9
โบยาทซิส (Boyatzis) กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความต้องการของงาน (job demands) 2) สิ่งแวดล้อมองค์การ (organizational environment)
เช่น บรรยากาศองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ นโยบายองค์การ และ 3) สมรรถนะ
ส่ ว นบุ คคล (individual competence) เช่ น แรงจูงใจ (motive) อุ ป นิ สั ย (traits) ทั ก ษะ (skills)
อัตมโนทัศน์ (self-concept) และความรู้ (knowledge)10
ฮอยและฟอร์สซิธ (Hoy and Forsyth) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดสุขภาพองคการ
สถานศึกษาไว 7 ประการประกอบดวย 1) องค์การที่เข้มแข็ง 2) ความมีอิทธิพลของผู บริหาร 3) การ

9

Gulick Luther, Lindon Urwick, Paper on the Science of Administration, 3rd
ed, (New York: Institute of Public Administration, 1954), 3-35.
10 Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective
performance (New York : John Wiley & Sons, 1982), 13-16.
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บริหารแบบเนนคน 4) การบริหารแบบเนนงาน 5) การสนับสนุนดานทรัพยากร 6) ขวัญและกําลังใจ
7) การมุงเนนดานวิชาการ11
ดูบริน (DuBrin) กล่าวว่า การที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีทักษะและเทคนิค ดังนี้ 1) ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 2) การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังของ
การปฏิบัติงาน 3) การเน้นภารกิจที่ให้ผลผลิตสูง 4) การขจัดภารกิจที่จะให้ผลผลิตต่ำ 5) การจัด
เวลาสำหรับแต่ละภารกิจเอาไว้ 6) การเผื่อเวลาเอาไว้สำหรับภารกิจที่อาจจะกินเวลานาน 7) การ
ปฏิบัติภ ารกิจที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน 8) การปฏิบัติภารกิจแต่ละประเภทต่อหนึ่งครั้ง
9) การขจัดปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆให้หมดไป 10) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 11) การ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่สามารถทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 12) การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดตาราง
การทำงาน 13) การแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ 14) การใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด 15) การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานเอาไว้ และ 16) การหยุดปฏิบัติงาน
เมื่อเห้นว่าจะก่อให้เกิดผลผลิตต่ำ12
เคลลี่ (Kelly) ได้กล่าวถึง ได้แนะนำกลยุทธ์ 9 ประการที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) การเป็นผู้ริเริ่ม 2) เครือข่าย 3) การจัดการตนเอง 4) ทัศนะ 5) การ
เป็นผู้ตาม 6) การเป็นผู้นำ 7) การทำงานเป็น 8) ความเข้าใจในองค์การ 9) การนำเสนอ13
ดิลลัน (Dillon) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการยอบรับนับถือ ดังนี้ 1) ได้รับการยอมรับจาก
เพื่ อ นร่ ว มงาน คื อ ในสั ง คมที่ ท ำงานหรื อ ย้ อ นไปในสมั ย เรี ย นหนั ง สื อ ทุ ก สั ง คมล้ ว นแต่ มี เพื่ อ
เช่นเดียวกับสังคมการทำงาน มนุษย์เรานั้นจะเกิดความสุขได้จากมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 2) ได้รับการ
ยอมรับจากหัวหน้างาน คือ การปฏิบัติในทุกหน่วยงานย่อมมีตำแหน่งที่สูงกว่าตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้ให้
การช่วยเหลือ สั่งงาน สิ่งนี้ที่เราต้องการการยอมรับจากหัวหน้า14
สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้ เสนอองค์ ป ระกอบของ
สมรรถนะที่ ท ำนายความสำเร็ จ ในงานและชี วิ ต คื อ 1) แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (achievement
11

Wayne K. Hoy and Patrick B. Forsyth, Effective Supervision: Theory in to
Practice (New York: Rondom House, 1986), 156.
12 Andrew J. DuBrin, Human relations : A job oriented approach ( New
Jersey : Prentice Hall, 1988), 121.
13 Robert E. Kelly อ้ า งถึ ง ใน เบญจมาภรณ์ อิ ศ รเดช, องค์ ก ารและการจั ด การ 3
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ม.ป.ป.), 225-226.
14 R. S. Dillon, Respect and care : Toward moral interaction (Can J Phill,
1992), 12-14.
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orientation) 2) ความคิดริเริ่ม (initiative) 3) แสวงหาสารสนเทศ (information seeking) 4) การ
คิ ด เชิ งม โน ภ าพ (conceptual thinking) 5) ค ว าม เข้ าใจ ระห ว่ า งบุ ค ค ล (interpersonal
understanding) 6) ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (self – confidence) 7) ผลกระทบและอิ ท ธิ พ ล
(impact and influence) และ 8) ความร่วมมือ (collaborative)15
ยุคล์ (Yukl) มีแนวคิดว่าการปฏิบัติงานเป็นทีม สามารถจำแนกได้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้
ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของ
บทบาท องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทรัพยากรและ
การสนั บ สนุ น ความไว้ว างใจ,ความสามั ค คี และร่ว มมื อ ประสิ ท ธิภ าพและศัก ยภาพขององค์ ก ร
รูปแบบความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน ความหลากหลายของสมาชิก16
รัสเซล (Russell) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “ A Longitudinal study of top-level
executive performance” ของวารสาร Journal of Applied Psychology เกี่ยวกับการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพว่า บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ต้องมีความรู้ ความสามารถ ค่านิยมที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำงานด้วยความตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอื่น และผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับต่อ
สังคม17
ดิเซนโซและริบบินส์ (Decenzo and Robbins) กล่าวว่า การจัดการ (Management)
เป็นขบวนการที่ทำให้งานกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคน
และทรัพ ยากรขององค์ การ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด การ ได้ แก่ ขบวนการ (Process)
ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์การ การโน้มนำ องค์การ และการควบคุม18
เมธิสและแจ๊คสัน (Mathis and Jackson) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การว่าประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 1) ความสามารถในการทำงาน
เฉพาะบุคคล ประกอบด้วยความสามารถของพนักงาน ความสนใจในการทำงานและลักษณะเฉพาะ
15

Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for
superior performance (New York : John Wiley & Sons, 1993), 336.
16 Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited,
2013), 246 – 251.
17 Craig J. Russell, “ A Longitudinal study of top-level executive performance,”
Journal of Applied Psychology (August 2001) : 560-573.
18 David A. Decenzo, Stephen P. Robbins, Human Resource Management.
6th ed. (New York : John Wiley & Sons, Inc., 2007) : 24.
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ส่วนบุคคล 2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทำงานจริยธรรมในการ
ทำงาน และการเข้ าและการลาออกของพนั ก งาน 3) การสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร ประกอบด้ ว ย
การฝึกอบรม และพัฒนาอุปกรณ์และ เทคโนโลยีมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงาน และเพื่อน
ร่วมงาน19
ดรั๊กเกอร์ (Drucker) ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ ว่า ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี20
เวเบอร์ (Weber) อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการการจัดองค์กรในระบบราชการ โดยเขาเห็น
ว่าผู้นำหรือนักบริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินยอมที่
จะปฏิบั ติตาม และจะต้องมีระบบการบริหารมาดำเนินการให้ คำสั่งมีผลให้บังคับได้ ประกอบด้วย
1) มีการควบคุมกันโดยการแบ่งลำดับชั้นของการบังคับบัญชา 2) การปฏิบัติงานทุ กขั้นตอนเป็นไป
ตามกฎ/ระเบียบ 3) การจัดคนที่มีความรู้ความชำนาญเข้าด้วยกัน 4) การบริหารงานโดยไม่อาศัยเรื่อง
ส่วนตัว 5) เน้นการยึดถือความสามารถทางวิชาการ 6) การเน้นความสำคัญของการพัฒนาบุคคล และ
7) แยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากตัวองค์การ21
ปี เตอร์ แ ละวอเตอร์ แ มน (Peters and Waterman) ได้ ก ล่ า วว่ า มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ
หมายถึ ง สภาพการณ์ ที่ โ รงเรี ย นเอกชนสามารถตอบสนองต่ อ สภาวะแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นปฏิบัติ 3 เรื่อง คือ ทำองค์กรให้คล่องตัว ได้แก่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีโอกาสปรึกษาหารือโดยไม่มีพิธีรีตอง ผู้บริหารแลเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
การทดลองปฏิบัติได้แก้ไขปัญหาด้วยการปฏิบัติจริง และการทำระบบให้ง่าย ไม่ซับซ้อน22

19

Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human resource management, 12th ed.
(Eagan, MN : Thomson/South-Western, 2008) : 71-72.
20 Peter F. Drucker, The Practice of Management, (New York : Harper& Row,
Publishers, 2010) : 42.
21 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, (Martino
Fine Books, 2012), 221.
22 Thomas et al. In Search of Excellence: Lessons from American Best Run
Companies, (New York : Warner Book, 2012) : 52-54.
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เดรสเซอร์ (Dresser) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ความ
ชัดเจนของความคาดหวัง 2) การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในองค์กร 3) ความไว้วางใจ
ในหัวหน้างานในองค์กร และ 4) ความยุติธรรมในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน23
อีเมอร์สัน (Emerson) ได้กล่าวถึงหลักการการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีส าระสำคัญ ดังนี้ 1) ทำความเข้าใจและกำหนดแนวคิดในการทำงานให้ กระจ่างแจ้ง 2) ใช้ห ลั ก
สามัญในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3) คำปรึกษาแนะนำต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
4) ต้องรักษาด้วยความยุติธรรม 5) ปฏิบัติด้วยความยุติธรรม 6) การทำงานต้องเชื่อถือได้ มีความ
ฉับ พลัน มีสมรรถภาพและมีการลงระเบียบ(Record) เป็นหลักฐาน 7) งานควรมีลักษณะแจ้งให้
ทราบถึงการดำเนิ น การอย่ างทั่ ว ถึง 8) งานสำเร็จ ทั น เวลา 9) ผลงานได้ รับ มาตรฐาน 10) การ
ดำเนิ น งานสามารถยึ ดเป็ น มาตรฐานได้ 11) กำหนดมาตรฐานที่ ส ามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ฝึกสอนได้ 12) ให้บำเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี24
มิ ด ซ์ ลี่ ย์ (Midgley) ได้ ก ล่ า วไว้ ใ น ห นั งสื อ The Field of International Social
Welfare บริการสั งคมใหญ่ ๆ (“big five” social services) ที่ส ถาบันรัฐสวัส ดิการนิยมจัดให้ มีขึ้น
ได้ แ ก่ 1) โครงการป ระกั น รายได้ เช่ น การป ระกั น สั ง คม (Social Insurance) และการ
ประชาสงเคราะห์ หรือการช่วยเหลื อทางสั งคม (Social Assistance) 2) บริการสุ ขภาพ (Health
Services) 3) โครงการทางการศึกษา (Educational Programs) 4) ที่อยู่อาศัย (Housing) 5) บริการ
สั ง คมสงเคราะห์ หรื อ บริ ก ารสั ง คมปั จ เจกบุ ค คล (Social work Services or Personal Social
Services)25
สำนั กงานฝ่ ายบริห ารงานบุคคลของสหรัฐฯ (OPM) ได้ท ำคู่มือสำหรับการวัดผลการ
ปฏิบั ติงานของพนั กงาน ไว้ว่าการปฏิบัติงานของพนั กงานที่จะมีประสิ ทธิภ าพ ต้องประกอบด้ว ย

23

Horatio W. Dresser, Human Efficiency : A Psychological Study of Modern
Problems [Online], accessed 2 5 March 2 0 1 7 . Available from http://www.archive
.org/stream/humanefficiencyp00dresiala, 3-20.
24 Harrington Emerson, The Twelve Principles of Efficiency (Andesite Press,
2014), 30.
25 James Midgley, Social Welfare for a Global Era: International
Perspectives on Policy and Practice (SAGE Publications, 2016), 13-16.
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1) มีการวางแผน 2) ให้ ร างวัล แก่ผู้ ปฏิ บัติงานดี มีป ระสิ ท ธิภ าพ 3) มีการพั ฒ นาตนเอง 4) มีการ
ควบคุมและติดตาม26
โอลาเลค กิ๊ ฟ แมธธิว และดาเบเรนชิ (Olaleke, Gift, Matthew and Daberenchi)
ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย ที่ ท ำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งประกอบด้ ว ย 1) มี ค วามมั่ น คงในการทำงาน
2) ความสำเร็จในการทำงาน 3) เงินเดือน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 6) สภาพการทำงาน
7) นโยบายการบริหาร 8) การควบคุมดู แล 9) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 10) ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 11) ชีวิตส่วนตัว 12) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 13) การยอมรับนับถือ และ
14) ลักษณะของงาน27
อเล็ ก ซานดร้ า (Aleksandra) กล่ าวว่า องค์ ก รจะต้ อ งโดดเด่ น ด้ ว ยความเร็ว ของการ
กระทำความยืดหยุ่นและความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ควรมีพนักงานที่มีความสามารถสูง
จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพการทำงานคือการจัดการธุรกิจระบบย่อย
การใช้งานระบบนี้ควรคำนึงถึงศักยภาพของวัสดุ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผู้คน มันมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจความสามารถในการแข่งขันของบริษัท28
พิไลวรรณ อินทรักษา ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร สามารถจําแนกได้เป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) กิจ กรรมที่ ให้ ความรู้ป ระสบการณ์ และปรับปรุงทั ศนคติในงาน 1.1) การ
ฝึกอบรม 1.2) การสอนงาน 2) กิจกรรมการบริห าร 2.1) การสั บเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 2.2) การ
หมุนเวียนงาน 2.3) การทดลองเวียนงาน หรือให้ทําหน้าที่ผู้ช่วย 2.4) การรักษาการแทน 2.5) การให้
ทําหน้าที่ในคณะกรรมการ 2.6) การดูงาน 2.7) การเพิ่มความรับผิดชอบ 2.8) การมอบหมายงาน
พิเศษ 2.9) การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคุณ ภาพ 2.10) การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร 2.11) การให้ร่วม
คณะทํางาน29

26

U. S. Office of Personnel Management, A Handbook for Measuring
Employee Performance ( OPM.GOV, 2017), 4-7.
27 Olaleke et al. , “ The Frederick Herzberg Two Factor Theory of Job
Satisfaction and Its Application to Business Research” (CUCEN, 2017), 623-632.
28 Aleksandra Szejniuk, “The work efficiency management (as a) – determinant
of the development of modern organizations”, (JOURNAL OF MODERN SCIENCE TOM,
2019) : 285–303.
29 พิ ไลวรรณ อิ น ทรักษา. การดำเนิ น งานในส่ วนงานการฝึ ก อบรม, (มหาวิท ยาลัย บู รพา,
2550) : 9.
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พิเชษฐ์ สอนสิริ ได้ให้ ความหมายของสวัสดิการว่า เป็นการตอบแทนในการปฏิบัติงาน
อันเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวมๆ ว่า เป็นรายได้พิเศษ (Extra Income) ที่
องค์ก รจ่ ายให้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่ ม เติม จากเงิน เดื อนและค่ าจ้างประจํา จ่ ายให้ พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ให้มีกําลังกาย มีกําลังใจ ปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่องค์กร30
สมพิศ สุขแสน ได้กล่าวว่า การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั้นต้องมีองค์ประกอบ
2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทำงานกับโครงสร้างการทำงาน สำหรับในเรื่ องของคนทำงานจะต้องมีแนวคิดการ
ปฏิบัติตัวในการทำงานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ31
แมธธิวและซาแจค (Mathieu and Zajac) ได้การทำวิจัย พบว่า การทำงานในองค์การ
ประกอบด้วย 1) การได้รับการยอมรับในการทำงาน 2) มีภาวะผู้นำ 3) บทบาทและการมอบหมาย
งานที่ชั ดเจน 4) ความจงรัก ภั กดี ต่อองค์ การ 5) การสื่ อสารและสั มพั น ธภาพ 6) ความขัดแย้งใน
บทบาท 7) ลักษณะงาน 8) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 9) ปัจจัยส่วนบุคคล 10) ปัจจัยลักษณะของ
งาน 11) ปัจจัยด้านผู้นำและกลุ่ม 12) ปัจจัยลักษณะขององค์การ และ 13) ปัจจัยด้านบทบาท 32
เพ็ตติ้ต, กอริส, โจเซ่ และคณะ (Pettit, Goris, Jose, et al.) ได้ทำการวิจัย พบว่าความ
พึ งพอใจในการทำงาน ประกอบด้ว ย 1) เชื่อ มั่ น ในผู้ บั งคั บ บั ญ ชา 2) อิ ท ธิพ ลของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
3) ความถูกต้องของข้อมูล และ 4) ความพึงพอใจในการสื่อสาร33
ปิน ลวน และคัวเลียงฮวง (Pin Luarn and Kuo-Liang Huang) ได้ทำการวิจัย พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของพนั ก งาน มี ปั จ จั ย 3 ประการที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ

30 พิเชษฐ์

สอนสิริ, การให้คุณค่ากับสวัสดิการพนักงานของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด,
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) : 11-12.
31 สมพิ ศ สุ ข แสน, เทคนิ ค การทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 25 มี น าคม 2562,
เข้ า ถึ ง ได้ จ าก https://bongkotsakorn.wordpress.com/2013/06/06/เทคนิ ค การทำงานให้
ประสบความสำเร็จ/.
32 J. E. Mathieu, D.M. Zajac, “A review and meta-analysis of the antecedents,
correlates, and consequences of organizational commitment” (Psychological Bulletin,
108(2), 1990) : 171–194.
33 John D. Pettit, Jr. Goris, Jose R., et al., “ An Examination of Organizational
Communication as a Moderator of the Relationship Between Job Performance and
Job Satisfaction” (TiieJournai of Business Communicstion, Volume 3 4 , Number 1 ,
January 1997), 8-9.
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ประสิทธิภาพการทำงาน : ความเหมาะสมของเทคโนโลยี , การรับรู้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
และการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่อประสิทธิภาพ34
โมแฮมเมด (Mohammed) ทำการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการศึกษามี
แรงจู งใจในการทำงานสูงและมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน การศึกษาเพิ่มเติม
เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนนั้นสูงมากในขณะที่การปฏิบัติงานด้าน
การวิ จั ย และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น จึ ง ขอแนะนำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ควรนำประเด็นนี้ไปพิจารณาหากบุคลากรทางวิชาการมีแรงจูงใจอย่างจริงจัง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนและการส่งมอบความรู้ที่มีประสิทธิภาพ35
จอร์จ (George) ได้ทำการวิจัย พบว่า มี 5 ปัจจัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการดำเนินการ ความถูกต้องของผู้ประเมิน ปัจจัยในการให้
ข้อมูล ทัศนคติของพนักงาน36
อิด้า นาสสาซิ (Aidah Nassazi) ได้ทำการวิจัย พบว่ามีปัจจัยการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นธรรมของขั้นตอนการ
ประเมินการทำงาน มีการฝึกอบรมสม่ำเสมอ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์
พนักงาน37

34

Pin Luarn and Kuo-Liang Huang, “Factors Influencing Government Employee
Performance via Information Systems Use: an Empirical Study” (Electronic Journal of
e-Government Volume 7 Issue 3 2009) , 227-240.
35 Mohammed Abubakar Mawoli, “ An Evaluation of Staff Motivation,
Dissatisfaction and Job Performance in an Academic Setting” Australian Journal of
Business and Management Research Vol.1 No.9, 2011) : 1-13.
36 George Ndemo Ochoti, “ Factors Influencing Employee Performance
Appraisal System: A Case of the Ministry of State for Provincial Administration &
Internal Security, Kenya”(International Journal of Business and Social Science Vol. 3
No. 20, 2012) : 37-46.
37 Aidah Nassazi, “ Effects of training on Employee performance. Evidence
from Uganda” (Business Economics and Tourism, 2013) : Abstract.
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อะคิ น ฟอลาริ น (Akinfolarin) ได้ ท ำการวิ จั ย พบว่ าแรงจู งใจและประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ ว ย ได้ รั บ รางวัล กั บ เรื่อ งที่ ป ระทั บ ใจ ได้ รับ การสนั บ สนุ น สำหรับ ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้รับการชื่นชมในความพยายามอย่างจริงใจ และยอมรับความสำเร็จ38
เซนโต๊ ต วาห์ โจโน้ (Sentot Wahjono) ได้ท ำการวิจัย พบว่า การปฏิ บัติ งานในส่ ว น
หน่วยงานราชการ จะต้องมี ความเป็นธรรมของขั้นตอนการประเมินการทำงาน ชี้แจงความคาดหวัง
ของการปฏิบัติงาน ระดับ ของการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา ความไว้วางใจในตัว
ผู้บังคับบัญชาในองค์กร39
อำพร อั ศ วโรจนกุ ล ชั ย ได้ ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ข องปั จ จั ย กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ได้พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความร่วมมือของครู 2) การรับรู้
ความสามารถของตน 3) สุ ขภาพจิ ตครู 4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 5) ความรู้ของครู 6) การแสวงหา
สารสนเทศ 7) วัฒนธรรมโรงเรียน และ 8) โครงสร้างองค์การ เรียงตามลาดับความสำคัญ ปัจจัยแต่
ละด้านมีความสอดคล้องกันดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์40
ขนิ ษฐา พลายเพ็ชร์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง พจนานุกรมประสิทธิภ าพการปฏิ บัติงานของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ได้ พ บว่ า องค์ ป ระกอบ
ประสิ ท ธิภ าพ มี 8 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การวางแผน 2) คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำ 3) การบริห ารเวลา

38 Akinfolarin

Akinwale Victor, “Motivation and Effective Performance of
Academic Staff in Higher Education : Case Study of Adekunle Ajasin University, Ondo
State, Nigeria” (International Journal of Innovation and Research in Educational
Sciences Volume 1, Issue 2, (Online), 2014) : 157-163.
39 Sentot Imam Wahjono, “Performance Appraisal at Government owned
Company : Evidence from Melaka, Malaysia” (Paper presented at Gadjah Mada
International Conference on Economics and Business 2015, Yogyakarta, Indonesia, 27
November 2015): 1-14.
40 อำพร อัศวโรจนกุลชัย, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ.
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4) ภาวะผู้ น ำ 5) พฤติ ก รรมผู้ น ำ 6) ทั ก ษะการบริ ห าร 7) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ แล ะ
8) สมรรถนะส่วนบุคคล41
กัญวัญญ์ ธารีบุญ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานเป็น
ทีมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ บรรยากาศการ
ทำงานที่ป ราศจากพิ ธีรี ตอง การมีส่ ว นร่วม การรับ ฟังซึ่งกันและกัน ความไม่เห็ น ด้วยในทางบวก
ความเห็ น พ้ อ งกัน การสื่ อสารที่ เปิ ดเผย บทบาทและการมอบหมายงานที่ชั ดเจน ภาวะผู้ น ำร่ว ม
ความสัมพันธ์กับภายนอก รูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง42
ระวี ว รรณ ศรี ค ต ได้ ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิภ าพการดำเนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ พบว่ าประกอบด้ ว ย
4 ปั จ จั ย คือ ด้านโครงสร้ างองค์การ ด้านสั มพั นธภาพกับ ผู้ บังคับ บัญ ชา ด้านความจงรักภั กดีต่ อ
องค์การ และด้านประสบการณ์ในการทำงาน43
มยุ รี บุ ญ เยี่ ย ม ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พบว่ามีปัจจัย ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ นโยบายและการบริหาร ผลประโยชน์ของพนักงาน
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบั ติงาน สวัสดิการ การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การปกครองและการบังคับบัญชา การปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ
ของงาน และการยอมรับนับถือ44
41

ขนิษฐา พลายเพ็ชร์, “พจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ.
42 กัญวัญญ์ ธารีบุญ, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็ นทีม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
43 ระวีวรรณ ศรีคต, “ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
44 มยุรี บุญ เยี่ยม, “ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชี พ สั งขะ: วิ ท ย าลั ย ก ารอ าชี พ สั งข ะ ” (ส ำนั ก งาน ค ณ ะกรรม ก ารก ารอ าชี วศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) บทคัดย่อ.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทำของแต่ละบุคคล ที่มีความสามารถ
และความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมี
ระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม
จริยธรรม จึงสรุปได้ว่าบุ คคลจะมีประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมี
ความรับ ผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
2. พนั ก งานสายสนั บ สนุ น หมายถึง ผู้ ที่ มีห น้ าที่ ป ฏิ บั ติงานในมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหัวหน้างาน 2) กลุ่มปฏิบัติการ สำหรับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วย
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และ 3) กลุ่มปฏิบัติงาน สำหรับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพขึ้นไป แต่ไม่ถึงระดับปริญญาตรี
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีทั้งหมด 5 วิทยา
เขต คือ 1) วังทาพระ 2) พระราชวังสนามจันทร 3) สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 4) สารสนเทศ
เพชรบุรี และ 5) City Campus (เมืองทองธานี)

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิทยาลั ยศิล ปากร โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จาก
บทความวรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แนวทางคิดทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะกล่าวถึง
ผลการปฏิบั ติงาน (Performance) ซึ่งถือได้ว่าเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน
(Efficiency) คือ เมื่อมีผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็
ถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งในส่วนของความหมายของคำว่า ประสิทธิภาพ ได้มีผู้ให้
ความหมายต่าง ๆ ไว้ที่สำคัญมีดังนี้
กิบสันและคณะ (Gibson and Others) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency)
ว่า โดยทั่ ว ๆ ไป เมื่ อ พู ด ถึ งประสิ ท ธิภ าพก็ จ ะหมายถึ งอั ต ราส่ ว นของผลผลิ ต ต่ อ ปั จจั ย (Ratio of
outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น 1) อัตราการได้
ผลตอบแทนในเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่เป็นทุน 2) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต 3) อัตราการสูญเปล่า
สิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร 4) อัตราส่วนของผลกำไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน45
รอบบิ น ส์ แ ละคู ล เลอร์ (Robbins & Coulter) ได้ ก ล่ า วไว้ คำว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) หมายถึง การทำงานโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและ
อุปกรณ์ลง หรือประหยัดทรัพยากรได้ เป็นการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (Doing the thing right)46
45

James L. Gibson, , John M. Ivancevich, and James H. Domelly,
Organization, 6th ed (Texas : Business Publications, Inc., 1988), 37.
46 S. P. Robbins, M. Coulter, Management, 7th ed ( New Jersey : Pearson
Education, 2003), 58.
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รอบบิ น ส์ แ ละจั ด จ์ (Robin and Judge) ที่ ก ล่ าวถึ งพื้ น ฐานโครงสร้างองค์ ก รในเรื่อ ง
การแบ่งแผนกงาน ว่าเป็นการจัดกลุ่มงานเข้าไว้ด้วยกัน มีสายงานบังคับบัญชาเป็นเส้นทางต่อเนื่อง
ของอำนาจหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตขากชั้นสูงสุดขององค์กรสู่ตำแหน่งต่ำที่ สุด และบอกความชัดเจน
ว่าใครจะต้องรายงานต่อผู้ใด เพื่อสะดวกในการประสานงาน47
ไซมอน (Simon) ได้ให้ ค วามหมายเกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิภ าพ ว่าถ้าพิ จ ารณาว่างานใดมี
ประสิทธิภ าพสูงสุ ดนั้ น ให้ ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) กับผลผลิต (Output)
ที่ได้รับจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนำเข้าในกรณีถ้าเป็นการบริหารราชการ และองค์กรของภาครัฐ
บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตร ได้ดังนี้
E = (O – I) + S
E คือ ประสิทธิภาพของงาน (efficiency)
O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (output)
I คือ ปัจจัยนำเข้า หรือ ทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (input)
S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction)48
มิลเลท (John D. Millet) ได้ให้คำจำกัดความว่า ได้ให้ทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้
ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลกําไรจาก
การปฏิบัติงานนั้นด้วย49
ไรอั น และสมิ ท ธิ์ (Ryan and Smith) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค คลไว้ ว่ า
เป็นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้น นอกจากแง่มุม
ของการทํางานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน50
เดรสเซอร์ (Dresser) กล่ าวว่า ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ความพยายามในการดึ งศั ก ยภาพ
จำนวนมากเท่าที่จะทำได้ของคนหรือเครื่องจักรออกมาในเวลาอันสั้น และในภาพรวมประสิทธิภาพ
เป็นความพยายามทางเชาวน์ปัญญาที่เตรียมสำหรับการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคล ภายใต้เงื่อนไขซึ่ง
47

Stephen P Robin and Judge Timothy A. Organization Behavior, ed. 16th
(Boston : Pearson Education, 2015), 497.
48 Herbert A. Simon, Administrative Behavior ( New York: The Macmillan
Company, 1960), 180-181.
49 John D. Millett, Management in the Public Service: the Guest For
Effective Performance (New York: McGrew-Hill, 1954), 23.
50 T.A. Ryan and P.C. Smith, Principle of Industrial Psychology (New York:
Holt, Rinchart and Winson, 1954), 276.
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อำนวยประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด51
ปีเตอร์สันและพลาวแมน (Peterson and Plowman) ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า
ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจ ในความหมายอย่างแคบไว้ว่า หมายถึงการลดต้นทุนในการ
ผลิ ต และในความหมายอย่ า งกว้ า ง หมายถึ ง คุ ณ ภาพของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล(Quality of
effectiveness) และความสามารถในการผลิ ต (Competence and capability) การดำเนิ น งาน
ทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและ
คุณ ภาพที่ต้องการและเหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุ ด เพื่อคำนึงถึงสถานการณ์ และข้อผูกพันด้าน
การเงิน ที่มี อยู่ ดังนั้ น แนวความคิดของคำว่า ประสิ ทธิภ าพทางด้านธุรกิจในที่นี้ มีองค์ป ระกอบ 4
ประการ คื อ ต้ น ทุ น (Cost) คุ ณ ภาพ (Quality) ปริ ม าณ (Quantity) และวิ ธี ก ารในการผลิ ต
(Method)52
แคทส์ และคาน (Katz & Kahn) กล่ าวว่าประสิ ท ธิภ าพคื อ ส่ ว นประกอบสำคั ญ ของ
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์กรนั้นหมายถึงการบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment)ขององค์กร
ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ปัจจัยประกอบด้วยการฝึกอบรมประสบการณ์ความรู้สึกผูกพัน
กับองค์กรยังมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรด้วย53
คำจำกัดความของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Job Performance) ของ
โบยาทซิ ส (Boyatzis) หมายถึง การบรรลุ ผ ลสำเร็จ ของผลลั พ ธ์โดยเฉพาะ (เช่ น ผลผลิ ต) ซึ่ งถู ก
กำหนดการกระทำอย่ างเจาะจงเป็ น พิ เศษผ่ านการปฏิ บั ติงาน โดยรัก ษาไว้ ห รือ คงไว้ซึ่ งนโยบาย
กระบวนการทำงาน และเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในองค์การด้วยอย่างมั่นคง “ผลลัพธ์ที่เจาะจงถูก
กำหนดโดยการปฏิบัติงาน” ต้องสนับสนุนต่อผลลัพธ์จากงานอื่นๆ ด้วย เช่น วิธีทางเพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนต่อการบริการและผลผลิตขององค์การ (เช่น ผลผลิตขององค์การ) การสนับสนุนอาจมา
ใน 2 รูปแบบ ทั้งผลลัพธ์จากการทำงานอาจช่วยโดยตรงในการสร้างสรรค์และการผลิตของผลิตภัณฑ์
และบริการ หรือ ผลลัพธ์จากการสนับสนุนการทำงาน หรือการรักษาระบบเพื่อส่งเสริมในการกระทำ

51

Horatio W. Dresser, Human Efficiency : A Psychological Study of Modern
Problems, accessed March 2 5 , 2 0 1 7 , available from http: / / www. archive. org
/stream/humanefficiencyp00dresiala
52 Elmore Peterson and Grosvenor E. Plowman, Business Organization and
Management (Illinois : Irwin, 1953), 433.
53 D. Katz, , & R. L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed
(New York: John Wiley & Sons,1978), 226.
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อื่น ๆ การส่งเสริมเหล่านี้เพื่อผลิตผลและการบริการขององค์การ54
ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ (Peter Drucker) ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ ว่า ประสิทธิภาพ คือ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ด55ี
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ ว่ามีความหมาย รวมถึง ผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทำงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว
ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม 2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์
ได้แก่ การทำงานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดี
ต่อการทำงานและให้บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ56
พิ ท ยา บวรวั ฒ นา กล่ าวว่า ประสิ ท ธิภ าพ หมายถึง อัต ราส่ ว นที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น การ
เปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปสำหรับการปฏิบัติงานหนึ่ง
หน่วยนั้นๆ57
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ กล่าวว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่า ง
ผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติ
ทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิก
ในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ58
วิทยา ด่านธำรงกูล ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต้นทุนหรือจำนวน
ทรัพยากร ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทน
54

Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective
performance (New York : John Wiley & Sons, 1982), 13-16.
55 Peter F. Drucker, The Practice of Management, (New York : Harper& Row,
Publishers, 2010) :
56 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ (กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2538), 6-7.
57 พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์กรสาธารณะ (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2552), ก.
58 สมบู ร ณ์ ศิ ริ ส รรหิ รั ญ , “สั ม มนาทฤษฎี องค์ ก รและการจั ด การ” (เอกสารคำสอน คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), 120.
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จากการลงทุน59
อนั น ท์ งามสะอาด อธิ บ ายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึ ง กระบวนการ
ดําเนินงาน ที่มีลักษณะดังนี้
1. ประหยั ด (Economy) ได้ แ ก่ ประหยั ด ต้ น ทุ น (Cost) ประหยั ด ทรั พ ยากร
(Resources) และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็จทันตามกําหนดเวลา (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) หรือ
วัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต
(Output) ที่ดี ดังนั้นการมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดําเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว
มีคุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด60
สมยศ แย้มเผื่อน ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการทำงานว่า หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความ
พึงพอใจของพนักงานที่ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล โดยพิจารณาถึง
ภารกิจที่ปฏิบัติ ความสามารถ ความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งการบรรลุ วัตถุประสงค์
การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาในผลงานที่
ออกมา ซึ่ งจะช่ ว ยให้ บ รรลุ ภ ารกิ จ ขององค์ การที่ ส ำคั ญ ได้ โดยเฉพาะในด้านการแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ศักยภาพในการทำงานร่วมกัน
ไพบูลย์ ตั้งใจ กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทำของแต่ละ
บุคคล ที่มีความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่าง
คล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียร
มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น61
59

วิทยา ด่านธำรงกูล, การบริหาร (กรุงเทพฯ : เอิร์ดเวย์ เอ็ดดูเคชั่น, 2546), 34.
60 อนันท์ งามสะอาด, ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effective) ต่างกัน
อย่ า งไร, เข้ าถึ ง เมื่ อ 25 มี น าคม 2560, เข้ า ถึ งได้ จ าก http://www.sisat.ac.th/ main/index.
php?option=com_content&view=article&id=187 %
61 ไพบู ล ย์ ตั้ ง ใจ, “ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ :
กรณี ศึกษา บริษัท แอมพาส อิน ดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ์ ปริญ ญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554), 25.
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สิริวดี ชูเชิด ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทำงาน หมายถึง ความสามารถและทักษะใน
การกระทำของบุคคลของตนเอง หรือของผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและ
ขององค์กร อันจะทำให้ตนเอง ผู้อื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด
พิษณุ อรุณรัตน์ ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการใช้ทรัพยากร
ขององค์การให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์การ ส่วนคำว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง วิธีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากร
ต่ำสุด
ติ น ปรั ช ญาพฤทธ์ ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ในหนั งสื อ “ศั พ ท์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ” ว่ า
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้ มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดย
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่ม
ความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น62
ดังนั้น ความหมายของคำว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทำของแต่
ละบุ คคล ที่มีความสามารถ และความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตน
อย่ างคล่ อ งแคล่ ว ด้ ว ยความมี ร ะเบี ย บ มี ก ฎเกณฑ์ ปฏิ บั ติ งานให้ เสร็ จทั น เวลา รวดเร็ว ถู กต้ อ ง
มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า บุ ค คลจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งเกิ ด จาก
ความขยัน หมั่นเพีย รมีความรับ ผิ ดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อ
องค์กร งานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
ความสำคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วิชิต นารีผล กล่าวว่า การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วมีปริมาณมาก มีคุณภาพสูงและประหยัดเมื่อเรามีความตั้งใจ
ว่า เราจะทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการสำคัญที่สุดคือความตั้งใจ ความตั้งใจเป็นตัวการ
ก่อให้เกิดการ กระทำหมายถึงจงใจคิดจะกระทำ ทำโดยเจตนา มีนิสัยมั่นคงในการทำงานจิตใจมั่นคง
เชื่อถือได้ ถือว่าบุคคลนั้นมีความตั้งใจที่จะสร้างความหวังเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมีจุดมุ่งหมายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ63
อำนวย แสงสว่าง กล่าวไว้ว่า การรักษาบุคลากร หมายถึง ความสามารถขององค์กรใน
การจูงใจให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยองค์กรมีหน้าที่ดำเนินการจัดระบบการทำงาน
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ติน ปรัชญพฤทธิ์, ทฤษฎีองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2553), 130.
63 วิชิต นารีผล, “ประสิทธิภาพในการทำงาน” (วารสารเกษตร บางพระ กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน, 2556), 1-5
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ด้วยความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานที่มีปริมาณงานและคุณภาพงานที่ดีให้แก่องค์กร64
อนิวัช แก้วจำนง ผู้เสนอแนวคิดทางการจัดการที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อค้นหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและได้เสนอหลักการที่ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติมากที่สุด โดยมองคนงาน
ในแง่ของความเป็ น มนุ ษ ย์ คนหนึ่ งที่มีส่ วนสำคั ญ สู งสุ ดในโรงงานมากกว่าที่ จะมองว่าเป็นแค่เพี ยง
คนงานที่ ต้องทำงานให้ กับ โรงงานตามค่าจ้างที่ได้ตกลงไว้ โดยการกระตุ้นและมอบภาระหน้าที่ที่
น่าสนใจและงานมีความท้าทาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง แต่ต้องมีการคำนึงถึงการฝึกอบรมให้ผู้
ปฏิบัติได้มีความรู้และความชำนาญที่สูงขึ้น เพื่อทัศนคติที่ดีต่องานจนเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ การมอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องชัดเจนเป็นธรรมและมีสัดส่วนที่สมดุลกัน รวมทั้งแผนงานและการ
ควบคุม ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดแบ่ งงานให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติ และได้พัฒ นา
ระบบการจ่ายค่าจ้างตอบแทนของงานและมีผ ลตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น หากคนงานสามารถสร้าง
ผลผลิตเพิ่มในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสนใจในระบบการควบคุมสำหรับตาราง
การผลิต65
นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล กล่าวว่า ความสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถึง
กระบวนการทำงานที่บุคลากรผู้ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทำงานในองค์กร ให้มีความพึงพอใจที่จะ
ทำงานกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและนานที่สุด โดยครอบคลุมในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญ ชา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความจงรักภักดีกับองค์กร และพร้อมที่จะช่วยสร้างสรรค์ธุรกิจขององค์กรให้ก้าวหน้าไปด้วยดี66
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่เข้ามา
ทำงานในองค์กร ให้ มีความพึ งพอใจที่จะทำงานกับองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภ าพและนานที่สุ ดโดย
ครอบคลุมในเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน67
64

อำนวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2550), 211.
65 อนิ วั ช แก้ ว จำนง, การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ , (สงขลา : ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ, 2552), 53.
66 นฤวรรณ งามจิ รัฐิ ติ กาล,“ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อการรักษาบุ ค ลากรด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กรณีศึกษา บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), บทคัดย่อ
67 ปรี ย าพร วงศ์ อนุ ต รโรจน์ , จิ ต วิท ยาการบริ ห ารงานบุ ค คล (กรุ งเทพฯ : ศู น ย์ สื่ อเสริ ม ,
2553), 341.
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สรุปได้ว่า บุคลากรเข้ามาทำงานกับองค์กร มีความพึงพอใจที่จะทำงานกับองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีภาระที่ท้าทายความสามารถ แบ่งงาน
เหมาะสมและง่ายต่ อการปฏิ บั ติ มีค วามก้าวหน้ าและมั่ นคงในงาน นโยบายและการบริห ารงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีกับองค์กรพร้อมจะช่วยสร้างสรรค์สร้างผลผลิตเพิ่มในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยดี
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สำหรั บ แนวคิ ด ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน นั้ น มี นั ก ทฤษฎี ห ลายท่ า นได้
ทำการศึกษาและสรุปเป็นปัจจัยสำคัญๆ ที่น่าสนใจดังนี้
เดอบริน (Dubrin) กล่าวว่า การที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีทักษะและเทคนิค ดังนี้ 1) ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 2) การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังของ
การปฏิบัติงาน 3) การเน้นภารกิจที่ให้ผลผลิตสูง 4) การขจัดภารกิจที่จะให้ผลผลิตต่ำ 5) การจัดเวลา
สำหรับแต่ละภารกิจเอาไว้ 6) การเผื่อเวลาเอาไว้สำหรับภารกิจที่อาจจะกินเวลานาน 7) การปฏิบัติ
ภารกิจที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาเดียวกัน 8) การปฏิบัติภารกิจแต่ละประเภทต่อหนึ่งครั้ง 9) การขจัด
ปัญหากวนใจเล็กๆ น้อยๆ ให้หมดไป 10) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 11) การปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่สามารถทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 12) การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดตารางการทำงาน
13) การแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ 14) การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุด
15) การกำหนดเวลาแล้ ว เสร็ จ ของแต่ ล ะงานเอาไว้ และ 16) การหยุด ปฏิ บั ติ งานเมื่ อ เห็ น ว่าจะ
ก่อให้เกิดผลผลิตต่ำ68
อี เมอร์ สั น (Emerson) ได้ ก ล่ าวถึ งหลั ก การการทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในหนั งสื อ
“The Twelve Principles of Efficiency” ซึ่งได้รับการยกย่อง กล่าวถึงกันมากในหลัก 12 ประการ
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีสาระสำคัญดังนี้ 1) ทำความเข้าใจและกำหนดแนวคิดในการ
ทำงานให้กระจ่างแจ้ง 2) ใช้หลักสามัญในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3) คำปรึกษา
แนะนำต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละถูก ต้ อ ง 4) ต้ อ งรัก ษาด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม 5) ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม
6) การทำงานต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามฉั บ พลั น มี ส มรรถภาพและมี ก ารลงระเบี ย บ(Record) เป็ น
หลั กฐาน 7) งานควรมีลักษณะแจ้ งให้ ทราบถึงการดำเนิน การอย่างทั่ วถึง 8) งานสำเร็จทันเวลา

68

Andrew J. DuBrin, Human relations : A job oriented approach ( New
Jersey : Prentice Hall, 1988), 121.

32
9) ผลงานได้รับมาตรฐาน 10) การดำเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 11) กำหนดมาตรฐานที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนได้ 12) ให้บำเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี69
กู๊ด (Good) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ำสุดกล่าวคือ เป็นการใช้โดย
มีเป้าหมายหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้สูงสุด70
ตามแนวคิดของกิลเบิร์ธ (Gilbert) สิ่งที่ทุกคนนํ ามาใชกับการทํางาน คือ พฤติกรรมที่
สะสมอยู่ในตัวเอง ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ ความรู (Knowledge) ขีดความสามารถ (Capacity)
สิ่งกระตุ้น(Motives)
1. Knowledge คื อ ความรู เกี่ ยวกั บ การทํ างาน อั น เปนผลมาจากการศึก ษาเล่ า
เรียนฝกอบรมและทักษะในการทํางานจากการผานประสบการณการทํางานมา
2. Capacity คือ ขีดความสามารถเชิงกายภาพและปญญาที่คนทํางานมี
3. Motives คือ คานิยม ความเชื่อ ความชื่นชม ความชอบ ความไมชอบ ฯลฯ
กิลเบิร์ธ กลาววา นอกเหนือจากปจจัยพฤติกรรมประจําตัวของบุคคลแลว พนักงาน
ผูป ฏิบัติงานยังตองการปจจัย ทางดานสภาพแวดลอม สนับสนุน เพื่อใหเกิดการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยสภาพแวดลอมที่วา ประกอบไปดวย 3 สวน คือ ขอมูลขาวสาร(Information)
เครื่องมือ (Instruments) และสิ่งกระตุนความตองการ (Incentives)
1. Information เปนเรื่องเกี่ยวกับ เปาหมาย วัตถุประสงคของธุรกิจและการทํางาน
ของกลุมและการจะทํางานใหบรรลุผลไดอยางไร
2. Instruments เครื่องมือในการทํางาน เทคนิคงาน เทคโนโลยี กระบวนการตางๆ
ขั้น ตอน วิธีก ารทํ างาน โครงสรางองคกร ที่ ช วยใหพนั ก งานทํ างานไดอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล
3. Incentives สิ่งกระตุนความตองการของคน ทั้งที่อยู ในรูปของตัวเงิน และไมใช
ตัวเงินในการทํางานตางๆ
เซเลนิ ค (Zaleanick) กล่ าวว่าในการที่จะปฏิบัติงานได้ดีห รือไม่ดีนั้น ผู้ ปฏิบัติจะต้อง
ตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Needs) ซึ่งหากได้รับการ
ตอบสนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่
1) รายได้หรือค่าตอบแทน 2) ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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4) ตำแหน่ งหน้ าที่ ส่ วนความต้องการภายใน ได้แก่ 1) ความต้องการเข้าหมู่คณะ และ 2) ความ
ต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่71
เคลลี่ (Kelly) ได้กล่าวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพตนเองว่า “ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น
ระดับแนวหน้านั้นเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝน” ทำให้พวกเขามีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่าง
จากคนอื่น เคลลี่ได้แนะนำกลยุทธ์ 9 ประการที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ได้แก่
1. การเป็ น ผู้ริ เริ่ม (Initiative) โดยการที่ริเริ่มในสิ่ งที่น อกเหนือจากงานประจำที่
สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเป้าหมายหลักของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
2. เครือข่าย (Networking) คือ การใช้เครือข่ายในการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยให้งาน
ประจำที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วผู้ปฏิบัติงานจะต้องคอยจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่
แน่ น อนแล้ ว จึ งสั่ งให้ ดำเนิ น การ ซึ่งการปฏิบั ติ งานแบบนี้จ ะไม่ ประสบผลสำเร็จเลยถ้าไม่ มีระบบ
เครือข่าย
3. การจัดการตนเอง (Self-management) ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าและเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติการทันทีมากกว่าที่จะรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้น เนื่องจากต้องการมองภาพรวมเพื่อวางแผนการ
ชีวิตในการทำงาน ดังนั้นพวกเขาต้องรู้จักตนเองเป็นอย่างดีและต้องรู้ว่าจะทำงานให้ดีที่สุดอย่างไร
4. ทั ศ นะ (Perspective) โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มั ก จะเชื่ อ ในทั ศ นะและมุ ม มองของ
ตนเองแต่ผู้ที่เป็นมืออาชีพจะคำนึงถึงแนวคิดของผู้อื่นด้วย เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและ
คู่แข่งซึ่งจะช่วยให้มีมุมมองที่หลากหลายในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5. การเป็นผู้ตาม (Followership) ไม่เพียงแต่รู้จักการทำตัวให้เด่น แต่ยังรู้จักวิธีการ
ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคือสามารถเป็นผู้นำได้ดีเท่ากับการเป็นผู้ตาม
6. การเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งในที่นี้หมายถึง การเข้าใจถึงความสนใจของผู้อื่น
และการนำส่ วนที่ดีที่สุ ดออกมา ในทางกลับกันทุกคนต้องการผู้นำที่มีความรู้ มีความมุ่งมั่ นในการ
ทำงานต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของทีมงาน
7. การทำงานเป็ นทีม (Teamwork) พวกดาวเด่นมักจะร่วมกับทีมงานที่สามารถ
สร้ างความแตกต่างได้และกลายมาเป็นเพื่ อนร่ว มงานที่ ดี ดังนั้นพวกเขาต้องมั่น ใจว่าทีมงานนี้ จะ
ร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ
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8. ความเข้าใจในองค์การ (Organization Savvy) โดยเฉลี่ยทุกคนมักคิดว่าการเมือง
ในที่ทำงานเป็นเรื่องสกปรก จึงหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัวในที่ทำงานแต่จะเรียนรู้การ
จัดการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตน
9. การนำเสนอ (Show and Tell) การประชุม มีทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ว่าเมื่อใดเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลแบบใดและต้องมีความ
ใส่ใจในการเลือกการใช้ภาษาสื่อสารให้ตรงกับผู้ที่รับข่าวสารก่อนที่จะเริ่มส่งข่าวสาร72
เฮร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้กล่ าวถึง ทฤษฎีการบริห ารและการจัดการนี้ว่า ทฤษฎี 2
องค์ประกอบ หรือทฤษฎี 2 ปัจจัย เฮร์ซเบอร์กได้ตั้งข้อสมมติฐานนี้ว่ามีองค์ประกอบ 2 ประเภทที่มี
ผลต่อการจูงใจในการทำงานด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่
ค่ าจ้ างหรื อ เงิน เดื อ น เงื่อ นไขของการทำงาน ความมั่ น คงของงาน ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คล
ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่
พอใจในงาน เรียกว่า ปัจจัยอนามัย หมายถึงการป้องกันความไม่พอใจส่งผลให้องค์กรดำเนินไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 2) องค์ ป ระกอบภายใน ได้ แ ก่ ความสำเร็ จ ความเป็ น ที่ ย อมรั บ และความรั ก
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ความก้าวหน้าส่ วนตน และความรับผิ ดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่ มปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานของตน เรียกว่าตัวจูงใจ ปัจจัยเหล่านี้เนื้อหาสาระเป็นงานหลัก และ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน73
รัสเซล (Russell) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “A Longitudinal study of top-level
executive performance” ของวารสาร Journal of Applied Psychology เกี่ยวกับการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพว่า บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ต้องมีความรู้ ความสามารถ ค่านิยมที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำงานด้วยความตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน ให้ความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอื่น และผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับต่อ
สังคม74
อเล็ ก ซานดร้ า (Aleksandra) กล่ าวว่า องค์ ก รจะต้ อ งโดดเด่ น ด้ ว ยความเร็ว ของการ
กระทำความยืดหยุ่นและความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ควรมีพนักงานที่มีความสามารถสูง
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Robert E. Kelly อ้างใน เบญจมาภรณ์ อิศรเดช, องค์การและการจัดการ 3 (กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, ม.ป.ป.), 225-226.
73 Herzberg Frederick, Work and the Nature of Man (Cleveland : Work Book
Company, passim, 1966), 6.
74 Craig J. Russell “ A Longitudinal study of top-level executive performance,”
Journal of Applied Psychology (August 2001) : 560-573.
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จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพการทำงานคือการจัดการธุรกิจระบบย่อย
การใช้ งานระบบนี้ ค วรคำนึ งถึ งศั ก ยภาพของวั ส ดุ แต่ เหนื อ สิ่ งอื่ น ใดคื อ ผู้ ค น มั น มี ผ ลกระทบต่ อ
การตัดสินใจความสามารถในการแข่งขันของบริษัท75
ซู ป เปอร์ (Super) กล่ า วถึ ง พื้ น ฐานทฤษฎี พั ฒ นาการทางอาชี พ (Theory of
Vocational Development) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไว้ 9 ประการ คือ
1. มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ
2. ความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน ทำให้เขาเหมาะสมกับอาชีพต่างกันออกไป
3. ในงานแต่ละอาชีพ แม้ต้องการบุคคลที่มีลักษณะบางอย่างก็ตาม แต่ก็ มีความ
กว้างมากพอที่บุคคลที่มีบุคลิกภาพใกล้เคียง สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ เช่นกัน
4. ความพึ งพอใจของบุ คคล ความสามารถ สถานการณ์ ที่ เขาดำรงอยู่ ตลอดจน
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจ
เลือกอาชีพของบุคคลอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสมอ
5. ชีวิตเป็นกระบวนการไม่หยุดนิ่ง
6. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนทางอาชีพของบุคคล คือ ระดับสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ความสามารถทางด้านสติปัญญา ลักษณะของบุคลิกภาพ และ
โอกาสที่เขาจะได้มีประสบการณ์ทางอาชีพต่าง ๆ
7. การพั ฒ นาทางอาชี พ เป็ น การพั ฒ นาทางจิ ต ใจและร่ า งกายผสมไปกั บ
กระบวนการแสดงออกของความคิดรวบยอดของบุคคล
8. การเข้ าสู่ อาชี พ ของบุ คคล มั กจะถู ก กำหนดโดยกระบวนการประนี ป ระนอม
ระหว่างตัวบุคคลกับตัวแปรทางสังคม เช่น ระหว่างสภาพที่มีอยู่กับสภาพความเป็นจริง
9. ความพึงพอใจในการทำงาน ขึ้นอยู่กับ
9.1 ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และค่านิยมของเขามีโอกาสได้
แสดงออกมากน้อยเพียงใดในงานที่ทำ
9.2 ประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการทำงาน สอดคล้องกับภาพพจน์ของ
ตัวเขาเองที่ตั้งขึ้นมากน้อยเพียงใด76
75

Aleksandra Szejniuk, “The work efficiency management (as a) – determinant
of the development of modern organizations”, (JOURNAL OF MODERN SCIENCE TOM,
2019) : 285–303.
76 Super อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ :
ศูนย์สื่อเสริม, 2553), 91-92.
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มอร์เพท (Morphet) เสนอหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ดังนี้
1. การมีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์กร
2. การมีจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพเดียวกัน
3. การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
4. มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน
5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เฉพาะเจาะจง
6. มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
7. มีการมอบหมายและควบคุมดูแลที่เหมาะสม
8. มีความมั่นคงในเสถียรภาพการดำเนินงาน
9. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์การ
10. สามารถทำให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัย
11. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ
12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร77
เซอร์ โต (Certo) ได้กล่ าวว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพขององค์กรประกอบด้ว ย
3 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร องค์กรจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะ
โครงสร้างที่เหมาะสม โดยจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยย่อยที่สำคัญ ได้แก่
1.1 ปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนด
พันธะกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาว การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน เป็นต้น
1.2 ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมถึงการจัดโครงสร้าง
เกี่ยวกับงานใหม่ ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจ การจัดสายงาน
การบั งคับ บัญ ชา การจัดกลุ่มงาน การจัดความสั มพันธ์ระหว่างกลุ่ มงาน การวางแผน การสั่ งการ
การควบคุมการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามกำกับดูแล และการประเมินผลการทำงาน
2. ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะที่รวมตัวกันเป็น
องค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการทำงาน หรือดำเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น บุคคลที่ มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุมบุคคล
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Edgar L, Morphet อ้ า งถึ ง ใน จั น ทรานี สงวนนาม, หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ

เทคนิคการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี : บุ๊ค พอยท์, 2553), 4.
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ระดับ สูง กลาง และล่าง รวมถึงบุ คคลในระดับการทำงานทั้งหมด ซึ่งประสิ ทธิภาพขององค์กรจะ
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
งาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็นผู้นำ ทักษะ
การสื่ อ สาร ทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ทั ก ษะด้ านการบริห ารจัด การ เจตคติ ค่ านิ ย มที่ พึ งปรารถนา
ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการ
ดำเนินงานขององค์กร
3. ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบการบริหาร การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต การควบคุมและ
การตรวจสอบคุณภาพ การจัดทำระบบข้อมูลการเชื่อมโยงการตลาด การบริการ เพื่อการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สู่สังคม78
สำนักงานฝ่ายบริห ารงานบุคคลของสหรัฐฯ (OPM) ได้ทำคู่มือสำหรับการวัดผลการ
ปฏิบั ติงานของพนั กงาน ไว้ว่าการปฏิบัติงานของพนั กงานที่จะมีประสิ ทธิภ าพ ต้องประกอบด้ว ย
1) มีการวางแผน 2) ให้ ร างวัล แก่ผู้ ปฏิ บัติงานดี มีป ระสิ ท ธิภ าพ 3) มีการพั ฒ นาตนเอง 4) มีการ
ควบคุมและติดตาม79
เบคเกอร์ แ ละนู ฮั ว เซอร์ (Becker & Nuhauser) ได้ เสนอตั ว แบบจํ า ลองเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพขององค์กร (Model of Organization Efficiency) โดยได้กล่ าวว่าประสิทธิภ าพของ
องค์กร นอกจากจะพิจ ารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นปัจจัยนําเข้า และ
ผลผลิ ต ขององค์ ก ร คื อ การบรรลุ เป้ าหมายแล้ ว องค์ ก รในฐานะที่ เป็ น องค์ กรระบบเปิ ด (Open
System) ยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆ อีก ดังแบบจําลองในสมมติฐานต่อไปนี้
1. หากสภาพแวดล้ อ มในการทํ างานขององค์ ก รมี ค วามซั บ ซ้ อ นต่ ำ (Low Task
Environment Complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainty) มีการกําหนดระเบียบในการทํางาน
ขององค์ ก รอย่ างละเอี ย ด แน่ ชั ด จะนํ าไปสู่ ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รมากกว่ าองค์ ก รที่ มี
สภาพแวดล้ อ มในการทํ างานยุ่ งยากซั บ ซ้ อ นสู ง (High Task Environment Complexity) หรือ มี
ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
2. การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัด เจน เพื่อเพิ่มผลผลิตการทํางานที่มองเห็นได้มีผล
ทําให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
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Samuel C. Certo, Modern Management, 8 th ed., (New Jersey : PrenticeHall, 2000), 9.
79 U. S. Office of Personnel Management, A Handbook for Measuring
Employee Performance (OPM.GOV, 2017), 4-7.
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3. ผลการทํางานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
4. หากพิจารณาควบคู่กัน จะปรากฏว่าการกําหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
ผลการทํางานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้น ต่อประสิทธิภาพ มากกว่าค่าตัวแปรแต่ละตัวตาม
ลําพัง80
เบคฮาร์ด (Beckhard) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้
1. ทั้งระบบ ทุกระบบ ทุกคนทำงานโดยมีเป้าหมายตามแผน
2. รูปแบบต้องกำหนดตามวัตถุประสงค์
3. การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลดีที่สุด มิใช่ตามลำดับขั้นรับผิดชอบ
4. วัดผู้บังคับบัญชาที่ผลงานของหน่วยงาน ความเจริญงอกงามของผู้ใต้บังคับบัญชา
และทีมงานที่มีความสามารถ
5. การสื่อสารที่ดีเยี่ยม พูดกันรู้เรื่อง เปิดเผย
6. ความร่วมมือระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มดีเยี่ยม
7. มีความขัดแย้งทางความคิดสูง แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย
8. มีค่านิยมในการให้ความช่วยเหลือกัน
9. คนในองค์กรพัฒนาตนเองตลอดเวลา81
เมเจอรและ เบรจ (Mager and Besch) ไดเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การปฏิบัติงานไวเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึง การที่จะสามารถมองเห็นความ
แตกตางระหวาง 2 สิ่งหรือมากกวา หรือความสามารถในการที่จะบอกไดถูกตองวางานสําคัญไดเสร็จ
สิ้นลุลวงไปแลว หรือสามารถเห็นถึงความแตกตางวาอันใดถูกตองและอันใดไมถูกตอง
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ปญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหา
คําตอบเพื่อแกปญหาตางๆ ความสามารถในการแกปญหานี้จะกระทําไดโดยการสอนพนักงานใหเห็น
ความสัมพันธ์ระหวางอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแก้ไข
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John Becker, Nuhauser อ้างถึงใน พรธนาสิทธิ กิจเจริญถาวรชัย , “ประสิทธิภาพการ
บริหาร จัดการสหกรณ์การเกษตรจํากัดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความพึงพอใจของ
สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2553), 86.
81 Richard Beckhard อ้างถึงใน อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์, พั ฒนาบุคคลเพื่อประสิทธิภาพ
ของงาน (กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2553), 23.
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3. ความสามารถจําเรื่องที่ผ านมา หมายถึง การสามารถรู ไดวาจะต้องทำอะไรหรือ
ต้องใชอะไรตลอดจนสามารถรู ลําดับ หรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง สิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เปนประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปญญา
4. ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู จักเครื่องมือ หรือ
เครื่องกลตางๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ตองการใหเสร็จสิ้นลงไปได้
5. ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสําคัญใน
การสื่อความรูความเขาใจ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับประสิทธิภาพในการทํางาน
ดั งนั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานจึ งเปนสิ่ งที่ แ สดงใหเห็ น วาพนั ก งานนั้ น มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไวหรือไม ไมวาจะเปนในเรื่องของ
ปริมาณงานที่ออกมา คุณภาพของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไป ซึ่งสอด
คลองกับแนวคิดของ อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร ไดกลาวถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพจะชวยใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชวยใหการเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับ
ที่ควรจะเปนมีความชัดเจน ชวยใหเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากกวาปจจัย
ที่ ใชและชวยใหมี ก ารฝกฝนตนเองปรั บ เขาสู ม าตรฐานการทํ า งานไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ 82
นอกจากนั้น บรรยงค์ โตจินดา ยังไดกลาวถึง ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ไวดังนี้
1. การสรางบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะใหคนในองคการมีความรู สึกอยากทํางาน
ตัวการสําคัญที่จะวัดวาบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองคการเอื้ออํานวยตอการทํางานมากนอยเพียงใด
ระดับขวัญของคน
2. การใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจ หรือรวบรวมมากําหนดกิจกรรมที่สํ าคัญของ
องคการเพื่อกระตุนใหมีการปรับปรงให้ดีขึ้น การวัดวาควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่วไปจะต้อง
เปรียบเทียบผลไดกับคาใชจ่ายของการปรับปรุงนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ
2.1 การปรับปรุงระบบการสื่อสาร
2.2 การกระตุ น สงเสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส วนรวมในการตั ด สิ น ใจทางการ
บริหารบางระดับ
2.3 การกําหนดผลตอบแทนใหกับพนักงานทุกระดับ
2.4 การกําหนดโครงการ การจายคาตอบแทนที่ยืดหยุนได
3. กําหนดระบบ การประเมิน และการใหคาตอบแทนของผูบริหารสัมพันธโดยตรง
กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคลองกับแนววัดผลกําไร
82

อลงกรณ์ มีสุ ท ธา และสมิต สั ชฌุ กร, การประเมิน ผลการปฏิบัติ งาน,พิ มพ์ครั้งที่ 11
(กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550), 71.
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4. การกําจัดอุปสรรคใดๆ ที่จะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดต่อสื่อสารความมี
ส่วนรวมของคนในองคการ
5. ฝายบริหารควรแจงใหฝ่ายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลักการ
นโยบาย
6. การวั ด หรื อ การประเมิ น ใดๆ ที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลในองคการจะตองใชเกณฑ
มาตรฐาน
7. การวัดความสั มพันธระหวางขอมูล ทางดานบุ คคลกับข้อมูล อื่นขององคการที่
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิภ าพขององคการ กํ าไร การเจริญ เติ บ โต คาใชจาย และอื่ น ๆ ควรกระทํ าเพื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงาน83
ดังนั้นประสิทธิภาพในการทํางานจึงเปนสิ่งที่เกิดจากความพึงพอใจของพนักงานที่
ทํางานรวมกันเปนกลุม การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยพิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบัติ ความสามารถ
ความพึงพอใจที่จ ะทํ างานรวมกัน ในอนาคต ซึ่งการบรรลุ ผ ลการปฏิ บั ติงานตามเปาหมาย อยู ใน
มาตรฐานดานปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซึ่งจะชวยใหองคกรบรรลุ
ภารกิจขององคการที่สําคัญไดสําเร็จ โดยเฉพาะในดานการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการทํางานรวม
กัน
สมคิด บางโม กล่ าวว่าปั จจัยที่ ส่ งเสริมประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานประกอบด้ว ย
1) วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไร ถ้าข้าราชการรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมี
ค่ามีป ระโยชน์อย่างแท้จริงย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณ ค่านั้นๆ มากกว่างานที่ไม่มีประโยชน์ห รือมี
คุณ ค่ าน้ อยในขณะที่ เงิน เดื อ นเท่ ากั น ข้าราชการย่ อ มสนใจในงานที่ มี คุ ณ ค่ ามากกว่ า 2) สถานที่
ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่ปฏิบัติงานสะอาด มีอุปกรณ์เครื่อง
อำนวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และอยู่
กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้นได้ผลงานมากขึ้น ทำให้รักและพอใจในการปฏิบัติงาน ห้องพักควรจัดให้
สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร และ 3) ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ตนกระทำนั้นจะเป็นอะไร ผู้บริห ารที่ดี
จะต้องพยายามสนับสนุน ให้ข้าราชการของตนก้าวหน้าต่อไปให้มากที่สุด หาโอกาสให้ได้รับตำแหน่ง
หน้าที่สูงขึ้น สนับสนุนให้เรียนต่อหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา84

83

บรรยงค์ โตจิน ดา, การบริหารงานบุค คล(การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ ), (กรุงเทพฯ:
บริษัท รวมสาส์น (1977) จํากัด, 2543), 70.
84 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558), 193.

41
สมใจ ลักษณะ กล่าวว่านอกจากปัจจัยด้านองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว การใช้
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สำคัญในการจัดรูปแบบของการใช้แรงจูงใจแก่บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รูปแบบการ
จูงใจมี 3 ลักษณะ คือ
1. การจูงใจด้วยค่าตอบแทน
1.1 รางวัลค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น
เงิน เดือ น โบนั ส เป็ น ต้ น การเลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ ง ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งจะเป็ น ที่ ม าของการได้ รับ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและบริการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์ที่อยู่
อาศัย เป็นต้น
1.2 รางวัลค่าตอบแทนที่ไม่ใช้เงินได้แก่ การให้เครื่องอำนวยความสะดวก
เช่น ห้ องทำงานส่ วนตัวของผู้บ ริห าร รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น การให้ โอกาสได้ไปศึกษา อบรม
สัมมนาให้ได้รับผิดของโครงการที่มีเกียรติและได้สร้างผลงานลักษณะของการให้รางวัลตอบแทนควร
คำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของบุคคลแต่ละคน ที่อาจมีลำดับความต้องการที่แตกต่างกัน รางวัลที่
จัดให้นอกจากต้องตรงกับความต้องการแล้วควรเสริมให้มีความต้องการขั้นสูงต่อไป หลักการให้รางวัล
ควรเป็นรางวัลที่มีความสำคัญต่อผู้รับ มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และความยืดหยุ่นตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การจู งใจด้วยงาน หลั กการที่ส ำคัญ ของการจูงใจด้วยงานคือ ใช้ลั กษณะและ
เงื่อนไขวิธีการทำงาน จูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พอใจอุทิศ
ตนให้กับงานและให้ความร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน วิธีการจูงใจด้วยงาน ควรประยุกต์
การจู งใจโดยเน้ น การจั ด งานให้ ท้ าทายความสามารถ ให้ โอกาสผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ มี อิส ระในการคิ ด
สร้างสรรค์ ความสำเร็จและความพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบจะช่วยจูงใจให้เกิดการอุทิศตน ตั้งใจ
ทำงานให้ประสบผลดียิ่งขึ้นแนวปฏิบัติที่พบว่าได้ผลดีในการจูงใจด้วยงาน คือ
2.1 การหมุนเวียนงาน คือ การให้พ้นสภาพความจำเจ และจะเกิดความ
กระตือรือร้นในงานใหม่
2.2 ขยายขอบเขตและเนื้อหาของงาน คือมอบอำนาจหน้าที่ให้เพิ่มขึ้น เพื่อ
แสดงความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเขา ซึ่งจะช่วยสร้างความท้าทาย เช่น การให้
โอกาสพนักงานติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า
3. การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์การ
3.1 ใช้วิสัยทัศน์สร้างเป้าหมายในอนาคต ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
เป็นทิศทางที่ทุกคนมุ่งมั่น
3.2 ให้ทุกคนมีส่วนร่วม คือ การให้ความสำคัญต่อผู้บริหารทุกระดับ ใช้การ
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ตัดสินใจจากระดับล่าง โดยให้ความไว้วางใจและให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด มีการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ในนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินการที่
พวกเขาต้ อ งการ ให้ ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว มในการทำแผนงานติ ด ตามประเมิ น แผนงานและภู มิ ใจใน
ความสำเร็จของแผนงาน
3.3 ให้ความสำคัญต่อความต้องการของบุคคลและสนองความต้องการของ
บุคคล เช่น สนองความต้องการด้วยการจ้างงานตลอดชีวิต และให้มีความสำคัญกับระบบอาวุโสให้
ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจด้ ว ยการควบคุ ม เฉพาะผลตามเป้ า หมายและให้ ทุ ก คนมี โ อกาสกำหนด
รายละเอียดของวิธีการดำเนินงานด้วยตนเอง ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคคลด้วยการจัดให้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งรูปแบบการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกอบรมขณะ
ทำงาน จัดกลุ่มคุณภาพให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เป็นต้น
3.4 ติ ด ตามประเมิ น ผลด้ ว ยวิธี การธรรมชาติ เช่น การสนทนาระหว่ าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ได้ประเมินผลการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อร่วมกันภูมิใจเมื่อผลงานประสบ
ความสำเร็จและช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย85
สมยศ นาวีการ กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปัจจัย 7
ประการ คือ 1) กลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งภายใน
องค์ ก ร และโอกาสรวมถึ งอุ ป สรรคต่ างๆ ภายนอก 2) โครงสร้างขององค์ ก รที่ เหมาะสมจะช่ ว ย
เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 3) ระบบขององค์กรที่บรรลุ เป้าหมาย 4) แบบของการบริหารจัดการ
ของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายขององค์ ก ร 5) บุ คลากรผู้ ร่ว มในองค์ก ร 6) ความสามารถของ
พนักงานในองค์กร และ 7) ค่านิยมร่วมของพนักงานในองค์กร86
กันตยา เพิ่มผล ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่ มเติม ความสามารถและทักษะในการทำงานของตนเองหรือผู้ อื่นให้ ดีขึ้นเจริญ ขึ้นเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ อันจะทำให้ตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
อัน จะทำให้ ตนเองผู้ อื่น และองค์การเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการพัฒ นาประสิทธิภ าพการทำงานมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การหรือการพัฒนาสังคม นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานยิ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย กล่าวคือประการแรกก่อนที่
คนจะเข้าสู่การทำงานในองค์การหนึ่งๆ นั้น บุคคลนั้นต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่
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สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : ธนวัช
การพิมพ์, 2552), 10-13.
86 สมยศ นาวีการ, การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริหาร : MBO (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ,
2545), 5.
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องค์การนั้นต้องการ ซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่องค์การกำหนดนั้นก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองหรือ
ได้รับ การพัฒ นาจากสถาบั น ต่างๆ จนมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่งานและทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประการที่สองเมื่อบุคคลเข้าสู่งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทำงานให้ ดีที่สุดเพื่อประสิ ทธิผลขององค์การจึงกล่าวได้ว่า
การพัฒ นาตนเองเพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพการทำงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การในที่สุ ด
นั้นเอง87
ธานินทร์ สุทธิกุญชร กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ
ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 1) ประสิทธิภ าพในมิติค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิ ต
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการ
สูญ เสีย น้ อยที่สุ ด 2) ประสิทธิภ าพในมิติของกระบวนการบริห าร ซึ่งได้แก่ การมีวิธีการทำงานที่
ถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วและให้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ได้แก่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมี
จิตสำนึกที่ดีในต่อปฏิบัติงานและการบริการเป็นที่น่าพอใจของผู้มารับบริการ88
พจน์ พจนพาณิชย์กุล กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของ
บุคคล สรุปได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ตนเอง ว่ามีความสามารถ ความชำนาญ หรือมีศักยภาพพิเศษด้านใด
เพื่อเสริมศักยภาพที่ตนมี และหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะในส่วนที่ตนยังขาด
2. มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่น
ว่ า ศั ก ยภาพที่ ต นมี สามารถพั ฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได้ ทุ่ ม เทกำลั ง กาย กำลั ง ใจ และเชื่ อ มั่ น ในการ
เปลี่ยนแปลงว่าจะนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ
3. มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) การพัฒ นาความคิดและทัศนคติในการทำงาน เป็ น
ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน การมองโลกในแง่ดีเป็นการเสริมกำลังใจและช่วยลดปัญหา
เรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล และความขัดแย้งภายใน
ตัวบุคคลเอง
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กันตยา เพิ่มผล, การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์,
2552), 6-7.
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4. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ การหาความรู้เพิ่มเติม จะช่วยให้สมองได้รับการ
พั ฒ นาอยู่ เสมอ ทั้ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน และไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน ผลตอบแทนไม่ ได้ อ ยู่ เฉพาะ
ประสิทธิภาพของงานแต่หมายถึง ศักยภาพทางสมองมีการพัฒนา พร้อมกับทักษะประสบการณ์การ
ทำงานก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วย
5. ตั้ ง เป้ า หมายในการทำงาน เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของการทำงาน ที่ จ ะนำไปสู่
ความสำเร็จ งานมี ความชัด เจน มีก ารกำหนดแผนปฏิ บั ติ บ นพื้ น ฐานความเป็ น ไปได้ จึ งควรเป็ น
เป้ า หมายในระดั บ ที่ สู งกว่ า ศั ก ยภาพปกติ ข องตนเอง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาในการที่ จ ะนำไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมาย
6. วางแผนก่ อ นลงมื อ ทำ การวางแผนจะช่ ว ยให้ งานบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดี จะทำให้เกิดความคิดที่รอบคอบ มีมุมมองที่หลากหลาย เป็นการสร้าง
ข้อเสนอของการดำเนินงานที่เป็นไปได้หลายทางเลือก เป็นการประเมินความเป็นไปได้ ลดความเสี่ยง
ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง
7. มีการสื่อสารที่ดี การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความต้องการของ
มนุษย์การปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การแสดงออกด้วยท่าทาง ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ สามารถเลือกสื่อความหมายให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงานต่อไป
8. มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกและการแต่งกาย นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยเสริม
ความสำเร็จในการทำงาน ควรแต่งกายให้เหมาะสม สะอาด สุภาพ และแสดงถึงบุคลิกลักษณะที่เป็น
แบบเฉพาะตัวตนของตนเอง
9. สมาธิเพิ่มพลังในการคิด เพื่อฝึกจิตใจให้นิ่ง จดจ่อตั้งมั่น เสริมสร้างภูมิต้านทาน
ทางจิตใจและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
10. สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สุขภาพร่างกายมีส่ วนสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงควร
ดูแลตนเองให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบต่างๆ ในร่างกาย และภาวะ
ทางสมองทำงานได้ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป89
สมพิศ สุขแสน ได้กล่าวว่า การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั้นต้องมีองค์ประกอบ
2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทำงานกับโครงสร้างการทำงาน สำหรับในเรื่องของคนทำงานจะต้องมีแนวคิดการ
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ปฏิบัติตัวในการทำงานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ
ดังนี้
1. ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทำงานล่าช้ า นั่นคือ
คนที่มีประสิทธิภาพ ควรทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการ
ความรวดเร็ ว ดั ง นั้ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งสร้ า งวั ฒ นธรรมการให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ จุ ด เดี ย ว
(One Stop Service)
2. ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ หมายถึ ง การผิ ด พลาดในงานน้ อ ย มี ค วามแม่ น ยำใน
กฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่างๆ ไม่เลินเล่อจนทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
3. ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทำ
อยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กร
ผู้อื่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถนำความรู้นั้นมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลง
มือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
สูงจะทำงานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้ นานที่สุ ด
เพราะคนเหล่านี้จะทำให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว
5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบ
การให้บริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น
คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบ
ทำงานตามคำสั่ง และจะต้องไม่ทำงานประจำวันเหมือนกับหุ่นยนต์
ผู้ที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการทำงาน มีการพัฒนาการ
ทำงาน ทำงานที่ดีและควรมีเทคนิคในการทำงานร่วมด้วย งานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำงานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมาย
ในการทำงานล่วงหน้า และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติได้จริงทั้ง
เป้ าหมายระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเป้าหมายจึงเป็ นการวางแผนการทำงานไว้
ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุ่งหมายขององค์กร
2. บริหารเวลา การบริ หารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่ม
ความสุขและความสำเร็จให้แก่ตนเองและการทำงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก
3. การเพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้ ตนเอง ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองหรือขาดความมั่นใจในการทำงาน ไม่กล้ าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ดูถูก
ความสามารถของตนเอง คิ ด ว่า มี ป มด้ อ ย ไม่ เก่ งเหมื อ นคนอื่ น และคิ ด ว่ าหมดหวังที่ จ ะประสบ
ความสำเร็จในชีวิต
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4. มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีมหรือสร้างการทำงานเป็นทีมให้เข้มแข็ง
เพราะทีมงานเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงานได้ ผู้นำต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรักในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจใน
การทำงานอย่างจริงจังจริงใจ ขจั ดปัญ หาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์
ร่วมกัน อย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างกัน และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงานร่วมกัน
5. ต้องมีคุณ ธรรมในการทำงาน คือต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานที่ทำอย่าง
จริงจัง มีความเพียรพยายามในงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีใจจดจ่อ
ต่องานที่ทำ มีสมาธิไม่วอกแวกการทำงานผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานที่ทำอยู่เสมอ
หากเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุก
คนจะต้องไม่ปฏิบัติหรือประพฤติในสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือเกิดความลำเอียง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมีค วามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
6. ฝึกเป็นคนที่ชอบกระทำหรือลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด
7. กระตุ้นเตือนตัวเองหรือสร้างแรงจูงใจภายในให้อยากทำงานตลอดเวลา โดยไม่
ต้องให้ใครบังคับ มีศรัทธาในงานและองค์กรที่ทำงานอยู่
8. ปรั บ ทัศนคติและค่านิ ยมที่ไม่เหมาะสมเสี ยใหม่ เช่น การทำงานเป็ นเล่น การ
ประจบสอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอย่างไร้เหตุผล ตลอดจนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ
9. สร้ างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ในการทำงาน เช่ น รู้จัก ช่ว ยเหลื อเกื้อ กูล กั น การยิ้ม แย้ ม
แจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีที่จะผูกมิตร
ไมตรีแก่กัน ความสัมพันธ์ในองค์กรจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยผลักดันให้
งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามที่มุ่งหมายไว้90
วัช รี สุธรรม และคณะ กล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) มีความสนใจในงานที่ทำ 2) มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับ
งานนั้ น 3) รู้ สึ กผู กพั น กับ สิ่ งที่ กระทำอยู่ 4) ได้รับ ความรู้สึ กพอใจจากงานที่ ท ำ 5) มี ความเข้ าใจ
เพียงพอว่าตนต้องทำอะไรและอย่างไร 6) มีเวลาพอที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ 7) วางแผนอย่างเพียงพอ
90

สมพิ ศ สุขแสน, เทคนิ ค การทำงานให้มีป ระสิท ธิภ าพ, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2562,

เข้ า ถึ ง ได้ จ าก https://bongkotsakorn.wordpress.com/2013/06/06/เทคนิ ค การทำงานให้
ประสบความสำเร็จ/.
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ว่าอะไรจำเป็นต้องทำ 8) จัดเวลาอย่างเหมาะสมและพอใจ 9) สามารถมองเห็นกระบวนการในการ
ทำงาน 10) ฟั ง คนอื่ น ด้ ว ยความตั้ งใจ 11) แสดงความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว และข้ อ เสนอแนะ 12) ใช้
จินตนาการและความคิดริเริ่มของตน 13) ทำอะไรด้วยความถูกต้องแม่นยำและระมัดระวัง 14) ให้
ความร่วมมือและเข้ากับคนอื่นได้ดี 15) ให้รางวัลแก่ตนเอง91
พะยอม แก้วกำเนิด เสนอยุทธการทำงานให้มีประสิทธิภาพและองค์กรมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1. ควรศึกษา หรือวิเคราะห์นโยบาย เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
2. ควรมีแผนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย
3. ควรเลื อ กแนวปฏิ บั ติ เทคนิ ค วิธี ที่ มุ่ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงาน ใช้ ท รัพ ยากรให้
ประหยัดที่สุด
4. ควรติดตามควบคุม นิเทศการปฏิบัติงาน
5. ควรให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นทีม และให้เข้ารับการอบรมตามภารกิจของงาน
6. ควรปฏิบัติงานประสานแนวคิดช่วยเหลือให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
7. ควรมีการประเมินผล
8. ควรมีการพัฒนางาน
9. ควรมีการเผยแพร่ผลงาน รายงานและประชาสัมพันธ์92
มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ กล่าวถึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัว อายุ ระยะเวลาในการ
ทำงาน สติปัญญา ระดับการศึกษา และบุคลิกภาพ
2. ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน ได้แก่ ชนิดของงาน ทักษะความชำนาญ สถานภาพทาง
อาชีพ สถานภาพทางภูมิศาสตร์ และขนาดของธุรกิจ
3. ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร ได้แก่ ความมั่นคง รายได้ สวัสดิการ โอกาส
ก้าวหน้าในการทำงาน สถานภาพการทำงาน ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบและการจัดการ93

91

วัชรี สุธรรม และคณะ, ระบบพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. (กรมการฝึกหัดครู :
กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.), 277-278.
92 พะยอม แก้วกำเนิด , กลยุทธ์การทำงานให้ มีประสิท ธิภาพ (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภั ฏ
สวนดุสิต, 2532), 2.
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ธัญญา ผลอนันต์ ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ด้านบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่
เช่น เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา พื้นเพ เชาวน์ปัญญา ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความสนใจในงาน และมุมมองต่อฝ่ายบริหาร
2. ด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของเนื้องาน เช่น งานนั้นน่าสนใจหรือไม่ มีความท้าทาย
แปลกใหม่มากน้อยเพียงใด เปิดโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนามากน้อยเพียงใด ฐานะทาง
วิชาชีพ และขนาดขององค์การ ตลอดจนความยากง่ายของงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และความพึง
พอใจของพนักงาน
3. ด้านการจัดการ คือ ความมั่นคงในงานเป็นอย่างไร ทำงานแล้วมีโอกาสก้าวหน้า
หรือไม่ ได้รับอำนาจในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด ค่าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการพอเพียงหรือไม่
และยังอาจรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย94
วรจิตร หนองแก กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จะถูกกำหนดด้วยปัจจัย 3 ส่วน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะได้มาจากการศึกษา อบรม และการสั่งสมประสบการณ์ ดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ลักษณะเกี่ยวกับเพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
1.2 ลักษณะเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด
1.3 ความชำนาญของบุคคล
2. ระดับ ความพยายามในการทำงาน ซึ่งจะเกิดจากการมีแรงจูงใจในการทำงาน
ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดัน อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะคนที่มีแรงจูงใจสูง
ในการทำงานจะมี ค วามพยายามในการที่ จ ะอุ ทิ ศ กำลั งกาย กำลั งใจให้ ก ารทำงานมากกว่าผู้ ที่ มี
แรงจูงใจต่ำ
3. แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม
การติดต่อสื่อสาร และกลวิธีการมอบหมายซึ่งมีผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน95
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มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ อ้างถึงใน สถิต คำลาเลี้ยง, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ช่ า งอากาศ : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี กองการปื น ทหารเรื อ .” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต
(รัฐศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554), 18-19.
94 ธั ญ ญา ผลอนั น ต์ , การมุ่ งเน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล : แนวทางสร้ า งความพึ งพอใจให้ แ ก่
พนักงาน (กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์, 2552), 77-78.
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อำพร อั ศ วโรจนกุ ล ชั ย ได้ ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องปั จ จั ย กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ได้พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความร่วมมือของครู 2) การรับรู้
ความสามารถของตน 3) สุ ขภาพจิตครู 4) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 5) ความรู้ของครู 6) การแสวงหา
สารสนเทศ 7) วัฒนธรรมโรงเรียน และ 8) โครงสร้างองค์การ เรียงตามลำดับความสำคัญ ปัจจัยแต่
ละด้านมีความสอดคล้องกันดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์96
จงใจ เขิน อำนวย ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ประสิ ทธิภ าพ”หมายถึง การปฏิบัติงานถูกต้อง
รวดเร็ว ตรงตามจุ ด ประสงค์ของประชาชนที่ มารับบริการที่ ส ถานี ตำรวจภู ธ รพระนครศรีอยุธ ยา
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการบริการทั่วไป ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์และ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริการทั่วไป หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งที่สถานีตำรวจได้จัดการ
บริการให้กับประชาชนผู้มาติดต่อที่สถานีตำรวจ ได้แก่ การบริการประชาชนไว้ ณ จุ ดเดียวกันพร้อม
จัดเจ้าหน้ าที่ไว้บ ริการประชาชนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ บริการอย่างทันเวลา การให้ คำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีตำรวจ
2. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการนำ
วิทยาการตำรวจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสืบสวนสอบสวนการปฏิบัติการสอบสวนสะดวก
และรวดเร็ว การมีพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีการให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย พยานและเหยื่ออาชญากรรม
3. ด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจัดสายตรวจ
ให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในพื้นที่ การจัดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชนสม่ำเสมอ การจัดให้มีตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมที่จะสกัดจับกุมคนร้ายและมี
การระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน
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วรจิตร หนองแก, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น.” ( วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), บทคัดย่อ.
96 อำพร อั ศ วโรจนกุ ล ชั ย , “ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ.
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4. ด้านการจัดการจราจร หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่ อการจัดกำลังควบคุม และ
จัดการจราจรในบริเวณหรือจุดที่มีปัญหาจราจรการอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดี
จราจร การอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
5. ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแสวงหาความร่ ว มมื อ จากประชาชน หมายถึ ง
มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บนสถานีตำรวจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตำรวจ การรับฟังข้อคิดเห็น
ของประชาชน และ มีการจัดการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมของตำรวจ
6. ด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม หมายถึง มีผังแสดงที่ตั้งและเขตของ
สถานีตำรวจ มีพื้นที่ใช้สอยบนสถานีพอเพียง สถานีมีความสะอาดเรียบร้อย และ มีบริเวณรอบสถานีให้ใช้
สอยเหมาะสม97
ชาคริ ต ศรี ข าว ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ “ประสิ ท ธิ ภ าพ” ในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง
ความสามารถของพนักงานบริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ปฏิบัติงานที่มี
ความรวดเร็ว มีความถูกต้อง มีความสำเร็จตรงเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดและวาง
แผนการดำเนินการจัดการ ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้เสร็จตามเวลาที่บริษัท
กำหนด
2. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัท
กำหนด
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ที่นำไปใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหางาน
4. ความสำเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรง
5. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติ งานที่หน่วยงานมี
การแจ้งนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติงาน98
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จงใจ เขินอำนวย, “ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภ าพการให้ บริการของ

สถานี ต ำรวจภู ธ รพระนครศรี อ ยุ ธ ยา,” (ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา, 2551), 5.
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สุนิสา สงบเงียบ ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อ “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ได้แก่
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความรู้สึกรวมของพนักงานมีความมุ่งมั่นทำงานมีปัจจัยที่สำคัญ 7 ด้าน คือ
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติได้จัดให้มี
การนั่ งหรือยื น ทำงานได้อย่างเหมาะสม งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ งานที่ ป ฏิ บั ติ มีความท้าทายต่อความรู้ ความสามารถของพนักงานและงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้มีความพยายามเต็มที่ให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคก็ตาม
ยินดีรับผิดชอบหากงานที่ทำมีความบกพร่อง และงานที่รับผิดชอบมีผลกระทบต่อองค์กรและลูกค้า
โดยตรง
3. ด้านความรู้และเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะลง
มือปฏิบัติงานจริง พนักงานมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในงานที่ปฏิบัติมีความรู้ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของงานที่กำลังปฏิบัติอยู่
4. ด้ านความมั่ น คงก้าวหน้ าในการปฏิ บั ติงาน หมายถึง งานที่ ป ฏิ บั ติ อยู่ มี ค วาม
เหมาะสมและทำให้พนักงานมีอนาคตที่ดีขึ้น มีโอกาสได้เรียนรู้งานอื่น พร้อมกับพัฒนาตนเองมากมาย
เช่ น การได้รั บ การฝึ ก อบรมและฝึ กทั ก ษะด้านต่ าง มี โอกาสได้ เรีย นรู้ระบบงานที่ เกี่ย วข้อ งอย่ าง
สม่ำเสมอ หรือมีโอกาสในการพัฒ นางานที่รับผิ ดชอบอย่างเต็มที่ พนักงานทุกคนในบริษัทมีโอกาส
ก้าวหน้าหรือได้รับการพิจารณา ความดี ความชอบโดยทัดเทียมกันตามความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานของแต่ละบุคคลและงานที่ปฏิบัติอยู่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
5. ด้านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้ อมต่างๆ สถานที่
ปฏิบัติงานมีความพร้อมและเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่าง
พอเพียง พื้นที่ในการปฏิบัติงานมีความเป็นส่วนตัวและมีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น ไม่มีเสียงรบกวน และ
เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ ความรู้สึก
และการแสดงออกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน โดยให้การสนับสนุน ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมงานในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่สร้างความแตกแยก
และขัดแย้งทั้งในกลุ่มงานเดียวกันและต่างกลุ่ม ผู้บังคับบัญชาเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา และ
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ชาคริต ศรีขาว, “ความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท มิส
กัน (ไทยแลนด์) จํากัด,” วิทยานพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551), 4.

52
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ ได้ดี ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทั้งด้านการทำงานเรื่องส่วนตัวและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
7. ด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน
ของพนั ก งานด้านค่ าตอบแทนที่ พ นั ก งานได้รับ เหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถของพนั ก งาน
ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการจากบริษัททำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการ
ทำงานนอกเวลาได้อย่างเหมาะสม สวั สดิการที่บริษัทจัดให้มีมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ชุดฟอร์ม
สำหรับพนักงานเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม99
ปี เตอร์ แ ละวอเตอร์ แ มน (Peters and Waterman) ได้ ก ล่ า วว่ า มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ
หมายถึ ง สภาพการณ์ ที่ โ รงเรี ย นเอกชนสามารถตอบสนองต่ อ สภาวะแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นปฏิบัติ 3 เรื่อง คือ ทำองค์กรให้คล่องตัว ได้แก่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีโอกาสปรึกษาหารือโดยไม่มีพิธีรีตอง ผู้บริหารแลเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
การทดลองปฏิบัติได้แก้ไขปัญหาด้วยการปฏิบัติจริง และการทำระบบให้ง่าย ไม่ซับซ้อน100
นอกจากนี้ พรทิพย์ เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน์ ยังกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพไว้ 5 ข้อ ได้แก่ การทำตัวให้เป็นคนงานที่ดี การรักษามารยาทและระเบียบในที่
ทำงาน การสร้างบรรยากาศสดใสในที่ทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการสื่อสารในองค์กรหรือ
ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสิน
ความสำเร็จหรือการล้มเหลวของการทำงานร่วมกันของบุคลากร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและนอก
องค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภายในองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองค์กรนั้นประกอบด้วยบุคคลหลายระดับ ซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมี
พฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้น แต่โ ดยทั่วไปการสื่อสารใน
องค์กรมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับผู้บังคับบัญชา หรือการสื่อสารจากบุคลากรระดับต่างๆ ไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือที่เรียกว่าการสื่อสารในแนวตั้ง เป็นการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็น หรือสภาพปัญหาต่างในการทำงานไปสู่ผู้บริหาร และมักจะเป็นการสื่อสารสองทาง
99

สุนิสา สงบเงียบ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท มิน อิกเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด,” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551), 5.
100 Peters, Thomas J. and Waterman, Robert, H. Jr. In Search of Excellence:
Lessons from American Best Run Companies, (New York : Warner Book, 2012) : 5254 .
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เพราะผู้บริหารมักจะสื่อสารตอบกลับเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังบุคลากรระดับต่างๆ หรือที่เรียกว่าการสื่อสารในแนวดิ่ง มักอยู่ใน
รูปแบบของการสั่งงาน การกำกับดูแล การออกนโยบายสู่บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน และปัญหาที่มัก
พบด้ว ยเสมอก็คื อมักจะเป็ น การสื่ อสารทางเดียว 3) ผู้ ร่วมงานระดับ เดียวกัน หรือการสื่ อสารใน
แนวนอน เป็ น การสื่อสารที่เกิดขึ้น ระหว่างบุคลากรในระดับเดียวกัน มักเรียกว่าการสื่ อสารแบบ
คู่ขนานหรือการสื่อสารในระดับเดียวกัน เป็นการสื่อสารขององค์กรที่มีอิทธิพลและมีความเข้มแข็ง
มากที่สุด จุดเน้ นของการสื่อสารชนิดนี้ก็คือ การร่วมมือและประสานการทำงาน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและข้อคับข้องใจต่าง ๆ ในการทำงาน
การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรจะมีประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายอย่าง แต่
ที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณธรรม ความจริงใจ ความปรารถนาดี และความมีน้ำใจต่อกัน อย่างไรก็ตาม
การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นตามมาด้วยหลายประการ เช่น การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเดียวกันแต่ตีความไปแตกต่างกันทำให้ผู้รับแต่ละคนมีความเข้าใจไม่ตรงกัน การส่ง
ข่าวสารผ่านคนจำนวนมากเป็นทอดๆ อาจทำให้ข้อมูลบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ การกลั่นกรอง
ข่าวสารโดยเลือกให้ข่าวสารเฉพาะบางข่าวสารหรือเฉพาะบางส่วนของข่าวสารเท่านั้น เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึก
พอใจซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และการเลือกเวลาในการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวหรือการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
ได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นผู้ฟังที่ดีช่วย
ให้สามารถจับประเด็นของข่าวสารได้ การเป็นผู้ตอบสนองที่ดีเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้สื่อสารได้ว่า
เข้าใจข่าวสารนั้ น หรือไม่ และการพัฒ นาทักษะที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยปรับปรุงการสื่ อสารภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น101
จากที่กล่ าวมาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานสรุปได้ว่า องค์ การหรือ
หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีองค์ประกอบ
คือ สภาพแวดล้อมขององค์กร, การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจเลือก, การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร, เป้าหมายขององค์กร, ชนิดของงานที่ทําให้เป้าหมายสําเร็จ, การออกแบบองค์กร,
ขนาดและความซับซ้อนขององค์กร, วัฒนธรรมองค์กรและอํานาจและหน้าที่ ส่วนการปฏิ บัติงานให้
ได้ผลดีนั้น จะต้องได้รับการตอบสนองทั้งภายในและภายนอก เช่น รายได้ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อม ตําแหน่งหน้าที่การยอมรับจากหมู่คณะและความจงรักภักดีต่อองค์กร
101

พรทิพย์ เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน์, กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แ ล ะมี ค วาม สุ ข . เข้ าถึ ง เมื่ อ 25 มี น าค ม 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จาก https://pirun.ku.ac.th
/~agrpct/envelop/working%20process1.doc/.
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องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สมใจ ลักษณะ กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการทำงานมี ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านปัจจัย (Input)
1.1 ปั จ จั ย ม นุ ษ ย์ (Human) ได้ แ ก่ 1) ก ำ ลั ง ค น (Manpower)
2) ความสามารถ (Abilities) 3) พลั ง (Energies) 4) ความต้ อ งการ (Needs) 5) ความคาดหวั ง
(Expectations)
1.2 ปั จจัยนอกจากมนุษย์ (Non-Human) ได้แก่ 1) เงินทุน (Money) 2)
เครื่องมือเครื่องจักร (Machines) 3) วัสดุ (Materials) 4) เทคนิควิธีการ (Methods) 5) ที่ดิน (Land)
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process)
2.1 การจั ด การองค์ ก ร ได้ แ ก่ 1) จั ด โครงสร้ า ง 2) จั ด ศั ก ยภาพการ
ปรับ เปลี่ยน (Dynamics) 3) การวิเคราะห์ (Analysis) 4) การกำหนดวัตถุประสงค์ 5) การกำหนด
ยุทธศาสตร์ (Strategies) 6) การกำหนดกลยุทธ์ (Tactics)
2.2 การจัดระบบตัดสินใจและระบบข้อมูล ได้แก่ 1) กระบวนการตัดสินใจ
2) การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3) การจัดระบบ
สนับสนุน
2.3 การวางแผนและควบคุม ได้แก่ 1) การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
Planning Systems) 2) รูป แบบการวางแผนและวิธีการที่ใช้ (Planning Methods and Models)
3) การวางแผนงานโครงการ (Project and Program Planning) 4) การจั ด ระบบควบคุ ม และ
คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุม (Control Systems and Cybernetics) 5) การวิเคราะห์ทุนและกำไรเพิ่ ม
ประสิทธิผล (Cost-Benefit Analysis and Effectiveness) 6) การบริหารบุคลากรและการประเมิน
(Human Systems Management Evaluation)
3. องค์ประกอบด้านผลผลิต (Outputs)
3.1 สินค้าและการบริการ (Product and Service)
3.2 ความสามารถในการปฏิบัติขององค์กร (Performance)
3.3 ระดับการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
3.4 นวัตกรรม (Innovation)
3.5 การเติ บ โตและพั ฒ นาการขององค์ ก ร ได้ แ ก่ 1) การขยายสถานที่
(Plant) 2) การขยายทุ น (Capital) 3) การขยายตลาด (Markets)(4) การใช้ เ ท คโน โลยี
(Technology) 5) การขยายบุคลากร (Personnel)
3.6 ภาพพจน์ขององค์กร (Image)
3.7 ความมุ่งมั่นขององค์กร ( Commitment)
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3.8 แรงจูงใจขององค์กร (Motivation)
3.9 ความพอใจของบุคลากร (Satisfaction)102
โรเบิ ร์ ต แมทธิส และจอห์ น แจ็ค สั น (Robert Mathis and John Jackson) ได้พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การว่าประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก
คือ 1) ความสามารถในการทำงานเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยความสามารถของพนักงาน ความสนใจ
ในการทำงานและลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย แรงจูงใจ
ในการทำงานจริยธรรมในการทำงาน และการเข้าและการลาออกของพนักงาน 3) การสนับสนุนของ
องค์การ ประกอบด้วย การฝึกอบรมและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาตรฐานการปฏิบัติงานการ
บริหารงาน และเพื่อนร่วมงาน103
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
มีนักทฤษฎีหลายท่าน ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพอย่างน่าสนใจ ดังนี้
ซาลีนิค และคณะ (Zaleanick and others) กล่าวว่า ในการที่จะปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่
นั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการทั้ งภายนอกและถายใน ซึ่ งหากได้ รับ การ
ตอบสนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่
1. รายได้หรือค่าตอบแทน
2. ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4. ตำแหน่งหน้าที่
5. ความต้องการเข้าหมู่คณะ
6. ความต้องการแสดงความรู้สึก ความเป็นเพื่อและความรักใคร่104
กู ลิ ค และ เออร์ วิ ก ค์ (Gulick and Urwick) มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ POSDCoRB ก็ คื อ
ประสิทธิภาพ อันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหาร และเพื่อให้การบริหารงานในทุกหน่วยงานมี

102

สมใจ ลั ก ษณะ, การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน (กรุงเทพฯ : ศู น ย์ ห นั งสื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552), 11.
103 Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human resource management, 12th
ed. (Eagan, MN : Thomson/South-Western, 2008) : 71-72.
104 Zaleanick A. , Motion productivity and satisfaction of workers
(Massachusettes : Division of Research Harvard University, 1958), 40.
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ประสิทธิภาพ จะต้องมีการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือความถนัดของ
คนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการ วัตถุประสงค์ ลูกค้า และพื้นที่โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องจัดรูปแบบองค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด มีสายการบังคับบัญชาถอยหลั่นกันมา105
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการการจัดองค์กรในระบบราชการ
โดยเขาเห็นว่าผู้นำหรือนักบริห ารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชายินยอมที่จะปฏิบัติตาม และจะต้องมีระบบการบริหารมาดำเนินการให้คำสั่งมีผลให้บังคับได้
ประกอบด้วย 1) มีการควบคุมกันโดยการแบ่งลำดับชั้นของการบังคับบัญชา 2) การปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนเป็นไปตามกฎ/ระเบียบ 3) การจัดคนที่มีความรู้ความชำนาญเข้าด้วยกัน 4) การบริหารงาน
โดยไม่อาศัยเรื่องส่วนตัว 5) เน้นการยึดถือความสามารถทางวิชาการ 6) การเน้นความสำคัญของการ
พัฒนาบุคคล และ 7) แยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากตัวองค์การ106
โอลาเลค กิ๊ ฟ แมธธิว และดาเบเรนชิ (Olaleke, Gift, Matthew and Daberenchi)
ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย ที่ ท ำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งประกอบด้ ว ย 1) มี ค วามมั่ น คงในการทำงาน
2) ความสำเร็จในการทำงาน 3) เงินเดือน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 6) สภาพการทำงาน
7) นโยบายการบริหาร 8) การควบคุมดูแล 9) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 10) ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 11) ชีวิตส่วนตัว 12) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 13) การยอมรับนับถือ และ
14) ลักษณะของงาน107
ฟาโยล์ (Fayol) ได้เขียนเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารที่ทำให้สามารถปฏิบัติงาน
ในองค์การได้ เป็นการรวบรวมวิธีการและกระบวนการ เพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้น หลักการบริหาร
14 ข้อ ได้แก่ 1) การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 2) การมีเอกภาพในการสั่งการ 3) การแบ่งานกัน
ทำ 4) การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง 5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 6) ความเสมอภาค 7) สาย
การบังคับบัญชา 8) การให้ผลประโยชน์ตอบแทน 9) การมีระเบียบข้อบังคับ 10) ความมีระเบียบวินัย
11) ความคิดริเริ่ม 12) ผลประโยชน์ของบุคคลควรจะเป็นรองจากผลประโยชน์ส่วนรวม 13) ความ
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มั่นคงในหน้าที่การงาน และ 14) ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน108
เฮอร์ ซ เบิ ร์ ก (Herzberg) ได้ น ำการบริห ารงานแบบวิท ยาศาสตร์ และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาทำการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้ได้ปัจจัยที่จะทำให้บุคคลปฏิบัติงาน ได้อย่างสบาย
ใจและมีประสิทธิภาพ เขาได้ศึกษาวิจัยในเรื่องของทัศนคติของบุคคลที่พอใจในการทำงานและไม่
พอใจในการทำงาน พบว่าปัจจัยที่ทำให้บุคคลพอใจในการทำงานนั้นประกอบด้วยปัจจัยดังนี้
1. การที่สามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จ
2. การที่ได้รับการยกย่องนับถือเมื่อทำงานสำเร็จ
3. ลักษณะเนื้อหาของงานนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
4. การที่ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน
5. ความก้าวหน้าในการทำงาน
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ มของงานที่ เป็ น สิ่ งที่ ท ำให้ บุ ค คลเกิ ด ความไม่ พ อใจ
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
1. นโยบายและการบริหารขององค์กร
2. การควบคุมการบังคับบัญชา
3. สภาพการทำงาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทุกระดับหน่วยงาน
5. ค่าตอบแทน
6. สถานภาพ
7. การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว
8. ความปลอดภัย109
บุษยาณี จันทร์เจริญสุข กล่าวถึงแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้
1. รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair
Compensation) สอดคล้องกับมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากที่อื่นๆ
2. สภาพที่ทำงานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย(Safe and Healthy Environment)
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3. โอกาสพั ฒ นาขี ดความสามารถของผู้ ป ฏิ บัติ งาน (Development of Human
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Capacities) ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. โอกาสความก้าวหน้า (Growth) และความมั่นคงในอาชีพ
5. ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (Social Integration) มีบรรยากาศของความเป็น
มิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร สามัคคีและมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
6. การบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค (Constitutionalism) โดยผู้บังคับบัญชาให้
ความเท่าเทียม เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
7. ความสมดุลของช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานและช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว (The total
life space)
8. ความภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride) ที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มี
ชื่อเสียง อำนวยประโยชน์ และรับผิดชอบสังคม110
นอกจากนี้ คฑาวุธ พรหมายน ยั งกล่ าวว่ า การสามารถมองเห็ น ผลการทำงานของ
องค์กรได้ (Visibility consequences) จะมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กรเพราะองค์กร
สามารถทดลองและเลื อกระเบี ยบการปฏิบัติได้ ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจะมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน111
คฑาวุธ พรหมายน ได้เสนอว่า การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกกำหนดโดย 3 ส่ วน
ดังนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1.1 demographic characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อ
ชาติเผ่าพันธุ์
1.2 competence characteristics เป็ น ลั กษ ณ ะที่ เกี่ ยวกั บ ค วาม รู้
ความสามารถ ความถนัดและความชำนาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา
อบรม และสั่งสมประสบการณ์
1.3 psychological characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม การรับในเรื่องต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย
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2. ระดับความพยายามในการทำงาน (work effort) จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจใน
การทำงาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าคนที่
มีแรงจูงใจในการทำงานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศกำลังกายและกำลังใจให้แก่การทำงานมากกว่า
ผู้ที่มีแรงจูงใจในการทำงานต่ำ
3. แรงสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงาน (organization support) ซึ่ งได้ แ ก่
ค่าตอบแทน ความยุ ติธ รรม การติดต่ อสื่ อสาร และวิธีก ารที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผ ลต่ อกำลั งใจ
ผู้ปฏิบัติงาน112
ทั้งนี้ ปิ น ลวน และคัว เลี ยงฮวง (Pin Luarn and Kuo-Liang Huang) ได้ ทำการวิจั ย
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน : ความเหมาะสมของเทคโนโลยี , การรับรู้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
และการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่อประสิทธิภาพ113
ขนิ ษฐา พลายเพ็ชร์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง พจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ได้ พ บว่ า องค์ ป ระกอบ
ประสิ ท ธิภ าพ มี 8 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การวางแผน 2) คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำ 3) การบริห ารเวลา
4) ภาวะผู้ น ำ 5) พฤติ ก รรมผู้ น ำ 6) ทั ก ษะการบริ ห าร 7) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ และ
8) สมรรถนะส่วนบุคคล114
และ กั ญ วั ญ ญ์ ธารี บุ ญ ได้ ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า ประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
บรรยากาศการทำงานที่ปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟังซึ่งกันและกัน ความไม่เห็นด้วยใน
ทางบวก ความเห็นพ้องกัน การสื่อสารที่เปิดเผย บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ภาวะผู้นำ
ร่ ว ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก รู ป แบบการทำงานที่ ห ลากหลาย และการประเมิ น ผลงานของ
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ตนเอง115
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมีหลายปัจจัยที่
สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยที่ทำให้บุคคลพอใจและไม่พอใจในการทำงานของเฮิร์ซเบิร์กซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎี
จูงใจ ปัจจัย 7S ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความพยายามในการทำงาน และแรงสนับสนุนจากองค์การ
หรือหน่วยงาน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น นอกจากจะมี ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ท ำให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้ตนเอง
เปลี่ยนแปลงได้ทันกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง
ความหมายและความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง
พิสิ ท ธิ์ สารวิจิ ตร ได้ กล่ าวไว้ว่า การพัฒ นาตนเอง หมายถึง วิธีการพั ฒ นาปลู กสร้าง
คุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจตคติ ความสามารถ ความชำนาญ ความคิด ความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้น
ในตนเอง เพื่อช่วยให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์แก่
ตนเอง สั งคม ประเทศชาติ และหน่ ว ยงานอย่ างสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ความถนั ด ความสนใจ
ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง โดยมีหลักการของการพัฒนาตนเองคือ การพัฒนาตนเองควร
จัดเป็นกระบวนการระยะยาวติดต่อกัน ควรเกิดขึ้นและริเริ่มขึ้นในตัวบุคคลเอง สิ่งแวดล้อมภายนอก
ควรเป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบส่งเสริมการพัฒ นาตนเองเท่านั้น และการพัฒ นาตนเองควรยึดตาม
ความต้องการและจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของบุคคลเป็นแกนกลาง การพัฒนานั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่ากับเวลา แรงงาน ทรัพยากร และความพยายามที่ใช้ไปในการพัฒนา
ตนเอง และเหตุผลของการพัฒนาตนเองนั้น การพัฒนาตนเองเป็ นงานยากและสลับซับซ้อน อีกทั้ง
มนุ ษ ย์ ช อบอิ ส รภาพไม่ ช อบการบั งคั บ และการควบคุ ม และมนุ ษ ย์เป็ น ผู้ มี จุ ดมุ่ งหมายและความ
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กัญวัญญ์ ธารีบุญ, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็น
ทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ.
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ต้องการอันเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทำต่างๆ116
สำหรับ แสวง สาระสิทธิ์ ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การนำเอาศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยู่ มาปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงให้ ดีขึ้น เจริญ งอกงามขึ้น ในทุ กๆ ด้าน โดยการกระทำของ
ตนเอง117
ในขณะที่ เพดเลอร์ และ บอยเดล (Pedler & Boydell) ได้ ให้ ค วามหมายของการ
พัฒนาตนเองไว้ว่า เป็นการพัฒนาตนและโดยตน 118 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟ็อกซ์ (Fox) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ผู้พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเป็น
เบื้องต้น ตลอดจนการเลือกวิธีการที่ไปสู่เป้าหมายนั้น การพัฒนาตนเองเน้นการมีอำนาจเหนือตนด้วย
ตน และการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการของจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความ
ตั้งใจที่จะควบคุม และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 119
ส่วนแนวคิดของ ไพศาล ไกรสิทธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาบุคคล ซึ่งแตกต่างไป
จากการพัฒนาองค์การหรือธุรกิจ เป็นการพัฒนาที่เป็นการริเริ่มด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องทำด้ว ยตนเอง
เป็นความรับผิดชอบของผู้พัฒนา ผู้พัฒนามีอิสระและมีความรับผิดชอบที่จะเลือกว่าจะพัฒนาอะไร
เมื่อไร และอย่างไร โดยรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการตัดสินใจเหล่านั้น120
การพัฒ นาตนเองในทางจิตวิทยา หมายถึง การพัฒ นาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตน
ภาพลักษณ์แห่งตน และการพัฒนาการรู้คุณค่าแห่งตน ซึ่งทัศนะของนักจิตวิทยา คาร์ล จี จุง (Carl G.
Jung) คือการพัฒ นาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด เพื่อการเข้าใจตนและเพื่อการมีชีวิตที่สมบูรณ์
ในขณะที่ทัศนะของนักจิตวิทยา แอดเลอร์ (Adler) คือการสร้างแผนชีวิตเพื่อไปสู่ความเด่น อันเป็น
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พิสิทธิ์ สารวิจิตร์, “ยุทธศาสตร์การสอนวิชาการพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพจากระดับ
อนุบาลถึงปริญญาเอก.” (เอกสารประกอบการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ม.ป.ป.), 109.
117 แสวง สาระสทธิ์, การพัฒนาตนเอง (ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ,
สถาบันราชภัฏเลย, 2535), 2.
118 Mike. Pedler, Tom. Boydell, What is Self-development?. In Management
Self-development (Hants: Gower Publishing, 1981), 7.
119 Steve. Fox, Self-development: From Humanism to Deconstruction. In
Self-Development in Organizations (London: McGraw-Hill, 1990), 27.
120 ไพศาล ไกรสิทธิ์, “รายวิชาการพั ฒ นาตน.” (เอกสารประกอบการสอน คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ม.ป.ป), 20-21.
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การสร้างความอิ่มใจให้กับตนเอง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของชีวิต121
พิไลวรรณ อินทรักษา ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร สามารถจําแนกได้เป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) กิจ กรรมที่ ให้ ความรู้ป ระสบการณ์ และปรับปรุงทั ศนคติในงาน 1.1) การ
ฝึกอบรม 1.2) การสอนงาน 2) กิจกรรมการบริห าร 2.1) การสั บเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 2.2) การ
หมุนเวียนงาน 2.3) การทดลองเวียนงาน หรือให้ทําหน้าที่ผู้ช่วย 2.4) การรักษาการแทน 2.5) การให้
ทําหน้าที่ในคณะกรรมการ 2.6) การดูงาน 2.7) การเพิ่มความรับผิดชอบ 2.8) การมอบหมายงาน
พิเศษ 2.9) การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคุณ ภาพ 2.10) การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร 2.11) การให้ร่วม
คณะทํางาน122
อิด้า นาสสาซิ (Aidah Nassazi) ได้ทำการวิจัย พบว่ามีปัจจัยการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นธรรมของขั้นตอนการ
ประเมินการทำงาน มีการฝึกอบรมสม่ำเสมอ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์
พนักงาน123
ชฎิล นิ่มนวล ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ความภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ารของผู้ รั บ บริ ก าร พบว่ า คุ ณ ธรรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมี 14 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีสติสัมปชัญญะ การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด ความประหยัด
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การไม่เลือกปฏิบัติ ความอดกลั้น ความเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ ความขยันหมั่นเพียร และฉันทะความพอใจ124
จากความหมายของการพัฒนาตนเองดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองหมายถึงการ
พัฒนาตนเองด้วยตนเองตามศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ และเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อองค์การ
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เรื่องเดียวกัน, 109-110.
122 พิไลวรรณ อิน ทรักษา. การดำเนิ นงานในส่วนงานการฝึ กอบรม, (มหาวิทยาลัยบู รพา,
2550) : 9.
123 Aidah Nassazi, “ Effects of training on Employee performance. Evidence
from Uganda” (Business Economics and Tourism, 2013) : Abstract.
124 ชฎิ ล นิ่ ม นวล, “รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ า งระหว่ า งคุ ณ ธรรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ.
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ความจำเป็นที่บุคคลต้องมีการพัฒนาตนเอง มีหลายประการ เช่น
1. เป็ น จิ ต สำนึ ก ว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนพั ฒ นาตนเองได้ พระเทพเวที (ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โต)
ให้แนวคิดว่า ความเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้ หรือเชื่อในความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พัฒนา
ได้ จะทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนซึ่งแสดงอาการออกมาเป็นความอ่อนน้อมถ่ อมตน
อันชี้บ่งถึงความเป็นผู้พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาตนนั้นขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสำนึกในการศึกษา
หรือฝึกฝนพัฒนาตนจะทำให้บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอย่างที่เรียกว่ามองทุกอย่างเป็น
การเรียนรู้หรือรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน125
2. มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับการามีสัจจะแห่งตน (Self actualization) ซึ่ง
หมายถึง การเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นอิสระ สามารถคิดและการกระทำการใดๆ
ตามมโนธรรมและอุดมการณ์อย่างแท้จริง ซึ่งมาสโลว์ (Maslow) ได้ระบุคุณลักษณะ 16 ประการของ
คนที่บรรลุถึงขั้นการมีสัจจะแห่งตน คือ
2.1 สามารถรับสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง
2.2 มีความพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2.3 มีความรู้สึกนึกคิดเป็นไปตามธรรมชาติ
2.4 สามารถแยกสนใจในปัญหาออกจากตนเอง
2.5 มีความต้องการเป็นตัวตน
2.6 มีความเป็นอิสระและพอเพียงแห่งตน
2.7 มองสิ่งต่างๆ ของบุคคล และเหตุการณ์ให้เข้าถึงแก่นแท้สาระสำคัญตามจริงใน
ขณะนั้น ปราศจากอคติหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
2.8 มีประสบการณ์ที่จะเข้าถึงสัจธรรมหรือความจริงแท้ของสิ่งต่างๆ ก้าวพ้นจาก
ข้อจำกัดที่มีอยู่
2.9 ดำรงตนตามพันธะทางสังคมกับผู้อื่นและสนองความเป็นมนุษยชาติ
2.10 อาจมีเพื่อนน้อยหรือมาก แต่มีเพื่อนจำนวนหนึ่งที่มีความสนิทสนมอย่างลึกซึ้ง
2.11 มีทัศนะเชิงประชาธิปไตยมั่งมั่นเทิดทูนความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์
2.12 มี ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามประจำใจ แยกแยะได้ ร ะหว่ า งจุ ด หมาย กั บ วิ ถี ท างไปสู่
จุดหมาย
2.13 มีอารมณ์ขันอย่างกว้างขวาง
2.14 สามารถมองสิ่งต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
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พระเทพเวที (ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โ ต), การศึ ก ษาที่ ส ากล บนฐานแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทย
(กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป), 153.
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2.15 สามารถต่อต้านแรงกดดันให้คล้อยตามสังคม
2.16 สามารถนำสิ่งที่ขัดแย้งตรงกัน นำมาประสานเป็นประโยชน์ร่วมกันได้
ดังที่ เดวิ วี รามา และ เชค นากัววาลิ (Devi V.Rama and Shaik Nagurvali) ได้ศึกษา
Training & development – a jump starter for employee performance and
organizational effectiveness พบว่า การฝึกอบรมและการพัฒนาในท้ายที่สุดไม่เพียง แต่ยกระดับ
ประสิทธิภาพของพนักงาน แต่ยังรวมถึงองค์กรด้วย ได้รับการกล่าวอย่างถูกต้อง การพัฒนาพนักงาน
เป็ น กุญ แจสำคัญในการพัฒ นาองค์กรอย่างยั่งยืน ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นขององค์กรเหล่านั้นซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง การฝึกอบรมช่วยเพิ่มแรงผลักดันความคิดริเริ่มและคุณภาพของการ
ทำงานของพนักงานจึงช่วยให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
และมีแนวโน้มของการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานภายในองค์กร126
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาองคการ ดังนั้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญและควรมีการดําเนินการจัดการใหสอดคลอง
กับปรัชญาในการดําเนินธุรกิจขององคกร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยมีนักวิชาการหลายทานได
กล่าวถึงดังนี้
ศิริ ว รรณ เสรี รั ตน และคณะ ไดกลาวถึงการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย (The Human
Resource Management-HRM) วา เปนกิจกรรมการออกแบบ เพื่อจัดหาและรวมมือกับทรัพยากร
มนุ ษยขององคการ โดยแสดงการบริห ารทรัพ ยากรมนุษย ซึ่งจะเกี่ยวของกับการจัดหาบุคคลเข้า
ทํางาน (Staffing) การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล (Training and Development) การจายคา
ตอบแทน (Compensation) สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) ความสัมพันธอันดี
ระหวางพนักงาน และการวิจัยทรัพยากรมนุษย127
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Devi V. Rama and Shaik Nagurvali, “ Training & development – a jump
starter for employee performance and organizational effectiveness” ( International
Journal of Social Science & Interdisciplinary Research Vol.1 Issue 7, July 2012), 202208.
127 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์, 2550), 138.
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ฮอยและฟอร์สซิธ (Hoy and Forsyth) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดสุขภาพองคการ
สถานศึกษาไว 7 ประการประกอบดวย 1) องค์การที่เข้มแข็ง 2) ความมีอิทธิพลของผู บริหาร 3) การ
บริหารแบบเนนคน 4) การบริหารแบบเนนงาน 5) การสนับสนุนดานทรัพยากร 6) ขวัญและกําลังใจ
7) การมุงเนนดานวิชาการ128
ดิเซนโซและริบบินส์ (Decenzo and Robbins) กล่าวว่า การจัดการ (Management)
เป็นขบวนการที่ทำให้งานกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคน
และทรัพ ยากรขององค์ การ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด การ ได้ แก่ ขบวนการ (Process)
ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์การ การโน้มนำ องค์การ และการควบคุม129
ดิลลัน (Dillon) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการยอบรับนับถือ ดังนี้ 1) ได้รับการยอมรับจาก
เพื่ อ นร่ ว มงาน คื อ ในสั ง คมที่ ท ำงานหรื อ ย้ อ นไปในสมั ย เรี ย นหนั ง สื อ ทุ ก สั ง คมล้ ว นแต่ มี เพื่ อ
เช่นเดียวกับสังคมการทำงาน มนุษย์เรานั้นจะเกิดความสุขได้จากมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 2) ได้รับการ
ยอมรับจากหัวหน้างาน คือ การปฏิ บัติในทุกหน่วยงานย่อมมีตำแหน่งที่สูงกว่าตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้ให้
การช่วยเหลือ สั่งงาน สิ่งนี้ที่เราต้องการการยอมรับจากหัวหน้า130
สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้ เสนอองค์ ป ระกอบของ
สมรรถนะที่ ท ำนายความสำเร็ จ ในงานและชี วิ ต คื อ 1) แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (achievement
orientation) 2) ความคิดริเริ่ม (initiative) 3) แสวงหาสารสนเทศ (information seeking) 4) การ
คิ ด เชิ งม โน ภ าพ (conceptual thinking) 5) ค ว าม เข้ าใจ ระห ว่ า งบุ ค ค ล (interpersonal
understanding) 6) ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (self – confidence) 7) ผลกระทบและอิ ท ธิ พ ล
(impact and influence) และ 8) ความร่วมมือ (collaborative)131
ยุคล์ (Yukl) มีแนวคิดว่าการปฏิบัติงานเป็นทีม สามารถจำแนกได้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้
ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของ
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Wayne K. Hoy and Patrick B. Forsyth, Effective Supervision: Theory in to
Practice (New York: Rondom House, 1986), 156.
129 David A. Decenzo, Stephen P. Robbins, Human Resource Management.
6th ed. (New York : John Wiley & Sons, Inc., 2007) : 24.
130 R. S. Dillon, Respect and care : Toward moral interaction (Can J Phill,
1992) : 12-14.
131 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for
superior performance (New York : John Wiley & Sons, 1993), 336.
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บทบาท องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทรัพยากรและ
การสนั บ สนุ น ความไว้ว างใจ,ความสามั ค คี และร่ว มมื อ ประสิ ท ธิภ าพและศัก ยภาพขององค์ ก ร
รูปแบบความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน ความหลากหลายของสมาชิก132
บรรยงค โตจิตดา เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย วาเป็นการพัฒนาให
องคกรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีการปรับสภาพเพื่อความอยู รอด
ขององคการ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเรื่อง การฝกอบรม(Training) การศึกษา(Education) และการ
พัฒนา(Development) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะสําเร็จไดนั้นจะตองทําเปนกระบวนการที่มี
ระบบ และทําอยางตอเนื่องติดตอกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรู ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ตางกันจะ
มาสามารถทํางานรวมกันได การประสานงานใหเปนระบบอยางตอเนื่องกันจึงทําใหเกิดผลสําเร็จต่อ
องคกรได ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการตองมีการเคารพในสิทธิของบุคคล
การมุ งแกปญหาใหแกองคกร การมุ งสงเสริ ม การมี ส วนรวมของผู เขารั บ การอบรมพั ฒ นา และ
ดําเนินการเปนกระบวนการอยางมีระบบ133
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเปนการจัดการทรัพยากรบุคคลในองคกรใหเกิด
ความพึ งพอใจในการทํ า งาน ทํ า งานรวมกั น อยางมี ค วามสุ ข และสามารถปฏิ บั ติ ง านไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยผูบริการตองคํานึงถึงการบริหารจัดการในดานการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และขวัญ และกําลั งใจใหมีความเทาเที ยมและเกิดความเปนธรรมใหสอดคลองกับนโยบายในการ
บริหารจัดการขององคกรเปนสําคัญ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน
ล็อค (Locke) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางานว่าหมายถึง ภาวะ
ทางอารมณซึ่งเปนผลจากการรับในผลงานของบุคคลบุคคลหนึ่งหรือประสบการณในงานของบุคคลๆ
หนึ่ง134
โจฮานสั น , ฮาโน และ เทอรรี่(Johansson, Hano and Therry) ใหความหมาย
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Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited,
2013), 246 – 251.
133 บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2543), 188.
134 Edwin A. Locke, “ Toward a Theory of Task Motivation and Incentive,”
Organizational Behavior and Human Performance (May 1968) : 157-189.
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ของความพึงพอใจในการทํางานวา เปนสิ่งที่เห็นไดจากการที่ผูปฏิบัติงานชอบหรือพึงพอใจตอสวนที่
เปนงานและสวนที่เปนสภาพแวดลอมของงานที่ปฏิบัติ
2.2 องคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน
อารี เพชรผุด ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวา การรับรูเกี่ยวกับงานและ
ความพึงพอใจในการทํางานของแตละบุคคลนั้น อาจพิจารณาไดเปนสองสวนคือสวนที่ควรจะเปน
(Should be) และสวนที่เปนจริง(Actually is) ทั้งสองสวนจะเปนเครื่องมือที่จะชี้ใหเห็ นถึงความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ การรับรู ถึงสภาพที่จะตองรักษาไวซึ่งความตองการและคานิยมของบุคคล
ตลอดจนประสบการณในการทํางาน สถานภาพทางสังคม กลุ มอิทธิพลและเกณฑมาตรฐานต่างๆ
ทั้งหมดนี้เปนการรับรูถึงสิ่งที่ควรจะเปน แตสภาพการรับรูสวนที่เปนจริง ไดแก การจายคาชดเชย
หรือจายคาแรงงาน การใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา หรืองานที่นาสนใจ เปนตน สิ่งเหลานี้จะเป็น
องคประกอบที่จะทําใหบุคคลรูสึกพอใจหรือไมพึงพอใจ
เพ็ตติ้ต, กอริส, โจเซ่ และคณะ (Pettit, Goris, Jose, et al.) ได้ทำการวิจัย พบว่า
ความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบด้วย 1) เชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา 2) อิทธิพลของผู้บังคับบัญชา
3) ความถูกต้องของข้อมูล และ 4) ความพึงพอใจในการสื่อสาร135
องคประกอบสวนบุคคลจึงเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่กอใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน เปนตนวา ลักษณะสวนตัว เชน อายุ เพศ และการศึกษา ก็มีส วนที่จะทําใหบุคคลพอใจ
หรือไมพอใจการทํางาน คนอายุมากจะมีความพึงพอใจมากกวาบุคคลอายุนอย ผูหญิงมีความพึงพอใจ
ในงานที่ตนทํามากกวาผูชาย อาจจะเปนเพราะผู หญิงมีโอกาสนอยกวา และมีสถานภาพดอยกวา
คนงานที่มีการศึกษาสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ำ ความสามารถ
ของแตละบุคคลที่มีอยูถาตรงกับความตองการที่จะใชในการทํางานแลวจะทําใหบุคคลนั้นมีความพึง
พอใจในการทํางานมากกวาความสามารถที่มีอยู แตใชในการทํางานไมได และลักษณะบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคลนั้นเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง คนที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งจะมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ มีแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคคลที่มี
แรงจูงใจจากภายนอก (extrinsic motivation) องคประกอบที่เอื้ออํานวยตอความพึงพอใจในการ
ทํางานสามารถสรุปได 10 ประการ ดังนี้
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John D. Pettit, Jr. Goris, Jose R., et al., “An Examination of Organizational
Communication as a Moderator of the Relationship Between Job Performance and
Job Satisfaction” (TiieJournai of Business Communicstion, Volume 3 4 , Number 1 ,
January 1997), 8-9.
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1. ความปลอดภัย (Security) ไดแก ความมั่นคงในการทํางานไดรับความเปนธรรม
จากผูบังคับบัญชา คนที่มีพื้นความรูนอย หรือขาดความรู ยอมเห็นวาความมั่นคงในงานมีความสําคัญ
สําหรับเขามาก แตคนที่มีความรูสูงรูสึกวาไมมีความสําคัญมากนัก
2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity for advancement) ไดแก การได
มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงการงานที่สูงขึ้น การมีโอกาสกาวหนาจากความสามารถในการทํางานยอมทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งผูชายมีความตองการในเรื่องนี้สูงกวาผูหญิง
3. สถานที่ ทํ างานและการจัด การ(Company and management) ไดแก ความ
พอใจตอสถานที่ทํางาน ชื่อเสียงขององคกรและการดําเนินงานขององคกร
4. คาจาง (Wages) คนงานชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญสําหรับเขายิ่งกวาคนงาน
หญิงและผูทํางานในโรงงานจะเห็นคาจางมีความสําคัญสําหรับเขามากกวาทํางานในหนวยงานของ
รัฐบาล
5. ลักษณะงานที่ทํา (Intrinsic aspects of the job) ซึ่งมีความสัมพันธกับความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติ หากไดทํางานตรงตามความตองการ และความถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ
6. การนิ เทศงาน (Information of the job) มีความสํ าคัญ ที่ จะทําใหผู ทํ างานมี
ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตองานได การนิเทศงานที่ไมดีอาจเปนสาเหตุอันหนึ่งที่ทําใหตองยายงาน
และลาออกจากงาน
7. ลักษณะทางสังคม (Social aspects of job) ถาผูปฏิบัติงานทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น
8. การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร(Communication) การติ ด ตอสื่ อ สารมี ค วามสํ า คั ญ มาก
สําหรับผูมีระดับการศึกษาสูง กระบวนวิธีการทํางาน และบุคคลระดับตางๆ ที่ รวมกันปฏิบัติ งานที่ได
รับมอบหมายจะสําเร็จไดก็เพราะมีกระบวนการทํางานที่ ดีไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ
การบริห ารงานบุ คคล การวินิ จ ฉัย สั่งการ การควบคุมการบังคับบัญ ชา การประสานงานและการ
ประเมินผลงานทุกกระบวนการตองมีการติดตอสื่อสารเปนตัวเชื่อม
9. สถานภาพการทํางาน (Working condition) ไดแก แสง เสี ยง อากาศ ชั่ว โมง
การทํางาน
10. สิ่งตอบแทนหรือประโยชนเกื้อกูลตางๆ (Benefits) เชน เงินบำเหน็จตอบแทน
เมื่อออกจากงาน การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิ การที่อยูอาศัย136
ดังนั้นองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน แสดงไดดังแผนภูมิที่ 2

136

อารี เพชรผุด, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2547), 57-58.
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แผนภูมิที่ 2 องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ที่มา : อารี เพชรผุด, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2547), 57-58.
นอกจากนั้น สรอยตระกูล อรรถมานะ ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานว่า
เป็นทัศนคติรูสึกชอบหรือไมชอบโดยเฉพาะของผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับงานโดยตรงซึ่งมีองคประกอบที่
สําคัญ คือ องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ (cognitive component) เปนสวนที่เกี่ยวข้อง
กับความรูสึ กนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง องคประกอบดานอารมณ์ห รือความรู สึกนึกคิด (affective
component) ซึ่งเปนสวนที่เปนอารมณหรือความรูสึกที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขารูและเขาใจอยู่ก่อน
แลว และองคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (behavioral tendency component) ซึ่งจะ
ส่งตอการเกิดพฤติกรรม เชน เมื่อกลาววา ฉันชอบทํางานในหลายลักษณะ (แสดงความรู สึกชอบหรือ
ไมชอบ) แตงานของฉันยุงยากสับสนเกินไป (แสดงถึงความคิดความเขาใจ) ฉันจึงวางแผนจะหางาน
ใหม (แสดงถึงแนวโนมของพฤติกรรม) เมื่อนําเอาลักษณะทั้งสามมาผสมผสานกันเปนทัศนคติของ
บุคคลหนึ่งเกี่ยวกับงานไดแลว สิ่งนี้ก็จะชวยใหผูบังคับบัญชาเข้าใจถึงปฏิกิริยาของผู ปฏิบัติงานที่มีต่อ
งาน และสามารถจะทํานายถึงผลกระทบที่มีในอนาคตดวย137
2.3 ตัวกําหนดความพึงพอใจในงานและการจูงใจ
ตัวกําหนดความพึงพอใจในการทํางานและการจูงใจ ซึ่ง ดูบริน (DuBrin) ว่าเป็น
ความคิดที่มีความสัมพันธกันระหวางกัน ความพึงพอใจ หมายถึง สถานะของความพอใจในขณะที่การ
137

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีแ ละการประยุกต์ ,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550),133-134.
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จูงใจ หมายถึงการใชความพยายามมุงสูเปาหมาย การแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการจูงใจ
และความพึงพอใจอาจทําไดโดยพิจารณาจากภาพแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและการ
จูงใจในงาน138 ซึ่งแสดงไดแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและการจูงใจในงาน
ที่มา : Andrew J. Dubrin, Effective Business Psychology 3rd ed.( Englewood Cliffs, N.J.
: Prentice-Hall, 1990), 142.
แลนเดอร และพิคเกิล (Lander and Pickle) ไดกําหนดตัวแปร ซึ่งสามารถใชใน
การวัดความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกในองคการได ดังต่อไปนี้
1. สภาพของงาน ซึ่งรวมถึงสภาพของสถานที่ทํางานดวย ความเพียงพอของอุปกรณ
ในการทํางาน และชั่วโมงการทํางาน เปนตน
2. รางวัลทางการเงิน รวมถึง ความเพียงพอของคาจาง ความมีประสิทธิภ าพของ
นโยบาย ดานบุ คคลที่เกี่ย วกับ คาจาง โครงการผลประโยชนและคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่น
3. ความไววางใจที่มีตอผูบริห าร ประกอบดวย ความสามารถในดานการจัดการ
ของฝายบริหาร การจัดการเกี่ยวกับนโยบาย การใหประโยชนแกพนักงาน ความเพียงพอของการ
ติดต่อสื่อสารสองทางและความสนใจที่มีตอพนักงาน

138

Andrew J. Dubrin, Effective Business Psychology 3rd ed.( Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice-Hall, 1990), 142.
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4. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การอํ า นวยการวาเปนผู ค วบคุ ม จั ด งานดี เพี ย งใด ความรู
เกี่ยวกับ งานความสามารถใหงานเสร็จทันกําหนด การจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอ การให
พนั ก งานรู ว าเขาถู ก คาดหวั งใหทํ าอะไร การพยายามใหพนั ก งานทำงานรวมกั น การปฏิ บั ติ ต่ อ
คนงานอยางยุติธรรม การใหกําลังใจ และความสนใจในการกินดีอยูดีของคนงาน
5. การพัฒนาตนเอง ประกอบดวย ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ การมีสวน
ร่วมความภาคภูมิใจในองคการ ความรูสึกวาไดทําสิ่งที่มีคุณคาและความกาวหนาในงาน139
โมแฮมเมด (Mohammed) ทำการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการศึกษามี
แรงจู งใจในการทำงานสูงและมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน การศึกษาเพิ่มเติม
เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนนั้นสูงมากในขณะที่การปฏิบัติงานด้าน
การวิ จั ย และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น จึ ง ขอแนะนำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ควรนำประเด็นนี้ไปพิจารณาหากบุคลากรทางวิชาการมีแรงจูงใจอย่างจริงจัง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอนและการส่งมอบความรู้ที่มีประสิทธิภาพ140
ทั้งนี้ พิเชษฐ์ สอนสิริ ได้ให้ ความหมายของสวัสดิการว่า เป็นการตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน อันเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวมๆ ว่า เป็นรายได้พิเศษ (Extra
Income) ที่องค์กรจ่ายให้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มเติมจากเงินเดือนและค่าจ้างประจํา จ่ายให้
พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีกําลังกาย มีกําลังใจ ปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่องค์กร141
และอะคินฟอลาริน (Akinfolarin) ได้ทำการวิจัย พบว่าแรงจูงใจและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ได้รับรางวัลกับเรื่องที่ประทับใจ ได้รับการสนับสนุนสำหรับความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้รับการชื่นชมในความพยายามอย่างจริงใจ และยอมรับความสำเร็จ142
139

Fried Lander, and H. Pickle, “ Components of Effectiveness in Small
Organizations” Administrative Science Quarterly,13, 1968 : 195.
140 Mohammed Abubakar Mawoli, “ An Evaluation of Staff Motivation,
Dissatisfaction and Job Performance in an Academic Setting” Australian Journal of
Business and Management Research Vol.1 No.9, 2011) : 1-13.
141 พิเชษฐ์ สอนสิริ, การให้คุณค่ากับสวัสดิการพนักงานของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ,
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) : 11-12.
142 Akinfolarin Akinwale Victor, “ Motivation and Effective Performance of
Academic Staff in Higher Education : Case Study of Adekunle Ajasin University, Ondo
State, Nigeria” ( International Journal of Innovation and Research in Educational
Sciences Volume 1, Issue 2, (Online), 2014) : 157-163.
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2.4 ทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor Theory)
ทฤษฎีส องปจจัย ของเฮอรเบอรก (Herzberg) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่ก อให
เกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจในงาน ดังนี้
ความรู สึ กที่ ดีนั้ น โดยทั่ วไปจะมีคู กัน ไปกับลั กษณะของเนื้ องาน (job content)
ส่วนความรูสึกไมดีนั้นจะมีคูไปกับสภาพที่อยูลอมรอบงาน หรือลักษณะนอกเนื้องานหรือบริบทของ
งาน(job context) ดังนั้นปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงานนี้เรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivators)
ปัจจัยจูงใจนี้คือความสําเร็จ (achievement) การไดรับความยอมรับ (recognition) ความกาวหนา
(advancement) ตัวงานเอง (work itself) ความเปนไปที่จะเจริญเติบโต (possibility of growth)
และความรับผิดชอบ (responsibility)
ปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน หรือเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย(hygiene
factors) ได้แก่ 1) สถานภาพ 2) สัมพันธภาพกับผูควบคุมบังคับบัญชา 3) สัมพันธภาพกับเพื่อนรวม
งาน 4) สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 5) คุณภาพของการควบคุมการบังคับบัญชา 6) นโยบายและ
การบริหารของบริษัท 7) ความมั่นคงในงาน 8) สภาพการทํางาน 9) คาจาง
ดังนั้ น ปจจั ย จู งใจ (Motivation factor) จึ งถือ เปนปจจัยที่ ก ระตุ น ใหมนุ ษ ยจาก
สถานะที่เปนกลางใหไปอยูในสถานะที่อยากทํางาน ตามแนวคิดของ เฮอรเบอรก (Herzberg) ก็คือ
งานนั่นเอง โดยงานนั้นจะทําใหคนเกิดความรูสึกวา
1. งานที่ทํานั้ นเปนสิ่งที่น าสนใจ ไมนาเบื่อหนาย เปนสิ่งทาทายและตองใชความ
พยายามอยางเต็มที่
2. มีอิสรภาพที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย และสามารถใชความคิดริเริ่มของ
ตนเองไดอยางเต็มที่
3. มีสวนรวมในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
กลุ่มหรือหนวยงาน
4. ไดรับการยอมรับนับถืออยางจริงจังในผลสําเร็จของงานที่ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากผูบังคับบัญชา
5. การทํางานนั้นทําใหผูทำเกิดการพัฒนาตนเองไดมีความรู ทักษะความสามารถ
ประสบการณ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ143
ซึ่ง วินัย ไชธันยา กันตา (Vinay Chaitanya Ganta) ได้ทำการศึกษาเรื่อง Motivation
in the workplace to improve the employee performance พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ
143

Herzberg Frederick, Work and the Nature of Man (Cleveland : Work Book
Company, passim, 1966), 6.
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แรงจู งใจที่จ ะรู้สึ กดีกับ งานและทำงานได้อย่างเหมาะสม พนักงานบางคนมีแรงจูงใจด้านการเงิน
ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการยอมรับและให้รางวัลเป็นการจูงใจส่วนตัวระดับแรงจูงใจภายในสถานที่
ทำงานมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พนักงานคนไหนที่มีแรงบันดาล
ใจและตื่น เต้นเกี่ยวกับงานของพวกเขา เขาจะปฏิบัติห น้าที่ตามความสามารถที่ดีที่สุดและตัวเลข
ผลผลิตเพิ่มขึ้น แรงจูงใจของพนักงานเป็นศูนย์กลางปัญหาสำหรับผู้นำและผู้จัดการ พนักงานที่ไม่มี
แรงจูงใจมีแนวโน้มที่จ ะใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหลีกเลี่ยงสถานที่ทำงานให้มาก
ที่สุดออกจากองค์กร144
ทั้งนี้ อาร์ซิซุล อิน อันทิน (Arzizul Bin Antin) ได้ศึกษาเรื่อง Influence of work load
and motivation towards work efficiency of secondary school teacher in Sabah พบว่ า แรงจูงใจ
ของครูเป็นสิ่งจูงใจให้ครูปฏิบัติงานที่มอบหมายให้พวกเขา แรงจูงใจของครูแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
แรงจู งใจภายในและแรงจู งใจภายนอก ประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู หมายถึง วิธีที่ครู
ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ภาระงานของครูจะมี อิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ของครู แรงจูงใจของครูที่ได้รับผลกระทบจากภาระงานของครูจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของครู145
2.5 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
ทฤษฎี ค วามเสมอภาค ของอดั ม ส (Adams) วาเปนการมุ งเนนถึ ง การรั บ รู ข อง
บุคคลวา ไดถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ตามทฤษฎีความเสมอภาค
แลว ถาบุคคลรับรูวาผลตอบแทนเสมอภาคกับผลตอบแทนที่บุคคลอื่นไดรับจากการมีสวนรวมชวย
เหลืออยางเดียวกันแลว บุคคลเหลานั้นเชื่อวาการปฏิบัติตอพวกเขายอมยุติธรรมและเสมอภาค บุคคล
จะประเมินความเสมอภาคโดยยึด อัตราสวนระหวางสิ่งที่ใหกับงาน (Input) และสิ่งที่ไดรับจากงาน
(Outcomes) เชน คํายกยอง สวัสดิการและการเลื่อนตําแหนง อัตราสวนของสิ่งที่ใหและสิ่งที่ไดรับ
อาจถูกเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นภายในกลุ มงาน สภาวะของความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราสวน
ของสิ่งที่ใหและสิ่งที่ไดรับของบุคคลหนึ่งเทากับอัตราสวนของสิ่งที่ใหและสิ่งที่ไดรับของอีกบุคคลหนึ่ง
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145 Arzizul Bin Antin, “Influence of work load and motivation towards work efficiency
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ทฤษฎีความเสมอภาคตั้งอยู บนพื้นฐานของสมมุติฐานที่สําคัญสองขอตอแรงจูงใจ
ประการแรก ทฤษฎีความเสมอภาคยืนยันวาการรับรู ความไมเสมอภาคจะสรางความเครียดภายใน
ประการที่สองความเครียดจะจูงใจเราใหขจัดหรือลดความไมเสมอภาค ความไมเสมอภาคที่ถูกรับรูยิ่ง
มีมากเทาไร ความเครียดยิ่งรุนแรงมากขึ้นเทานั้น และแรงจูงใจของเรายิ่งสูงขึ้นเทานั้น เพื่อที่จะลด
ความเครียด แนวคิดของทฤษฎีความเสมอภาคจะแสดงใหเห็นชัดเจน146 ดังแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4 ทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมส (Adams)
ที่มา : Stacy J. Adam, “Inequality in Social Exchange”. In L. Berkowitz ed Advances in
Experimental Psychology. Vol. 2, 1965 : 267-299.
จากที่กลาวมาขางตน การบริหารงานในองคกรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู บริหาร
จําเปนตองสรางความพึงพอใจในการทํางานในทุกดานใหกับพนักงาน ตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาพนักงาน การจายคาตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความเต็มใจลพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
2.6 ทฤษฎีระบบ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า ทฤษฎีระบบเป็นการมององค์กรเป็นระบบตาม
หน้าที่ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ในทฤษฎีระบบนี้ (System) เป็นกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องการ
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทุกระบบขององค์กร ประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 4 ส่วน ดังนี้
1. ปั จจัยนำเข้า (Input) ทรัพยากรขององค์กร หรือทรัพยากรในการบริหาร เป็น
ทรัพยากรที่นำเข้าสู่ระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งในการ
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บริหารจัดการ ต้องตระหนักถึงสถานะและการใช้ทรัพยากรขององค์กรอยู่เสมอ ปัจจัยนำเข้า ก็คือ
ทรั พ ยากรทางกายภาพ วัตถุ ดิบ ทรัพ ยากรมนุษ ย์ ทรัพ ยากรทางการเงิน ทรัพ ยากรข้ อมู ล และ
เทคโนโลยี
2. กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร (Transformation Process) เป็นขั้นตอน
ของการนำทรัพยากรขององค์กรที่เป็นปัจจัยนำเข้า หรือปัจจัยการผลิต แล้วแปรสภาพออกมาเป็น
ผลผลิต (Output)
3. ผลผลิ ต (Output) เป็ น สิ่ ง ที่ ได้ จ ากกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านการเงิน (กำไรและขาดทุน) ผลลัพธ์การดำเนินงานของพนักงาน
ความพอใจของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผลผลิตเหล่านี้เป็นผลผลิตโดยผู้บริหาร
ในทุกระดับ ที่ทำงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ขององค์กร
4. การป้อนกลับ (Feedback) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจ กรรมองค์กร ซึ่งข้อมูล เหล่ านี้ ใช้เพื่อปรับปรุงปัจจัยนำเข้า และกระบวนการแปรสภาพในการ
บริหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจมากขึ้น147
2.7 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
สนิท สมัครสมาน กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าสังคมเป็นองค์กรที่มีความ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่จะเปลี่ยนช้าหรือเร็วเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ต่างๆ หลายประการ อาทิ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความกดดันทางด้าน
ประชากร การติดต่อกับสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ ความจำเป็นในการดำรงอยู่ของสมาชิก และสังคม
ตลอดจนสัมพันธภาพของการสื่อสารที่มีปรากฏในสังคมทุกสังคม ได้แก่ กิจกรรมทางด้านครอบครัว
ญาติพี่น้อง ด้านการศึกษา อนามัย เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ ศาสนา และอื่นๆ ซึ่ง
ภายในสังคมนั้น มีการทำหน้าที่ ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อความดำรงอยู่ของแต่ละสังคม ในการนี้
ส่วนย่อยต่าง ๆ หรือระบบย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการทำหน้าที่ของระบบย่อยอื่นๆ อันที่จะเป็นผล
ให้ สังคมดำรงอยู่ได้ เปรียบกับ ร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ เช่น หั วใจ หู ตา
จมู ก แขน ขา เท้ า เป็ น ต้ น ซึ่ งแต่ ล ะส่ ว นก็ ท ำหน้ าที่ ต ามความถนั ด เฉพาะของตนเองและต้ อ ง
ประสานกันกับการทำหน้าที่ของส่วนอื่นๆ ด้วย เพื่อความอยู่รอดของระบบใหญ่ คือ มนุษย์แต่ละคน
ภายในสังคม จะปฏิบัติงานต่อเนื่องประสานสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งไปสู่ความมุ่งหมายสุดท้ายของแต่ละ
สังคม คือ ความอยู่ รอด ซึ่งความสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆ ภายในสั งคม ให้
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เหมาะสมกับกาลเวลาที่ผ่านไป148
2.8 ทฤษฎีการจูงใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ นำเสนอทฤษฎีการจูงใจของ เอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer
ERG theory) ว่าเป็นทฤษฎีความต้องการ ซึ่งกำหนดลำดับขั้นตอนความต้องการ โดยการชี้แจงความ
แตกต่างระหว่างความต้องการในระดับต่ำ และความต้องการในระดับสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow) จาก 5 ประเภท คงเหลือ 3 ประเภท ดังนี้
1. ความต้ อ งการอยู่ รอด (Existence Needs (E)) เป็ น ความต้ อ งการใน
ระดับ ต่ำสุดและมีลั กษณะเป็ น รูป ธรรม ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการของร่างกาย และความต้องการความปลอดภัย
2. ความต้ อ งการความสั ม พั น ธ์ (Related Needs (R)) มี ลั ก ษณะเป็ น
รูปธรรมน้อยลง ประกอบด้วยความต้องการด้านสังคม ตามทฤษฎีของมาสโลว์ บวกด้วยความต้องการ
ความปลอดภัย และความต้องการการยกย่อง
3. ความต้ อ งการความเจริ ญ ก้ าวหน้ า (Growth Needs (G)) เป็ น ความ
ต้องการในระดับ สู งสุ ดในลำดับ ขั้นของ เอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) และมีความเป็นรูป ธรรมต่ำสุ ด
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความต้องการยกย่อง บวกด้วยความต้องการประสบผลสำเร็จ
ตามทฤษฎีมาสโลว์ เอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) พบว่า บุคคลจะได้รับการ
กระตุ้นโดยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ เช่น ความต้องการที่จะได้รับเงินเดือนที่เพียงพอ (ความ
ต้องการอยู่รอด) ในขณะเดียวกันจะเกิดความต้องการการยอมรับ ความพอใจ (ความต้องการทาง
สังคม) และเกิดความต้องการในการสร้ างสรรค์ ความต้องการด้านความก้าวหน้า (ความต้องการ
เจริญเติบโต) เอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ยังค้นพบว่า ระดับของประเภทความต้องการ จะแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคลอีกด้วย และทฤษฎี ERG ยังสรุปได้ว่า ความต้องการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต่ำลง หรือความ
ต้องการในระดับสูงขึ้นได้หรือไม่149
2.9 ทฤษฎีความขัดแย้ง
สุพิศวง ธรรมพันทา กล่าวว่า แนวคิดของทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าสังคมเป็นระบบย่อย
หรือส่วนย่อย ส่วนย่อยเหล่านี้ จะมีบทบาทหน้าที่ในตัวของมันเอง แต่ว่ าบทบาทหน้าที่ของระบบย่อย
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เหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องสมดุลกัน และไม่ต้องพึ่งกัน ระบบย่อยหรือส่วนย่อยไม่ค่อยเท่าเทียมกัน ไม่เสมอ
ภาคกัน มีทั้งกลุ่มที่อ่อนแอกว่า เชื่อในเรื่องสมดุลการปรับตัวเข้าหากัน แต่สำนึกความขัดแย้ง ไม่เชื่อ
เรื่องการได้ดุลเป็นเรื่องบังเอิญ เป็นเพียงช่วงภาวะหนึ่งหรือขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ถาวร โดยให้เหตุผล
ว่า เมื่ อสั งคมมนุ ษย์ เป็ น สั งคมที่ จั ดตั้งขึ้น มา พั ฒ นาการของสั งคมของมนุ ษย์ ที่แล้ ว มาไม่ได้ ส มดุ ล
หมายความว่า จะต้องมีระบบย่อย หรือสังคมย่อย หรือชนชั้นหนึ่งอยู่เหนืออีกระบบย่อย หรือสังคม
ย่อยหรืออีกชนชั้นหนึ่ง เมื่อเกิดความไม่สมดุล ผลไม่เท่าเทียมกันจะเกิดภาวะครอบงำและถูกครอบงำ
สิ่งที่ตามมาทำให้ เกิดการได้เปรียบกันอยู่ในระบบสังคม ปฏิสั มพันธ์ที่มีต่อกันก็จะมีการได้เปรียบ
เสี ย เปรี ย บ จะเกิดการกดขี่เอารั ดเอาเปรียบกัน ซึ่งจะนำไปสู่ ความขัดแย้งในระบบ และอาจเกิ ด
การต่ อ สู้ จ ากฝ่ า ยที่ ถู ก ครอบงำ ผลของการต่ อ สู้ นั่ น เองจะนำไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมาจากภายในระบบนั่นเอง150
2.10 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ได้นำเสนอแนวคิดของ ฮอแมนส์ (Homans) ที่อธิบายทฤษฎี
การแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ที่ จ ะอธิ บ ายการจั ด ระเบี ย บทางสั งคม โดย ฮอแมนส์ มองที่ กิ จ กรรม ซึ่ งมี
แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ คือ
1. กิจกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มีเป้าหมายจะได้รับรางวัล
2. รางวัล หมายถึง สิ่งใดๆ ที่บุคคลได้รับ หรือการกระทำใดๆ ที่นำไปสู่การ
ได้รับรางวัลโดยตรง ซึ่งบุคคลเห็นว่ามีคุณค่าและประโยชน์
3. ค่านิยม หมายถึง ดีกรีของอำนาจ ความสามารถหรือการตอบสนองที่จะ
นำไปสู่การกระทำซึ่งบุคคลต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของตน หรือการกระทำที่จะนำไปสู่บุคคลอื่น
โดยตรง
4. ความรู้สึก หมายถึง การกระทำที่บุคคลมีความรู้สึ กในลักษณะที่ชอบ
ไม่ชอบ หรือยอมรับ ไม่ยอมรับ
5. การกระทำระหว่างกัน หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทำต่อกัน
เพื่อจะได้มาซึ่งรางวัล หรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ
6. บรรทัดฐาน หมายถึง ข้อความที่บุคคลใช้ติดต่อสื่ อสารชนิดต่างๆ ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจะเกิดขึ้น หรือไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์หนึ่งๆ
7. ปริมาณ หมายถึง จำนวนของหน่วยต่างๆ ของกิจกรรมหนึ่งๆ (ไม่ว่าจะมี
รางวัลหรือลงโทษ) ได้แสดงออก หรือได้รับชั่วระยะเวลาเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง
8. ต้นทุน หมายถึง กิจกรรมที่กำลังจะได้รับรางวัลหรือได้รับการลงโทษ
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สุพิศวง ธรรมพันทา, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : ภูมิไทย, 2543), 214.
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9. การลงทุ น หมายถึ ง กิ จ กรรมในอดี ต ของบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามชำนาญ
การศึ กษาความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ าน และลั กษณะทางสั งคม อาทิ เพศ อาชีพ ซึ่ งถูก นำไปใช้ ใน
สถานการณ์และถูกประเมินผลโดยบุคคลหนึ่ง ๆ กับคนที่เขาจะกระทำต่อกันด้วย
10. กำไร หมายถึง รางวัลโดยลบต้นทุน และการลงทุนสำหรับการจัดการ
กับกิจกรรม
11. การกระจายอย่างยุติธรรม หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
คำนวณว่าต้นทุนและลงทุน มีกำไรที่ยุติธรรมจากบุคคลต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันหรือไม่
โดยมีห ลั กการที่ ส ำคัญ ของทฤษฎีคือ การกระทำระหว่ างกัน ของบุคคล โดยอาศัยการตอบโต้ ซึ่ ง
พิจารณาจากรางวัล หรือการลงโทษ ความพอใจ ความไม่พอใจ ความชอบ ความไม่ชอบ อันจะเป็น
การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ตลอดจนการได้รับการพิจารณาจากการที่ได้รับความพอใจสูงสุด (กำไร)
เมื่อได้ทำไปแล้ว (การลงทุน) และคิดว่าการกระทำหรือการตอบแทนจากผู้อื่น ทำให้ผู้กระทำมีความ
พอใจอย่างมาก ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเป็นทฤษฎีที่อธิบายการจัดระเบียบทางสังคม ในรูปแบบของ
การแลกเปลี่ยนการกระทำต่อกัน โดยพิจารณาจากรางวัล ความพอใจ หรือการไม่ติดต่อ หรือติดต่อ
น้อย เมื่อการกระทำนั้นทำไปแล้วได้รับการลงโทษ หรือมีความไม่พอใจเกิดขึ้น การจัดระเบียบจะเกิด
จากปฏิกิริยาที่มีต่อกัน ความคาดหวังจากบุคคลอื่นที่ตนกระทำ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของตน151
สมศักดิ์ ศรีสั นติสุข ได้อธิบายการจัดระเบียบทางสั งคมที่แตกต่างกับทฤษฎีอื่นๆ
ดังนี้ คือ
1. ในสถานการณ์ใดๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น ระบบ หรือองค์ก รใดๆ จะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลจากการที่ได้รับรางวัลมากที่สุดและการลงโทษน้อยที่สุด
2. บุคคลระดับสังคม จะกระทำซ้ำสำหรับพฤติกรรมซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้รับรางวัลใน
อดีต
3. บุคคลในระดับสังคมจะกระทำซ้ำ สำหรับพฤติกรรมในสถานการณ์ซึ่งคล้ายคลึง
กับพฤติกรรมที่ได้รับรางวัล
4. การเสนอสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับรางวัล จะเป็นที่ยอมรับในสังคม
5. การกระทำซ้ำของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเพียงเท่าที่เขายังคงได้รับรางวัลอยู่
6. บุคคลในระดับสังคม จะแสดงอารมณ์ออกมาถ้าพฤติกรรมในครั้งก่อนได้รับรางวัล
หรือจะไม่ทำเมื่อพฤติกรรมในอดีตไม่เคยได้รับรางวัล
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สมศักดิ์ ศรี สั น ติสุ ข , สังคมวิท ยาชุ ม ชน : หลั กการศึก ษาวิเคราะห์ แ ละปฏิ บั ติงาน
ชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 56.
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7. บุ ค คลยิ่ ง จะแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการแสดงพฤติ ก รรมที่
เฉพาะเจาะจงแต่กลั บน้ อยลงเมื่อพฤติกรรมไม่ได้รับรางวัล และยิ่งทำให้บุคคลแสวงหาพฤติกรรม
อื่น152
2.11 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
องค์กรทุกประเภทย่อมมีภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผล การที่องค์กรจะปฏิบัติ
บรรลุภารกิจหลักให้ดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่สอดคล้อง
กับงาน บุคลากร จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างหนึ่งในการบริหารงานทุกประเภท เป็น 1 ใน 4 ของ
ทรัพยากรการบริหารที่เรียกย่อๆ ว่า “4 M’s” ซึ่งได้แก่ บุคคล (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ ล้วนมีผลโดยตรงต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึง แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
2.11.1 บุคลากร (Man)
นุ รั ก ษ์ คุ ณ ชล และคณะ กล่ าวว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสำคั ญ ที่
สามารถเอื้ออำนวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือ การเจริญเติบโตขององค์กรนั่นเองทั้งนี้ เพราะ
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน
และเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ยังไม่ได้ สิ้นสุดเพียงเท่านี้ แต่ยังดำเนินการอยู่ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
ด้วยการประสานงานกับฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ในองค์กร ทำการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงให้พนักงาน
เหล่านี้มีความรู้ความสามารถ ทันสมัยต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์และ
ความเจริญ ก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีอื่นๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในงานสำนั กงานมีการใช้หุ่ นยนต์และ
เครื่องจักรต่างๆ แทนแรงงานคนงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงยังมีความสำคัญ ที่ต้องแสวงหา
วิธีการอบรมพนั กงานให้ มีความรู้ความสามารถ ในบทบาทใหม่ของตนนอกจากนั้นในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ยังต้องมีการตระหนักถึงสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการคำนึงถึง
ความปลอดภัย ความเหนื่อยล้า มีการพิจารณาเรื่องเงินทดแทนต่างๆ ทั้งในขณะที่กำลังปฏิบัติงาน
และเมื่อพ้นจากการทำงานไปแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก อันเป็นการเพิ่มพูนความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ซึ่งผลสุดท้ายที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่ม
ผลผลิตให้แก่องค์กรนั่นเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงก่อให้เกิดความสำคัญ ดังนี้
1. ช่วยพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
สื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
ทำงานในองค์กร เมื่อองค์กรได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโต และพัฒนา
ยิ่งขึ้น
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เรื่องเดียวกัน, 80-81.
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2. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์ กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมี
ความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน153
ศักดิ์ชัย มูล ชอบ กล่ าวว่า ความสำเร็จของการบริห ารบุคลากรขึ้นอยู่กั บปัจจัย 3
ด้าน คือ
1. จำนวนหรือความเพียงพอของบุคลากร องค์กรมีความพร้อมเพียงใดใน
การสนั บ สนุ น ด้านจำนวนคน ต้ องการบุ ค ลากรจำนวนเท่ าใด ต้อ งการบุ คลากรประเภทใด และ
ต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะอย่างไรในแง่คุณภาพ บุคลากรเหล่านั้นยินดีหรือเต็มใจที่จะร่วมงาน
หรือไม่หากไม่มีบุคลากรที่ต้องการเหล่านี้อยู่ จะสามารถหาบุคลากรมาได้จากแหล่งไหน
2. คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร ในขณะที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพจริ ง ๆ
การสรรหาในวงกว้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรกระจายออกไปใน
วงกว้ า งเพื่ อ จะได้ ค นดี มี ฝี มื อ มารั บ การคั ด เลื อ กให้ ได้ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ ได้ ค นดี มี ฝี มื อ มาสมั ค รแล้ ว
การคัดเลือกก็ควรเป็นไปอย่างเป็นธรรม ให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาทำงาน
3. ระดั บ การนำบุ ค ลากรไปใช้ ป ระโยชน์ เมื่ อ องค์ ก รได้ ค นที่ มี ค วาม
เหมาะสมมากที่ สุ ด เข้ ามาทำงาน องค์ ก รต้ อ งหาทางนำบุ ค ลากรไปใช้ ป ระโยชน์ ให้ ม ากที่ สุ ด ใน
กระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องทำการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรเห็นภาพรวม
ของหน่ ว ยงานเกี่ย วกับ การแบ่ งหน้าที่ ก ารทำงานและระบบงานย่อ ยต่ างๆ รวมถึงการหาทางให้
บุ คลากรอยู่ ในองค์ กรเพื่ อทำงานตลอดไปก็เป็ น สิ่ งสำคัญ องค์ ก รที่ มีส มรรถนะ จึงจำเป็ น ต้ องให้
เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ สิ่งจูงใจต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สมัครใจ และ
เต็มใจที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไป
อัครพล พรหมอุตม์ กล่าวว่า บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญ
มากในองค์กร การศึกษาเรื่องคนในองค์กร จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของคน ทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคล
ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้อง
ศึกษาในแง่ของปริ มาณงาน และคุณ ภาพของงาน ควรจะมีจำนวนที่พ อเพียงกับปริมาณของงาน
มีศักยภาพในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถในงานที่ทำ รวมทั้งควรมีความตั้งใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีขวัญและกำลังใจเพียงพอที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิด รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการมุ่งปลูกฝังแนวคิด และจิตสำนึก
153

นุรักษ์ คุณชล และคณะ, คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท, (กรุงเทพฯ : ชมรม
มหาบัณฑิตราม, 2553), 188.
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ให้มองมนุษย์อย่างมีค่า ที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อองค์กร จึงจำเป็นต้องศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน154
2.11.2 เงิน (Money)
เงิน (Money) หรือ ค่าตอบแทน (Compensation) นับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการให้
การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเพื่อเอื้ออำนวยให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ดำเนินต่อไปได้โดยไม่
ติด ขั ด องค์ กรจึ งควรมี งบประมาณที่ เพี ย งพอกั บ ปริม าณงานที่ ท ำ เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน
นุรักษ์ คุณชล และคณะ กล่าวว่า ค่ าตอบแทน เป็นผลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
นำไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยค่าตอบแทน
จะเป็นรางวัลทางสังคมที่ทำให้มนุษย์มีความภาคภูมิใจ และยอมรับว่าตนเป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งใน
สังคม ที่สามารถทำสิ่งใดๆ ค่าตอบแทนเป็ นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงาน ทำให้ผลงานที่
บุคคลกระทำนั้น มีคุณภาพหรือด้อยลงก็เป็นไปได้ ฉะนั้นผู้บริหารหน่วยงานจึงจำเป็นต้องตระหนักถึง
ผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนนั้นๆ ซึ่งค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจในการทำผลงานออกมามีคุณภาพ155
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวถึง การบริหารจัดการค่าตอบแทนไว้ว่า หมายถึง
รางวัลภายนอกทั้งหมด ซึ่งพนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน
โบนัส สิ่งจูงใจ และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอื่น เช่น สวัสดิการเรื่องการประกันภัย การลา
หยุด การพักผ่อน การลากิจ และการมีรายได้พิเศษ เพื่อให้รางวัลแก่พนักงานผลประโยชน์เป็นส่วน
หนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทน ที่นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงาน ซึ่งรวมถึงการประกันคุณภาพในบาง
องค์กร มีการจ่ายส่ วนของผลประโยชน์มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นต้น ทุน
ด้วย156
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อั ค รพล พรหมอุ ต ม์ , “ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร อู่ ท หารเรื อ พระ
จุล จอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ”, (ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (การบริห ารทั่วไป)
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 24.
155 นุรักษ์ คุณชล และคณะ, คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท, (กรุงเทพฯ : ชมรม
มหาบัณฑิตราม, 2553), 198-199.
156 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2550),
264.
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2.11.3 วัสดุอุปกรณ์ (Materials)
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความเพียงพอและทันสมัย ควร
มีความเหมาะสมกับงานที่ทำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการจัดซื้อ
และจัดหามาใช้กับการปฏิบัติงานนั้น แม้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ก็มีความสำคัญ
เพราะหากหน่วยงานหรือองค์กรมีความพร้อมในด้านอื่นๆ แต่ขาดความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ การ
ทำงานก็ย่ อมขาดประสิทธิภ าพ และอาจจะทำให้ งานล่าช้า สิ้ นเปลืองงบประมาณและอาจพลาด
โอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ ส ำคั ญ ไป ในแง่ข องวั ส ดุ อุป กรณ์ มองในแง่ข องเครื่อ งมื อ ในการทำงาน ได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โลกปัจจุบันแข่งขันกันที่ความเร็ว
ใครที่ เร็ ว กว่าได้ เปรี ย บ และความเร็ ว นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ ที่ ใหม่ และมี
ความทันสมัยนั่นเอง
ศักดิ์ชัย มูลชอบ กล่าวว่า วัสดุอุปกรณ์ คือเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจ สมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบในการนำภารกิจไป
ปฏิบัติจะสูงขึ้น ถ้าองค์กรนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และทันเวลา ทั้งทางด้าน วัสดุอุปกรณ์
และเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ ในกรณี ห ากการดำเนิ น โครงการนั้ น มี ลั ก ษณะที่ ต้ อ งใช้เทคโนโลยี เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย องค์กรที่รับผิดชอบ จะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นด้วย
2.11.4 การจัดการ (Management)
การบริหารจัดการเป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือ เป็นกลไก
และเป็นตัวประสานที่สำคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน และกำกับปัจจัยต่างๆ ทั้ง 3 ประการให้
สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการของ
การมุ่ งสู่ เป้ า หมายขององค์ ก ร จากการทำงานร่ว มกั น โดยใช้ บุ ค คลและทรัพ ยากรอื่ น ๆหรื อ เป็ น
กระบวนการออกแบบ และรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลทำงานร่วมกันในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการ มีดังนี้
1. การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
2. เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน คือ การสร้างกำไร
3. การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (productivity) โดยมุ่งสู่
ประสิทธิภาพ (efficiency) คือการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด และมีประสิทธิผล (effectiveness)
คือบรรลุเป้าหมาย หรือประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ สามารถนำไปใช้สำหรับผู้บริหารในทุกระดั บชั้นของ
องค์กรกระบวนการบริห ารจัดการ (management process) หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร โดยมีขั้น ตอน ดังนี้ การวางแผน การจัดการ การนำ การควบคุม การใช้
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ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งทรัพยากรประกอบด้วย มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน และ
ทรัพยากรข้อมูลขององค์กร157
จากปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้น บุคลากร นับว่ามีความสำคัญ
อย่างยิ่ง เป็นปัจจัยในการบริหารงานทุกประเภท ในอันที่จะเอื้ออำนวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริ การวิชาการแก่สังคม
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร
โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Professor Corrado Feroci) ก่อตั้งเพื่อฝึกอบรมวิชาจิตรกรรมและ
ประติมากรรมแก่ข้าราชการและเยาวชนไทยโดยมิได้เก็บค่าเล่ าเรียน และมีศาสตราจารย์พระยา
อนุมานราชธน เป็นผู้อำนวยการ (อธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 24862492) โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 มีฐานะเทียบเท่ากรม ในพื้นที่ของวังกลาง และวัง
ตะวัน ออกของวังท่าพระ จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2503 มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรได้ติ ดต่ อกับ ทายาท
เจ้าของวังเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้วังท่าพระและขอใช้พื้นที่วังจากสายสกุลจิตรพงศ์ในปี
พ.ศ. 2507 นั บ ตั้งแต่นั้ น มาพื้น ที่ของวังถนนหน้าพระลานทั้ง 3 วัง จึงรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร
มหาวิท ยาลั ย ฯ เริ่ ม เปิ ด การเรีย นการสอน ที่ วังท่ าพระเป็ น ที่ แรกในคณะจิต รกรรมและ
ประติมากรรม (ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติ มากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึง
ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี ในปี
พ.ศ. 2498 คณะมัณฑนศิลป์ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นั้นดำเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยฯ โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น มีนโยบายที่
จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่
สามารถจะขยายพื้ น ที่ อ อกไปได้ จึ งได้ ข ยายการศึ ก ษาไปยั งภู มิ ภ าคตะวั น ตก โดยการจั ด ตั้ ง ณ
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พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และได้มีการจัดตั้งคณะวิชา ดังนี้ คณะอักษรศาสตร์ ในปี
พ.ศ. 2511 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2513 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดั บ
หลังจากนั้ น จัดตั้งคณะเภสัช ศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.
2534 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี โดยเปิดการเรียนการสอนในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544
คณะวิทยาการจั ดการ ในปี พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร และวิทยาลั ย
นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 ตามลำดับ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แ ก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ใน
ปี พ.ศ. 2533 สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา ในปี พ.ศ. 2534 หอศิล ป์มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ในปี พ.ศ.
2537 สำนักบริการวิชาการในปี พ.ศ. 2538 และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี
พ.ศ. 2548
เนื่องจากวังท่าพระมีข้อจำกัดในการสร้างอาคารสูง ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอ
อนุ ญาตใช้ที่ดิน จากที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร ต่อมาได้ใช้พื้นที่ด้านหลั งสร้าง
สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และย้ายมาทำการในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ได้ซื้อพื้นที่เพิ่มขึ้น จึง
จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542 ทำให้การจัดการศึกษาทางศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความ
สมบูรณ์ขึ้น และต่อมาได้ใช้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ด้วย
ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี
ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมีพระราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อ
ให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มี
สถานภาพเที ย บเท่ า คณะวิ ช าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2535 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2537 จึ ง ปรั บ รู ป แบบการ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ทดลองบริหารในรูปแบบใหม่ในรูปของคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยไม่
ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2538 – 2542) มีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ในการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ านสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปและในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนย์ฯ
ได้ สิ้ น สุ ด ช่ ว งโครงการทดลอง 5 ปี คณะกรรมการประจำศู น ย์ ฯ ได้ เสนอโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
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มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ น ชอบการจั ดตั้งศูน ย์ มานุ ษยวิทยาสิ รินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์การ
มหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
มหาวิท ยาลัย ฯ ได้เริ่มโครงการเพื่อเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ ากัล ยา
ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย
โดยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้ง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรีคลาสสิคสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึ ก ษา สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา ได้ รั บ การก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดย
ยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษามีฐานะ
เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้ง “สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรม
ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบโครงการ เพื่อ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของชาติที่สำคัญ และให้ขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุม
ศิลปวัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นมรดกของชาติ และเป็นแหล่ งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปทั้ง
รูปแบบในระบบและนอกระบบในระยะต่อไป
ในปี พ.ศ. 2559 มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ให้ ม หาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานในกำกั บ ของรัฐ ที่ ไม่ เป็ น ส่ ว นราชการตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ส มควรปรับปรุง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน
กำกับ ของรัฐ จะทำให้การบริห ารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
คำนึ งถึงความเป็ น อิส ระและความเป็ นเลิ ศทางวิช าการ สมควรปรับปรุงการบริห ารมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ปี การศึกษา 2555 มหาวิท ยาลั ยได้เช่าพื้นที่ อาคาร กสท.โทรคมนาคม (บางรัก) เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจ เอื้อให้นักศึกษามี
โอกาสศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้ กับ
นั ก ศึ ก ษา เช่ น สถานที่ อ อกกาลั งกาย ศู น ย์ อ าหาร แหล่ งเรีย นรู้ด้ านการออกแบบและความคิ ด
สร้างสรรค์ สำนักงานไปรษณีย์ สถานีรถไฟฟ้า และรถใต้ติน เป็นต้น
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี โดยซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานีอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีพื้นที่จำนวน 10
ไร่ 10 ตารางวา เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยที่จัดหาสำหรับเป็นส่วนขยายเพื่อจัดการศึกษา เปิดใช้งาน
ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีอาคารจำนวน 1 หลัง ใช้ชื่อว่าอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 4,375 ตาราง
เมตร มีคณะที่ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
คณะวิทยาการจัดการ โดยกองกลางเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่และอาคารดังกล่าว
ปั จจุ บั น วังท่าพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติม ากรรมและภาพพิ มพ์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณ ฑนศิล ป์
พระราชวั ง สนามจั น ทร์ มี จ ำนวน 7 คณะ ได้ แ ก่ คณะอั ก ษรศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีกลุ่มอาคาร
ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะวิชาที่ตั้งอยู่ที่วังท่าพระรวมอยู่ด้วย ซึ่ง
ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มีจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ตลิ่ งชัน มีจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารโทรคมนาคม (บางรัก) ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ และซิตี้แคมปัส เมืองทอง
ธานี มีคณะที่จัดการเรียนการสอน 2 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
คณะวิทยาการจัดการ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนใน 5 แหง คือ
1. ม ห าวิ ท ยาลั ย ศิ ลป าก ร วั ง ท่ าพ ระ เลขที่ 31 ถน น ห น้ าพ ระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2. มหาวิทยาลัยศิล ปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 73000
3. สำนั กงานอธิการบดี ตลิ่ งชัน เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่ งชัน กรุงเทพฯ
10170
4. มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนชะอำ-
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ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus (เมืองทองธานี) 80 ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้าน
ใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปี
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”
(Leading creative university)
คำอธิบายวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีลักษณะของการ
สร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย
1. มีกระบวนการได้มาโดยผ่านฐานความรู้ (Process)
2. ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหม่ได้อย่างมีความแตกต่าง (Originality)
3. มีคุณค่าทางสังคม (Social Value)
เป้าหมาย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล
2. เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (การบริหารจัดการ)
พันธกิจ
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และ นำผลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ
3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับ
ท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 (ฉบับปรับปรุง) โดย
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลั ยและการปฏิบั ติห น้ าที่ของอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งมี การปรั บ ปรุงค่าเป้ าหมายตัว ชี้วัด ของแผนพั ฒ นามหาวิทยาลั ยศิล ปากร ปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดเป้าหมาย นโยบายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒ นาฉบับดังกล่าว
ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล มีนโยบาย 3 ด้าน
1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีนโยบาย 2
ด้าน
2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย 3 ด้าน
3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
3.2 พัฒนาบุคลากร
3.3 การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนถ่ายคณะผู้บริหารชุดใหม่ เนื่องจาก
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2561 นั้น มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการสรรหาอธิการบดีท่านใหม่ และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย
ชาญ ถาวรเวช เป็ นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
ตามคำสั่ งมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 520/2562 ลงวัน ที่ 29 มี น าคม 2562 มหาวิท ยาลั ย จึงมี ก าร
ทบทวนและจัดทำแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยนำเสนอ
(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดีได้จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 14/2652 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2562
3. คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ย และ
การปฏิบั ติห น้ าที่ของอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และ
การประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
4. สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
โดยที่ประชุมทั้ง 4 ชุดดังกล่าว ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2562-2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และจะประกาศใช้ เผยแพร่แก่คณะวิชา/ส่วนงาน ใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดำเนินงานต่อไป
โดยสาระสำคัญ ของแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566
สรุปได้ ดังนี้
ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร(Philosophy)“ศิ ล ป์ แ ละศาสตร์ สร้างสรรค์ ช าติ
ยั่งยืน”
ปณิธาน (Determination) “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) “สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ”
อัตลักษณ์ (Identity) “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)
- วังท่าพระ การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรม
- พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม Smart and Green Campus
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่พึ่งของชุมชน ผู้นำองค์ความรู้ด้าน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม บูรณาการข้ามศาสตร์
- City Campus (เมื อ งท องธานี ) World Class &Smart Campus และสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและรายได้กับมหาวิทยาลัย
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) “มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำแห่ ง การสร้ า งสรรค์ ” (Leading creative
university)
คำอธิบายวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากรเป็ นมหาวิทยาลั ยชั้น นำแห่ งการสร้างสรรค์โดยมี ลั กษณะของ
การสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย
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1. มีกระบวนการได้มาโดยผ่านฐานความรู้ (Process)
2. ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหม่ได้อย่างมีความแตกต่าง (Originality)
3. มีคุณค่าหรือมูลค่าทางสังคม (Social Value)
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเป็นพลเมืองทีม่ ีคุณค่าของประเทศและของโลก
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ จากการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ และนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ
3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นทุนแห่งการสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
เป้าหมาย : แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ (Academic Excellence) มีชื่อเสียงด้านวิชาการ
มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
2. เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบระดับประเทศ
และเป็ น ผู้ น ำในการผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ การบริ ก ารวิ ช าการ การทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศ : RESEARCH AND CREATIVITY
3. เป็น Smart University บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม : SMART
AND GREEN ADMINISTRATION
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 : STUDENT AND
ALUMNI
5. มีภาพลักษณ์ศิลปากรเผยแพร่สู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
ด้านการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากรตอบโจทย์การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ที่มีความเป็ น เลิ ศทางวิชาการ (Academic Excellence) มี Smart Faculty ที่มีความเชี่ยวชาญสู ง
สร้ าง นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น Smart Student มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ เด่ น ชั ด
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี จิ ต วิ ญ ญาณในการคิ ด และทำเพื่ อ สั งคมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
เป็น Active Citizenship มีความเป็นนานาชาติ สามารถทำงานได้หลากหลายวัฒนธรรม
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็ น ผู้ น ำในการสร้างสรรค์ผ ลงานด้านศิลปะและการออกแบบอันดับ 1 ของประเทศ
รวมทั้งเป็นผู้นำในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม โดย
มีทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรเป็ น Digital Transformation University มี ก ารบริ ห ารแบบ
สมาร์ท บุคลากรมีความภูมิใจ ความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมใจกันขับเคลื่อนให้
องค์กรก้าวหน้าด้วยการเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย พัฒนาตนเอง เพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต และสามารถสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงาน ชีวิตตนเอง และชีวิตครอบครัว
ด้านภาพลักษณ์ศิลปากร
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมีบทบาทในการกำหนด
นโยบายด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมของประเทศ และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามชั ด เจนในการเป็ น A
National Pillar of Art and Design เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านศิลปะและการออกแบบของ
ชาติ มีคณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการในทุกสาขาวิชา
และเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่สังคม158
คานิยมหลัก (Core Value)
TEAM-SU
T = Transparency มีความโปรงใส
E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ การบูรณาการศาสตร์และศิลป์
A = Amicability มีความเปนกัลยาณมิตร
M = Moral Courage มีความกลาหาญทางจริยธรรม
S = Spirit มีจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร
U = Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว
ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
S = Scientific Thinking คิดอยางเปนระบบเชิงวิทยาศาสตร
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแหงตน
L = Love of Wisdom มีสติปญญา

158

มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร, “รายงานประจำปีที่ เป็ นรายงานการประเมินคุณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561,” 2562, 20.
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P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณคาแหงศิลปะ
K = Knowledgeable มีความรอบรู
O = Outcomes Oriented Person มุงเนนผลลัพธของงานที่เปนเลิศ
R = Responsible Man เปนทรัพยากรมนุษยที่มีความรับผิดชอบสูง
N = Need for Achievement เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สัญลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ พระพิฆเนศวร ซึ่ งเปนเทพเจา
แห่งความสําเร็จ ทั้งยังเปนเทพแหงศิลปวิทยาการและการประพันธ พระ
หัตถ ขวาบนถือตรีศูล พระหั ตถขวาลางถืองาชาง พระหัตถซ้ายบนถือ
ปาศะ (เชือ ก) พระหั ต ถซายลางถื อครอบน้ ำ ประทั บ บนบั ล ลั งกเมฆที่
เขี ย นดวยลายกนก ภายใตมี อั ก ษรวา “มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร” โดย
ประกาศใชเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494
และเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐมหาวิทยาลัยไดมีประกาศใชตราสัญลักษณใหมแทนตราสัญลักษณครุฑ
เพื่อใชในหนังสือราชการ หนังสือประทับตรา บันทึกขอความ คําสั่ง และ
ประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ตุลาคม ของทุกปี
สีประจำมหาวิทยาลัย
เขียวเวอร์ริเดียน ซึ่งเป็นสีของน้ำทะเล
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นจัน
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังแผนภูมิที่ 5
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แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร, “รายงานประจำปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561,” 2562, 20.
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ ม า : มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร, “รายงานประจำปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561,” 2562, 21.

95
อาจารย์และบุคลากร
มหาวิท ยาลั ย ฯ มี จ ำนวนบุ ค ลากรทั้ งสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น ทั้ งหมด 2,731 คน
จำแนกเป็นจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 1,207 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 ซึ่งมีอาจารย์ที่ลา
ศึก ษาต่ อ ทั้ งหมด 36 คน และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จำนวน 1,524 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 55.80
จำแนกตามประเภทได้ ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจำแนกตามประเภท
บุคลากร
1. ข้าราชการ
2. พ นั กงาน 2.1 พนักงานประจำ
มหาวิทยาลัย 2.2 พนักงานชั่วคราว
3. ลูกจ้างประจำ
4 . ลู ก จ้ า ง 4.1 ลูกจ้างประจำ
มหาวิทยาลัย 4.2 ลูกจ้างชั่วคราว
5. ลู กจ้างเงิน 5.1 ชาวต่างประเทศ
งบประมาณ 5.2 ผู้มีความรู้
บุคลากร
ความสามารถ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

90
1,015
64
17
21

49
887
129
114
29
315
1
-

รวมบุคลากร
(คน)
139
1,902
193
114
29
315
18
21

คน
1,207
1,524
2,731
ร้อยละ
44.20
55.80
100.00
ที่ม า : มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร กองทรัพ ยากรมนุษ ย์ ปี การศึก ษา 2561 (1 สิ งหาคม 2561 – 31
กรกฎาคม 2562)
รวม
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ตารางที่ 2 จำนวนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น เฉพาะพนั ก งานประจำ จำแนกตาม
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน
จำนวน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(คน)
(คน)
1. กองกฎหมาย
10
18. คณะจิตรกรรมประติมากรรม
19
และภาพพิมพ์
2. กองกลาง
21
19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20
3. กองกิจการนักศึกษา
30
20. คณะโบราณคดี
15
4. กองคลัง
66
21. คณะมัณฑนศิลป์
25
5. กองงานวิ ท ยาเขตพระราชวั ง
48
22. คณะอักษรศาสตร์
25
สนามจันทร์
6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
31
23. คณะศึกษาศาสตร์
27
7. กองทรัพยากรมนุษย์
19
24. คณะวิทยาศาสตร์
57
8. กองบริหารงานวิชาการ
21
25. คณะเภสัชศาสตร์
54
9. กองประกันคุณภาพการศึกษา
5
26. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
72
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. กองแผนงาน
18
27. คณะดุริยางคศาสตร์
21
11. ศูนย์บ ริหารจัดการวิชาศึกษา
8
28. ค ณ ะ สั ต ว ศ า ส ต ร แ ล ะ
19
ทั่ ว ไป แ ล ะ พั ฒ น าก ารเรี ย น รู้
เทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 2 จำนวนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น เฉพาะพนั ก งานประจำ จำแนกตาม
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
จำนวน
จำนวน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(คน)
(คน)
12. สำนักงานตรวจสอบภายใน
10
29. คณะวิทยาการจัดการ
43
13. สำนั กงานบริ ห ารจั ด การวิจั ย
9
30. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
17
และนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
และการสื่อสาร
14. งา น ส ภ าค ณ า จ าร ย์ แ ล ะ
2
31. วิทยาลัยนานาชาติ
33
พนักงาน
15. งานสื่อสารองค์กร
6
32. สำนักหอสมุดกลาง
49
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6
33. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
46
17. บัณฑิตวิทยาลัย
18
34. หอศิลป์
17
รวม
887
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “รายงานอัตรากำลังบุคลากรจำแนกหน่วยงาน,” 1 ตุลาคม
2562 .
สรุป.
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เรื่อ ง ปั จจั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้ทราบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทำของแต่ละ
บุคคล ที่มีความสามารถ และความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตนอย่าง
คล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมี
ความรับ ผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัต ย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ความสำคัญของประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที่ เข้ า มาทำงานกั บ องค์ ก ร มี ค วามพึ ง พอใจที่ จ ะทำงานกั บ องค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีภาระที่ ท้าทายความสามารถ แบ่งงาน
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เหมาะสมและง่ายต่ อการปฏิ บั ติ มีค วามก้าวหน้ าและมั่ นคงในงาน นโยบายและการบริห ารงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีกับองค์กรพร้อมจะช่วยสร้างสรรค์ สร้างผลผลิตเพิ่มในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยดี

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ งปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร และ 2) การยืน ยัน ปัจจัย เอื้อต่ อประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research) โดยใช้พนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 887 คน เป็น
หน่ ว ยวิ เคราะห์ (unit of analysis) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้ า ง (semi-structured interview) 2) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น (opinionnaire) และ
3) แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
ผู้วิจัยได้วางแผนลำดับขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรียมโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลสถิ ติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตำรา
ต่างๆทั้ งภายในและต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน วิทยานิ พ นธ์ อิ นเตอร์เน็ ต ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยนำผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำโครงร่างงานวิจัยแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การวิ จั ย สามารถตอบคำถามการวิ จั ย ข้ อ 1 “ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ยศิล ปากรมีอะไรบ้ าง” ข้อ 2
“ผลการยื นยั นปั จจั ยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรเป็นอย่างไร” ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้น ดังนี้
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ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึ ก ษา วิเคราะห์ ตำรา เอกสาร บทความ วรรณกรรม และงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 นำข้อสรุปที่ได้จาก 1.1 มาสังเคราะห์ (content synthesis) เพื่อให้ได้ตัว
แปรที่เกี่ย วกับปั จ จัย เอื้อ ต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร แล้ วจึงนำไปพัฒ นาเป็ น แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามคำแนะนำ
1.3 สั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญ โดยนำแบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้าง (semistructured interview) ที่ ได้ รั บ คำแนะนำจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว ไปสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) โดยผู้วิจัยใช้วิธี
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบเจาะจง (purposive method) ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
1.3.1 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายภายใต้ สั ง กั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
จำนวน 1 คน
1.3.2 ผู้บริห ารระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 คน
1.3.3 พนั กงานมหาวิทยาลั ย สายวิช าการ สั งกั ดมหาวิท ยาลั ยศิล ปากร
จำนวน 1 คน
1.3.4 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน 1 คน
1.4 สรุปปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการวิเคราะห์ตำรา เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรม การสัมภาษณ์ นำม า
วิเคราะห์และสังเคราะห์ (content synthesis) สรุปเป็นตัวแปรนำไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
(opinionnaire)
ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 นำปั จจัย เอื้อต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มาพั ฒ นาเป็ น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ในลั ก ษณะแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(opinionnaire)
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2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความ
เที่ย งตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) ด้วยดัช นีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item
Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
2.3 ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย
ครั้ ง นี้ จำนวน 34 คน รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง หมด วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของ
แบบสอบถามด้ ว ยการคำนวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( α - coefficient)ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach)159 แล้วปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 นำแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยวิ เคราะห์ (unit of
analysis) คื อ พนั ก งานสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จำนวน 887 คน กำหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Kregcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 269 คน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
นำข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ (frequency) ค่ าร้ อ ยละ
(percentage) ค่ า มั ช ฉิ ม เลขคณิ ต (arithmetic mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) นำมาวิเคราะห์ หาปัจจัยเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย
(principal component analysis : PCA) เพื่อให้ ได้ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว วิ เคราะห์ ปั จ จั ย หลั ก (factor
analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย PCA (Principal Component Analysis) เพื่อให้ได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นที่ 4 การยืนยันผลการวิจัย
นำผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาของปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นที่ 3 มา
นำเสนอตามประเด็ น เพื่ อ นำไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบยื น ยั น ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานของพนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรว่ามี ความถูกต้ อ ง
เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยใช้แบบตรวจสอบการ
ยื น ยั น จากผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling)
จำนวน 5 คน ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
4.1 ผู้บริหารระดับสำนักงานอธิการบดี สังกัดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน 1 คน
159

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4thed. (New
York: Harper and Row, 1984), 126.
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4.2 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ/ศู น ย์/สำนั ก /สถาบั น ที่ มี ฐ านะเที ยบเท่ าคณะ
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 คน
4.3 ผู้บริหารระดับภาควิชาฯ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 คน
4.4 พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น สั งกั ดมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร
จำนวน 2 คน สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 7
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอน

กระบวนการ

ขั้ นที่ 1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า ตั ว

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้ อง
กั บ ปั จจั ย เอื้ อต่ อ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าร
ปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แปรเกี่ย วกั บ ปั จ จัย เอื้ อ ต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ขั้ นที่ 2 การสร้ างเครื่องมื อ
และเก็บรวบรวมข้อมูล

สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุ ฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้ อ
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร จำนวน 5 คน

ผลที่ได้
ตั วแ ป รที่ เกี่ ย วกั บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
พนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้า งเครื่อ งมื อ แบบสอบถามปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
- Content Validity โ ด ย ใ ช้ วิ ธี IOC กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
- Try out กับ ประชากรที่ ไม่ใช่ก ลุ่มตัว อย่า ง
และหาค่า Reliability

นำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง

เครื่องมือในการวิจัย
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ขั้ นที่ 3 การวิ เคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล

ขั้ น ที่ 4 ก า ร ยื น ยั น
ผลการวิจัย

1. วิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ความถี่ (frequency)
ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า มั ช ฉิ ม เลข
ค ณิ ต (arithmetic mean) แ ล ะ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะห์ ปั จ จั ย เชิ งสำรวจ (exploratory
factor analysis : EFA)

สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ ยืนยันผลการวิจัย เกี่ยวกับ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
พนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการวิจยั

แผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย รวบรวมผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล สรุป ข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากการวิ จั ย อภิ ป รายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทำร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ปรับ ปรุงตามที่ ค ณะกรรมการเสนอแนะ จั ด พิ ม พ์ ร ายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากรายละเอียด
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแบบแผนของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
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ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case
study design) ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้
O

R

X

โดย R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลั ยศิลปากร เฉพาะพนักงาน
ประจำ จำนวน 887 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 269 คน ผู้วิจัยใช้ เ ทคนิ ค การเลื อ กกลุ่มตัวอย่าง
ด้ว ยการสุ่ม แบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
แต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรออกเป็น 34 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
กลุ่ม
กลุ่ม
ประชากร
ประชากร
หน่วยงาน
ตัวอย่าง
หน่วยงาน
ตัวอย่าง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1. กองกฎหมาย
10
2
18. คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรม
19
6
และภาพพิมพ์
2. กองกลาง
21
6
19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20
6
3. กองกิจการนักศึกษา
30
10
20. คณะโบราณคดี
15
4
4. กองคลัง
66
21
21. คณะมัณฑนศิลป์
25
8
5. กองงานวิ ท ยาเขตพระราชวังสนาม
48
15
22. คณะอักษรศาสตร์
25
8
จันทร์
6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
31
9
23. คณะศึกษาศาสตร์
27
10
7. กองทรัพยากรมนุษย์
19
5
24. คณะวิทยาศาสตร์
57
20
8. กองบริหารงานวิชาการ
21
6
25. คณะเภสัชศาสตร์
54
18
9. กองประกันคุณภาพการศึกษา
5
1
26. คณ ะวิ ศ วก รรมศาสตร์ แ ละ
72
22
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. กองแผนงาน
18
5
27. คณะดุริยางคศาสตร์
21
6
11. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึก ษาทั่วไป
8
1
28. ค ณ ะ สั ต ว ศ า ส ต ร แ ล ะ
19
5
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการเกษตร
12. สำนักงานตรวจสอบภายใน
10
2
29. คณะวิทยาการจัดการ
43
13
13. สำนั ก งานบริ ห ารจั ด การวิ จั ย และ
9
2
30. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
17
5
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
การสื่อสาร
14. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน
2
1
31. วิทยาลัยนานาชาติ
33
10
15. งานสื่อสารองค์กร
6
1
32. สำนักหอสมุดกลาง
49
16
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6
1
33. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
46
14
17. บัณฑิตวิทยาลัย
18
5
34. หอศิลป์
17
5
รวม
887
269

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “รายงานอัตรากำลังบุคลากรจำแนกหน่วยงาน,” 1 ตุลาคม
2562 .
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ปั จจั ย เอื้อต่อประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติงานของพนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลั ยศิล ปากร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยตามขั้นต่างๆ ดังนี้
1. แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึ่ งได้ จากการค้ นคว้ า
ศึกษาเอกสาร งานวิจั ย วรรณกรรมต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด โดยกำหนดการตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ (check list)
ตอนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสายสนั บสนุ นมหาวิทยาลั ยศิลปากร เป็นข้อคำถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale) เป็นการวัดความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ให้มีน้ำหนัก 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ให้มีน้ำหนัก 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ให้มีน้ำหนัก 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
ให้มีน้ำหนัก 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ให้มีน้ำหนัก 1 คะแนน
3. แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 3 ประเภท แต่ละประเภทมีการสร้างและการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) มีการสร้างและการ
พัฒนา ดังนี้
1.1 ผู้ วิจั ย ได้ศึ กษาเอกสาร หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อนำความรู้มาสร้างเป็ นประเด็นคำถามในการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ วิจั ยได้ยกร่างเครื่ องมือโดยกำหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับปั จจัยเอื้อต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 นำร่างเครื่องมือให้กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามีความครอบคลุม สอดคล้อง เหมาะสมหรือไม่
1.3 ปรั บปรุ งแก้ ไขตามที่ กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แนะนำ หลั งจากนั้ นนำแบบ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) มี ก ารสร้ า งและการพั ฒ นา ดั ง นี้
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และการกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็น
การศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนั กงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสัมภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา
(content analysis) เพื่ อ ให้ ได้ ก รอบแนวคิ ด ของการวิจั ยและตั ว แปรที่ ต้ องศึ กษาแล้ ว นำไปสร้าง
แบบสอบถาม
2.2 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการนำผลที่ได้จากขั้นที่ 1
มาสร้างแบบสอบถามและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนำแบบสอบถามไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน พิจารณา
2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC (Item of Objective Congruence Index)
เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่อ งมือวิจัยด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC เป็นไปตามเกณฑ์ 120 ข้อ มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00 และผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นิยามของตัวแปร และนำมาสร้างเครื่องมือวิจัยจำนวน 120 ข้อ
2.4 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน
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2.5 ค่ า ความเที่ ย ง (reliability) โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach) เพื่อนำมาปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าความเชื่อมั่น 0.983
3. แบบสอบถามผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญ (questionnaire) มีการสร้างและการ
พัฒนาดังนี้
3.1 เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ผ ลการวิ จั ย แล้ ว จึ ง ได้ ก ำหนดประเด็ น ต่ า งๆ ให้ ค รอบคลุ ม กั บ
ผลการวิ จั ย ซึ่ งกำหนดไว้ คื อ ความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และการนำไปใช้
ประโยชน์
3.2 นำร่างเครื่องมือเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่
ใช้ในการยืนยันผลการวิจัยว่ามีความครอบคลุมหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นคือ มีความถูก ต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้ประโยชน์
3.3 ปรั บ ปรุงแก้ ไขตามที่ก รรมการที่ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์แนะนำ หลั งจากนั้น นำ
แบบสอบถามส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อยืนยันผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกขั้นตอนของการวิจัย
2. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้วย
แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (semi-structured interview) ผู้ วิจัยดำเนิ น การสั มภาษณ์ ด้ว ย
ตนเอง
3. การจัดส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ทั้งกลุ่มทดลองเครื่องมือ และกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
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1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.3 การสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เกี่ ย วกั บ ปั จจั ยเอื้ อต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน
1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด ด้วยการหา
ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
2.2 การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ตัว แปรที่เป็น ปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใด ก็แสดงว่าลักษณะของ
การปฏิบัติตรงตามสภาพที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best)160 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับน้อยที่สุด
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เชิ งสำรวจ (Exploratory Factor
Analysis) เพื่ อ สกั ด ตั ว แปรให้ เ หลื อ ตั ว แปรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ด้ ว ยการสกั ด ปั จ จั ย (Principal
Component Analysis : PCA) วิเคราะห์ ด้ วยการหมุ น แกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation)
โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัยย่อยที่น้ำหนักปัจจัย (factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มีค่าไอเกน
(eigen values) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรที่สังเกตได้ในแต่ละปัจจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ผ ลการยืน ยั น ปั จจั ยเอื้ อ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิ เคราะห์ ก ารตรวจสอบยื น ยั น ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความ
เหมาะสม การนำไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิและ
การพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล
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สรุป.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสายสนั บสนุ นมหาวิทยาลั ยศิ ลปากร และ 2) ผลการยืนยั นปั จจัยเอื้อต่ อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน
คื อ ขั้ น ที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการศึ กษาข้ อ มู ล สถิ ติ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง ตำราต่ างๆ ทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยนำผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำแบบสอบถามของการวิจัย ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 4 ยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
เอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากร ได้แก่
พนั กงานสายสนั บสนุ นของมหาวิทยาลั ยศิ ลปากร เฉพาะพนั กงานประจำ จำนวน 887 คน ใช้ กลุ่ ม
ตั วอย่ าง จำนวน 269 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัยได้ แก่ แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (semistructured interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เชี่ ยวชาญ (questionnaire) การสั มภาษณ์ ผู้ วิจั ยเดิ นทางไปสั มภาษณ์ ด้ วยตนเองและเก็ บรวบรวม
แบบสอบถามโดยการส่ งทางไปรษณี ย์ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ
(percentage) มัชฌิ มเลขคณิ ต (arithmetic mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร และ 2) การยืน ยัน ปัจจัย เอื้อต่ อประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมด โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด
1.5 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.6 การวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัด
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่เป็น ปัจจัยสำคัญ ด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis :
PCA) เพื่ อ ให้ ได้ ตั ว แปรปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยผู้วิจัยได้นำแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณา
เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนผู้สร้างผลงาน เอกสาร และใช้
เครื่องหมาย  แทนสาระสำคัญที่นำไปใช้จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการศึกษาดังนี้ ซึ่งสรุปได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
A : Gulick and Urwick, 1954
B : Richard E. Boyatzis, 1982
C : Hoy and Forsyth, 1986
D : Andrew J. DuBrin, 1988
E : Robert E. Kelly, 1992
F : Dillon, 1992
G : Spencer and Spencer, 1993
H : G.A. Yukl, 1994
I : Lusthaus, Adrien and Carden, 1999
J : Craig J. Russell, 2001
K : Decenzo and Robbins, 2007
L : Riketta M., 2008
M : Robert L. Mathis, John H. Jackson, 2008
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N
O
P
Q
R
S
T
U

:
:
:
:
:
:
:
:

V
W
X
Y

:
:
:
:

Peter F. Drucker, 2010
Max Weber, 2012
Peters and Waterman, 2012
Horatio W. Dresser, 2013
Harrington Emerson, 2014
Midgley, 2016
U.S.Office (OPM), 2017
Ogunnaike Olaleke, Ekweme Betty Gift, Adeyemo Olaolu
Matthew and Okedurum Daberenchi, 2017
Aleksandra Szejniuk, 2019
พิไลวรรณ อินทรักษา, 2550
พิเชษฐ์ สอนสิร,ิ 2553
สมพิศ สุขแสน, 2556

ความต้องการของงาน

บรรยากาศองค์การ

โครงสร้างองค์การ

วัฒนธรรมองค์การ

นโยบายองค์การ

อุปนิสัย

9.

10.

11.

12.

13.

งบประมาณ

การสนั บ สนุ น การเงิ น และ 

8.

7.

ดำเนินการ

ก ารราย งาน ผลก าร 

6.



มีการประสานงาน

5.



มีการสั่งการ

4.

คนงาน

การจัดบุคลากร กลุ่มงานและ 

3.



มีการจัดองค์กร

2.



A

มีการวางแผน

ประเด็น/ตัวแปร

1.

ข้อ













B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



P

Q

R

S


T



U

V

W

X

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
Y
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แรงจูงใจ

ทักษะ

อัตมโนทัศน์

ความรู้

องค์การที่เข้มแข็ง

ความมีอิทธิพลของผู้บริหาร

การบริหารแบบเน้นคน

การบริหารแบบเน้นงาน

การสนับสนุนด้านทรัพยากร

ขวัญและกำลังใจ

การเน้นด้านวิชาการ

ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ประเด็น/ตัวแปร

14.

ข้อ

A









B



G

H



I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V






F



E





D











C

W

X



Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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การจัดลำดับความสำคัญก่อน-

26.

32.

31.

30.

29.

การขจัดภารกิจที่จะให้ผลผลิต

28.

ประเภทต่อหนึ่งครั้ง

ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ าร กิ จ แ ต่ ล ะ

กันในช่วงเวลาเดียวกัน

การปฏิบัติภารกิจที่คล้ายคลึง

ภารกิจที่อาจจะกินเวลานาน

การเผื่ อ เวลาเอาไว้ ส ำหรั บ

ภารกิจเอาไว้

การจั ดเวลาสำห รั บ แ ต่ ล ะ

ต่ำ

การเน้นภารกิจที่ให้ผลผลิตสูง

27.

หลังของการปฏิบัติงาน

ประเด็น/ตัวแปร

ข้อ

A

B

C

H











G



F



E





D

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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39.

38.

37.

36.

35.

34.

ก า ร ข จั ด ปั ญ ห า ก ว น ใ จ

33.

แต่ละงานเอาไว้

การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ

สูงสุด

การใช้ เวลาให้ เป็ น ประโยชน์

ปฏิบัติ

ส่ ว น ๆ เพื่ อ สะดวก ในก าร

การแบ่ ง ซอยงานออกเป็ น

ตารางการทำงาน

การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัด

สูงสุด

สามารถทำงานมีประสิทธิภาพ

การปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งเวลาที่

ปฏิบัติงานแทน

ก า ร ม อ บ อ ำ น า จ ให้ ผู้ อื่ น

เล็กๆน้อยๆให้หมดไป

ประเด็น/ตัวแปร

ข้อ

A

B

C















D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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การหยุ ด ปฏิ บั ติ งานเมื่ อ เห็ น

40.

การจัดการตนเอง

ทัศนะ

การเป็นผู้ตาม

การเป็นผู้นำ

การทำงานเป็น

ความเข้าใจในองค์การ

การนำเสนอ

ได้ รั บ การยอมรั บ จากเพื่ อ น

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

52.

51.

เครือข่าย

42.

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

งาน

ได้รับการยอมรับจากหัวหน้า

ร่วมงาน

การเป็นผู้ริเริ่ม

41.

ว่าจะก่อให้เกิดผลผลิตต่ำ

ประเด็น/ตัวแปร

ข้อ

A

B

C


D



















E





F





G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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การคิดเชิงมโนภาพ

ความเข้าใจระหว่างบุคคล

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลกระทบและอิทธิพล

ความร่วมมือในการทำงาน

ความรับผิดชอบ

ให้ ความร่วมมือกับ บุคคลและ

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ทักษะด้านเทคนิค

มีความคิดสร้างสรรค์

ตัดสินใจดี

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อม

62.

63.

64.

65.

66.

ทางสังคม

ความสามารถในการพูด

61.

หน่วยงานอื่น

แสวงหาสารสนเทศ

ประเด็น/ตัวแปร

53.

ข้อ

A

B

C

D

E

F

H





















 



 



G

I



J

K



L

M

N

O

P



Q

R

S

T



U

V

W

X





Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

มีความทะเยอทะยาน

มุ่งมั่นทำงานเพื่อความสำเร็จ

ทำงานในเชิงรุก

เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้

เป็นผู้ที่มีพลังสูง

เป็นผู้ที่ยืนหยัดในการทำงาน

อดทนต่อแรงกดดัน

มีชั้นเชิง/กุศโลบาย

มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงาน

มีทักษะทางการบริหาร

มีทักษะทางการจูงใจ

มีทักษะทางสังคม

รายได้หรือค่าตอบแทน

ข้อ

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

A

B

C

D

E

F

G

I

J























  



H

L

 

K

M

N

O

P

Q

R

S

T



U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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มีวุฒิภาวะด้านคุณภาพ

มีวุฒิภาวะด้านปริมาณ

มีวุฒิภาวะด้านวิธีการ

ความสามารถ

ค่านิยมที่ดี

มีคุณธรรมจริยธรรม

บุคลิกภาพดี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ทำงานด้วยความตั้งใจจริง

ผลงานประสบความสำเร็จเป็น

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

มีความมั่นคงในการทำงาน

เงินที่ได้รับตอนเกษียณ

ได้รับการยกย่อง

การได้รับผิดชอบงานที่ท้าทาย

91.

92.

93.

94.

ที่ยอมรับต่อสังคม

มีวุฒิภาวะด้านต้นทุน

ประเด็น/ตัวแปร

80.

ข้อ

A

B

C

D

E

F

G

H









I















J

L







 

K

M

N

O

P

Q

R

S

T



U

V

W

X



Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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100. เพื่อนร่วมงาน

101. อายุ

102. การศึกษา

103. ขนาดของหน่วยงาน

104. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา

105. กลุ่มสมาชิก

106. ความสนใจในงานเฉพาะด้าน

107. ลักษณะงาน

108. สถานะทางวิชาชีพ

P

Q

R

S


T

U





O



N


M



L





K

เพศ

J

99.

I

ประสบการณ์ในการทำงาน

H

98.

G

สภาพการทำงาน

F

97.

E

ความก้าวหน้า

D

96.

C

โอกาสเรียนรู้ และพัฒนา

B

95.

A

ประเด็น/ตัวแปร

ข้อ

V

W

X



Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร


L

U

V

W

X

119. สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล

มั่นคงในชีวิต






T



S

118. สวั ส ดิ ก ารท างด้ า น ความ

R



Q



P

117. สวัสดิการทางด้านสังคม

O



N



M

116. สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ



K

115. ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร

J



I

114. การนิเทศงาน

H



G

113. อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่

F



E

112. ผลประโยชน์

D



C

111. โครงสร้างของงาน

B



A

110. สภาพทางสังคมในแต่ละพื้นที่

ทำงาน

109. ความห่างไกลของบ้านและที่

ข้อ

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L


M




126. การประเมินผล

127. รางวัลที่ได้รับการประเมิน

การปฏิบัติงาน

128. ระเบียบข้อบังคับที่แน่นอนใน







N

125. วัตถุประสงค์มาจากพนักงาน

ขององค์กร

124. ตั้ ง ค่ า หรื อ จากวั ต ถุ ป ระสงค์

ชัดเจน

123. มี ก ารกำหนดเป้ า หมายให้



C

122. การสนับสนุนขององค์การ

B



A

121. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

เฉพาะบุคคล

120. ความสามารถในการทำงาน

ข้อ



O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

แก้ปัญหา

135. ใช้เหตุผลเป็นเครื่องตัดสินใจ

เป็นทางการ

134. องค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์อ ย่ า ง

บุคลากรได้รับการฝึกฝน

133. มี ร ะ บ บ ก า ร จู ง ใจ แ ล ะ

ความสามารถ

อ า ศั ย ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ

132. การคั ด เลื อ กและเลื่ อ นขั้ น

ชำนาญเฉพาะด้าน

131. มี ก ารแ บ่ งงาน ตาม ความ

ชัดเจน

130. ระบุ ต ำแหน่ ง และหน้ า ที่ ไ ว้

บังคับบัญชา

ลดหลั่ น กั น ไป ตามสายการ

129. อ ำน าจ ก าร บั งคั บ บั ญ ช า

ข้อ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N















O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



142. ชนิดและวิธีการทำงาน

เป็นมาตรฐานได้

145. การดำเนิ น งานสามารถยึ ด

ปฏิบัติได้

144. มีมาตรฐานที่กำหนดสามารถ

ยุติธรรม

143. การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ



Q

141. สวัสดิการ

140. มีทักษะในการปฏิบัติงาน





139. ระบ บ และวิ ธี ก ารมี ค วาม

ชัดเจน



P

138. มีรูปแบบที่ชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารและต้องมีการบันทึก



B

137. การบริหารงานทุกชนิดโดยยึด

A


ประเด็น/ตัวแปร

136. มีระเบียบที่สืบเนื่องกันมา

ข้อ







R

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q









R



153. ดำเนิ น งานถือ เป็ น มาตรฐาน

ได้



152. มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา

ได้



C

151. มีข้อมูลพร้อมทำงานที่เชื่อถือ

B



A

150. มีความฉับไวของการจัดส่ง

ทำงาน

149. การรักษาระเบียบวินัยในการ

ถูกต้องสมบูรณ์

148. มีการให้คำแนะนำที่ดี มีหลัก

ของงาน

พิจ ารณาจากความเป็นไปได้

147. มี ก ารใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลทั่ ว ไป

ชัดเจน

146. มี ก ารกำหนดเป้ า หมายให้

ข้อ

S

T

U

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q


R







S


T

U



163. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

ผู้ใต้บังคับบัญชา



162. ชีวิตส่วนตัว

ร่วมงาน



G

161. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น

F



E

160. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน

D



C

159. ความสำเร็จในการทำงาน

B

 

A

158. มีการควบคุมและติดตาม

157. โครงการทางการศึกษา

อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ

156. บ ริ ก าร สุ ข ภ า พ ป ร ะ กั น

ช่วยเหลือทางสังคม

ป ร ะ กั น สั งค ม ห รื อ ก า ร

155. โครงการประกั น รายได้ เช่ น

ประสิทธิภาพ

154. ให้ รางวัลแก่ ผู้ปฏิ บัติงานดี มี

ข้อ

V

W

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U




168. ความเป็นอิสระ

169. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร





173. การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่

174. การหมุนเวียนงาน

175. การทดลองเวียนงาน หรือให้

176. การดูงาน





172. การสอนงาน

ทำหน้าที่ผู้ช่วย



W

171. การฝึกอบรม

แก้ปัญหา

170. ค วาม เห ม าะ ส ม ข อ งก าร





167. การมีนวัตกรรมใหม่

ปรับเปลี่ยน



V

166. ความสามัคคี



B

165. ลักษณะของงาน

A


ประเด็น/ตัวแปร

164. การยอมรับนับถือ

ข้อ

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W








180. การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร

181. การให้ร่วมคณะทำงาน

182. การให้ทุนการศึกษา

183. การส่งเสริมการศึกษาส่วนตัว

184. การจัดโปรแกรมการศึกษา

185. การให้คู่มือปฏิบัติงาน

คุณภาพ



D

179. ก าร จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

C



B

178. การมอบหมายงานพิเศษ

A



ประเด็น/ตัวแปร

177. การเพิ่มความรับผิดชอบ

ข้อ

X

Y

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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132
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
เอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ สรุปผลการวิเคราะห์ได้ 185 ตัวแปร
1.2 ผลการการวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดสั ญ ลั ก ษณ์ อั ก ษรภาษาอั งกฤษแทนผู้ ส ร้า งผลงานเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้เครื่องหมาย  แทนสาระสำคัญที่นำไปใช้จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
A : Mathieu, J.E. and Zajac, D.M.,1990
B : John D. Pettit, Jr. Goris, Jose R., et al., 1997
C : Pin Luarn and Kuo-Liang Huang, 2009
D : Mohammed Abubakar, 2011
E : George Ndemo Ochoti, 2012
F : Aidah Nassazi, 2013
G : Akinfolarin Akinwale Victor, 2014
H : Sentot Imam Wahjono,2015
I : Elizabeth Boye, 2016
J : Garba Bala Bello, Bello Jakada, 2017
K : Afsheen Masood, 2017
L : Afshin Rezaee, 2018
M : Rajabi B., 2018
N : Akihito Shimazu, 2018
O : Emin Kahya, 2018
P : Imran Shafique, 2018
Q : Lai Chee Yee, 2018
R : Mohammed T., 2018
S : J. Ramawickrama, 2018
T : Agus Wija Pradnyana, 2018
U : อำพร อัศวโรจนกุลชัย, 2553
V : ขนิษฐา พลายเพ็ชร์, 2556
W : กัญวัญญ์ ธารีบุญ, 2557
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X : ระวีวรรณ ศรีคต, 2557
Y : มยุรี บุญเยี่ยม, 2558

ประเด็น/ตัวแปร

A









8. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

9. ปัจจัยส่วนบุคคล

10. ปัจจัยลักษณะของงาน

11. ปัจจัยด้านผู้นำและกลุ่ม

12. ปัจจัยลักษณะขององค์การ

13. ปัจจัยด้านบทบาท




7. ลักษณะงาน

15. มีความต้องการมีปฏิสัมพันธ์



6. ความขัดแย้งในบทบาท





5. การสื่อสารและสัมพันธภาพ

B

14. มีความถูกต้องของข้อมูล



4. ความจงรักภักดีต่อองค์การ

ชัดเจน

3. บทบาทและการมอบหมายงานที่ 

2. มีภาวะผู้นำ

1. การได้รับการยอมรับในการทำงาน 

ข้อ

C


D

E

F

G

H


I

J

K

L

M

N

O

P


Q

R

S


T

U

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
W

 

V



X

Y
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18. ความพึงพอใจกับการสื่อสาร



21. ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ เรื่ อ ง ข อ ง

J

X



Y



















 



W

29. นโยบายและการบริหาร

V



U



T

28. ความปลอดภัยในการทำงาน



S



R





Q

27. สภาพการทำงาน

P



O



N

26. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่



M

 



L



K

25. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

 

I



H

24. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

G





F

23. ความรู้สึกรับผิดชอบในการทำงาน

E



D

22. เงินเดือน/ค่าตอบแทน

เทคโนโลยี





C

20. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

เหมาะสม

19. ง า น ด้ า น เท ค โน โล ยี มี ค ว า ม



B

17. อิทธิพลของผู้บังคับบัญชา

A


ประเด็น/ตัวแปร

16. มีความสามารถในการสื่อสาร

ข้อ

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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36. การเติบโตส่วนบุคคล (เช่น ทักษะ






38. กระบวนการดำเนินการ

39. ความถูกต้องของผู้ประเมิน

40. ปัจจัยในการให้ข้อมูล

41. ทัศนคติของพนักงาน

42. ผลประโยชน์ของพนักงาน



37. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

พัฒนา)

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการ



35. ชีวิตส่วนตัว

ความท้าทาย









I

34. งานที่ ท ำมี ค วามน่ า สนใจและมี

H



G



F

33. การประสบความสำเร็จ

E



D

32. การควบคุมดูแล

C


B

31. นโยบายและการบริหาร

A


ประเด็น/ตัวแปร

30. ความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อ



J

K



L



M



N

O

P


Q

R





S

T

U

V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
W

X





Y
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C

D

E

F

พนักงานและผู้บังคับบัญชา

53. ระดั บ ของการสื่ อ สารระหว่ า ง

ปฏิบัติงาน

52. ชี้ แ จ งความค าดห วั ง ข อ งก าร

51. ยอมรับความสำเร็จ

อย่างจริงใจ

50. ได้ รับ การชื่นชมในความพยายาม

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม







49. ได้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ำห รั บ



47. ความสัมพันธ์พนักงาน




46. มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

G

48. ได้รับรางวัลกับเรื่องที่ประทับใจ



45. มีการฝึกอบรมสม่ำเสมอ

ประเมินการทำงาน



B

44. ความเป็ น ธรรมของขั้ น ตอนการ

A


ประเด็น/ตัวแปร

43. 43. สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อ







H

I

J

K



L

M

N

O

P

Q

R


S

T

U

V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
W

X

Y
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ประเด็น/ตัวแปร





62. ความซื่อตรง

63. ความมั่นคงในอารมณ์

64. การให้ รางวั ล จากผลการ

ปฏิบัติงาน





60. เบี้ยเลี้ยง

K

61. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ





58. ประสิทธิภาพการทำงาน

J

59. สวัสดิการ



57. แรงจูงใจ



I





A B C D E F G H

56. พึงพอใจในงาน

ปฏิบัติงาน

55. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใน ก า ร

ผู้บังคับบัญชาในองค์กร

54. ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น ตั ว

ข้อ



L M N O



P Q R

S



T

U



Y



 

V W X

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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ประเด็น/ตัวแปร

77. บรรยากาศในองค์กร

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

76. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ค ว า ม







75. อาการวิตกกังวลและความผิดปกติ

ของการนอน



74. สุขภาพโดยทั่วไป

N



M

73. ความสนใจในการประกอบอาชีพ



L





K

72. สภาพร่างกาย

J



I

71. ความเครียดจากการทำงาน

H



G

70. การปรับปรุงการทำงาน

F



E

69. วินัยในการทำงาน

D



C

68. 68.
ความร่วมมือ

B

 

A

67. ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

66. การทำงานด้วยตัวเอง

65. ผลตอบรับ

ข้อ

O



P

Q



R

S

T



U

V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
X

Y

  

W
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


N








83. ทักษะด้านการศึกษา

84. ทักษะการแก้ปัญหา

85. ทักษะด้านความรู้
ภาษาต่างประเทศ
86. ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ
ซอฟต์แวร์
87. ทักษะด้านการสื่อสาร

88. ทักษะด้านการวางแผนและจัดการ

องค์กร



82. ความรู้





O

81. ประสบการณ์ในการทำงาน



C

80. การรบกวนทางจิตใจ

B



A

79. ทรัพยากรในการทำงาน

ผู้บังคับบัญชา

78. ลั ก ษ ณ ะ ค ว าม เป็ น ผู้ น ำ ข อ ง

ข้อ

P

Q

R

S

T



U



V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
W



X

Y
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N


O




99. แรงจูงใจทางวัตถุ

100. แรงจูงใจทางด้านสังคม

R



Q

98. ขวัญและกำลังใจ



97. ความเป็นผู้นำทางจริยธรรม



95. ความพยายามด้านด้านอารมณ์





94. ความพยายามด้านทางกายภาพ

P

96. ความตั้งใจในการหมุนเวียนงาน





93. ความพยายามด้านจิตใจ

การบริการ

92. ความรับผิดชอบด้านนโยบายและ

การเงินและทางกายภาพ



C

91. ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นข้ อ มู ล ทาง

B



A

90. ความรับผิดชอบด้านแหล่งข้อมูล

ทรัพยากรมนุษย์

89. ความรับ ผิ ดชอบด้ านการบริห าร

ข้อ

S

T

U

V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
W

X

Y
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R





S







108. ความรับรู้ความสามารถของตน

109. สุขภาพจิต

110. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

111. การแสวงหาสารสนเทศ

112. วัฒนธรรม



U





T

107. โครงสร้างองค์กร

106. มีความสามารถ

105. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว



C

104. จังหวะชีวิตที่มีความสมดุลระหว่าง

B



A

103. สิทธิส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

102. ก า ร ท ำ ง า น ร่ ว ม กั น แ ล ะ

ความสามารถของตนเอง

101. โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า ขี ด

ข้อ

V

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
W



X

Y
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V



119. บ รรยากาศการท ำงาน ที่






120. การรับฟังซึ่งกันและกัน

121. ความไม่เห็นด้วยในทางบวก

122. ความเห็นพ้องกัน

123. การสื่อสารที่เปิดเผย

ปราศจากพิธีรีตอง



W X

118. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์



U

117. สมรรถนะส่วนบุคคล

T



S

116. ทักษะการบริหาร

R



K L M N O P Q

115. พฤติกรรมผู้นำ

J



I

114. การบริหารเวลา

F G H



A B C D E

113. คุณลักษณะผู้นำ

ข้อ ประเด็น/ตัวแปร

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
Y
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ประเด็น/ตัวแปร

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V



W

Y

130. การยอมรับนับถือ





129. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ น ำ ไป สู่

ผลสำเร็จของงาน



 

X

128. การปกครองและการบังคับบัญชา

127. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน



C

126. รูปแบบการทำงานที่หลากหลาย

B



A

125. ความสัมพันธ์กับภายนอก

ชัดเจน

124. บทบาทและการมอบหมายงานที่

ข้อ

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ งานวิจัย และข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จ จั ย เอื้อ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ยศิล ปากรของ
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 128 ตัว
แปร
1.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องหมาย  แทนสาระสำคัญที่นำไปใช้จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งสรุปผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดดังตารางที่ 6
A : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
B : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
C : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
D : อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
E : ดร.ทวีวรรณ อินดา
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อ

ประเด็น/ตัวแปร

A

1. มีทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่



2. มีความรัก ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ



3. มีการเรียนรู้สม่ำเสมอ



B

C

D

E

4. พั ฒ นางานของตนเองในลั ก ษณะ R2R สร้า งแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี 
ให้กับงานของตนเอง
5. สามารถทำงานเป็นทีม



6. มีขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน





7. มี Career Path ที่ ชั ด เจน (เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในอาชี พ 



ตำแหน่งหน้าที่)






146
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
ข้อ

ประเด็น/ตัวแปร

A

B

C

D

8. มีหัวหน้างานที่เข้าใจ และสามารถให้คำแนะนำ (Coaching) ได้ 

E


อย่างชัดเจน
9. ได้ รับ โอกาสให้ พั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ (อบรม สั ม มนา ดู งาน 









ฯลฯ) ทั้งในและต่างประเทศ
10. องค์กรให้ความสำคัญกับงานและบุคลากรสายสนับสนุน



11. องค์กร หรือ หัวหน้าองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง in cash และ 
in kind เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
12. มีอิสระในการตั ดสินใจในวิธีการปฏิบั ติงาน แต่เน้ นผลสำเร็จ 



ของงานและเป้าหมายขององค์กร
13. Empowerment มอบหมายงานและอำนาจการตั ด สิ น ใจใน 
การปฏิบัติงาน
14. สร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น ยก 
ย่องชมเชย เมื่อบุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์หรืองบประมาณในการปฏิบัติ
ฯลฯ
15. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร





16. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือบุคลากร 
ต้องการพัฒนางาน
17. ให้ กำลั ง ใจบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ งาน ร่ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ บ าง 
โอกาส
18. เน้นการบริหารงานได้ผล คนเป็นสุข





19. มีระบบงานที่ดี



20. สวัสดิการและค่าตอบแทนเหมาะสม





21. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงาน มีอากาศถ่ายเทดี มี





แสงสว่างเพียงพอ
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
ข้อ

ประเด็น/ตัวแปร

A

B

22. ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรที่ดี



23. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน



24. เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงาน



25. ปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน



26. พัฒนาระบบงานให้เป็นระบบ



27. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน



C

D

E





ได้ตามระบบงานที่วางไว้
28. บรรยากาศในการทำงานเป็ น แบบประชาธิป ไตย บุ คลากรมี





อิสระในการทำงาน
29. บุคลากรมีการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน



30. บุคลากรมีเครือข่ายในการทำงาน



31. โครงสร้างการบริหารงานในองค์กรมีการกระจายงานให้ทุกส่วน



มีอำนาจในการจัดการ มีอิสระในการตัดสินใจ
32. องค์กรบริหารงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



33. มีการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรม





34. องค์กรมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม





35. ผู้บริหารมีการกำหนดขอบข่ายงาน ข้อระเบียบข้อบังคับอย่าง



ชัดเจน
36. มีการกำหนดภาระงานในแต่ละหน้าที่อย่างชัดเจน



37. มีการพัฒนางานและใช้นวัตกรรมจากสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ



38. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นไปในแนวทางที่ดี






39. องค์กรมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้ชัดเจน



40. ผู้บริหารมีการสื่อสารกับบุคลากรที่ดี



41. มีการมอบหมายงานให้ชัดเจน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
ข้อ

ประเด็น/ตัวแปร

A

B

C

D

42. เพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี



43. เพื่อนร่วมงานมีความรับผิดชอบในการทำงาน



44. แรงจูงใจในการทำงาน



45. ความคาดหวังในการทำงาน



46. มีความปรารถนาในการทำงาน



47. มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร



E

48. มีการปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีความเหมาะสม



49. องค์กรมีการแบ่งงานให้เท่าเทียมกัน



50. มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความสุข



51. องค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร โดยการจัดสัมมนา
ในส่วนของพนักงานสายสนับสนุน
52. มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้บุคลากรกู้ยืมเงินยามฉุกเฉิน



53. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนพิเศษทุกคน โดยพิจารณาจากความ





รับผิดชอบในงาน
54. เปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คนทำเรื่อ งขอตำแหน่ ง ทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
55. สนั บสนุ นให้ บุ คลากรทำงานวิ จั ยหรือคู่ มื อเพื่ อขอตำแหน่ งทาง
วิชาการ
56. มีการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยดูสถานการณ์ภายนอก เพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
57. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อในวุฒิที่สูงขึ้น
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จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
เกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ตัวแปรรวมทั้งสิ้ น 57 ตัว แปร ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำข้อมูล ดังกล่ าวมาทำการวิเคราะห์ ร่วมกับ แนวคิ ด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นข้อกระทงคำถามในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยต่อไป
จากที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมเอกสาร งานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง และสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ย วชาญและ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้นำข้อมูลมาบูรณาการเข้าด้วยกันนำมาจัดสร้างเป็นข้อคำถามได้ 121
ข้อ และเมื่อนำมาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
(index of item objective congruence : IOC) ของเครื่องมือ พบว่าตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 120 ข้อ มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และนิยามตัวแปร ทำให้เหลือตัวแปรที่นำมาสร้างเครื่องมือวิจัย จำนวน 120 ข้อ และ
นำไปทดลองใช้ กั บ ประชากรที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จำนวน 34 คน และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (reliability) โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.983 จึงนำแบบสอบถามความคิดเห็ นไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 269 คน ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 235 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.36 และเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล ดังนี้
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ
สถานภาพ
1 เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2 อายุ
- 20 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
รวม
3 ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม
4 ระดับตำแหน่ง
- ปฏิบัติการ
- ชำนาญการ
- ชำนาญการพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
- เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

95
140
235

40.43
59.57
100.00

39
89
87
20
235

16.60
37.87
37.02
8.51
100.00

144
89
2
235

61.28
37.87
0.85
100.00

145
60
30
0
0
235

61.70
25.53
12.77
0.00
0.00
100.00
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ตารางที่ 7 ร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
สถานภาพ
5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- 1 – 10 ปี
- 11 – 20 ปี
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
รวม
6 หน่วยงานที่สังกัด
- กองกฎหมาย
- กองกลาง
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
- กองทรัพยากรมนุษย์
- กองบริหารงานวิชาการ
- กองประกันคุณภาพการศึกษา
- กองแผนงาน
- ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- สำนั ก งานบริ ห ารจั ด การวิจั ย และนวั ต กรรมและการ
สร้างสรรค์
- งานสภาคณาจารย์และพนักงาน
- งานสื่อสารองค์กร
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวน

ร้อยละ

91
89
37
18
235

38.72
37.87
15.75
7.66
100.00

1
6
9
18
14
7
5
5
1
4

0.43
2.55
3.83
7.66
5.96
2.98
2.13
2.13
0.43
1.70

1
2

0.43
0.85

2
0
1
1
5
5
4

0.85
0.00
0.43
0.43
2.13
2.13
1.70
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ตารางที่ 7 ร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
สถานภาพ
6 หน่วยงานที่สังกัด
- คณะโบราณคดี
- คณะมัณฑนศิลป์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะดุริยางคศาสตร์
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยนานาชาติ
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
- หอศิลป์
รวม

จำนวน

ร้อยละ

3
8
8
10
18
15
20
5
3
10
4
8
16
13
3
235

1.28
3.40
3.40
4.25
7.66
6.38
8.51
2.13
1.28
4.25
1.70
3.40
6.80
5.53
1.28
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 235 คน เป็นเพศชาย 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.43 เป็นเพศหญิง 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 ด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 3140 ปี มีมากที่สุด จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 37.87 น้อยที่สุด มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.51 ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จำนวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.28 น้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 ระดับตำแหน่ง พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 น้อยที่สุด คือ ระดับชำนาญ
การพิเศษ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พบว่า
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 1 – 10 ปี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72 น้อยที่สุด คือ 31 – 40 ปี
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 หน่วยงานที่สังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51
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1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่ อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำไป
เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
(n = 235)
ข้อ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.
ระดับ
x̅
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระ 4.15 0.83
มาก
งานที่ชัดเจน
2. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
4.02 0.92
มาก
3. องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม
4.05 0.86
มาก
4. องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส 4.01 0.92
มาก
5. องค์กรมีการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร
3.95 0.84
มาก
6. ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ
4.00 0.86
มาก
7. องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการ 3.63 0.78
มาก
ของบุคลากร
8. องค์ กรมีเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ชัด เจน และยุ ติธ รรมในการ 3.79 0.92
มาก
พิจารณาความดีความชอบ
9. องค์ ก รมี หั ว หน้ า งานที่ เ ข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และ 3.90 0.93
มาก
สามารถให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
10. องค์กรให้ความสำคัญกับงานและบุคลากรสายสนับสนุน
3.81 0.96
มาก
11. องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุน 3.81 0.93
มาก
ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้งาน
บรรลุผลสำเร็จ
12. องค์กรปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3.60 0.82
มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.
ระดับ
x̅
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
13. องค์กรสร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย 3.75 0.80
มาก
เช่น ยกย่องชมเชย เมื่อบุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย
14. องค์กรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร
3.85 0.77
มาก
15. องค์กรให้ ค ำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณี เกิดปั ญ หา 3.85 0.79
มาก
หรือบุคลากรต้องการพัฒนางาน
16. องค์กรให้ กำลั งใจบุ คลากรในการปฏิ บั ติงาน ร่ว มลงมื อ 3.76 0.79
มาก
ปฏิบัติบางโอกาส
17. องค์กรเน้น “การบริหารงานได้ผล คนเป็นสุข”
3.75 0.99
มาก
18. องค์กรมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ไม่ 3.74 0.89
มาก
ซ้ำซ้อน
3.97 0.88
มาก
19. องค์กรกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
20. องค์กรกระจายงานและความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
21. องค์กรระบุบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน
22. องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
23. องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน
24. องค์ ก รแบ่ งงานให้ ท ำโดยคำนึ งถึ งความชอบหรือความ
สมัครใจ
25. บุ ค ลากรมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และการ
ปฏิบัติงาน
26. องค์ ก รมี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ห ลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ
27. องค์กรมีการคัดเลือกและเลื่อนขั้น โดยอาศัยการแข่งขัน
และความสามารถ

3.63

0.77

มาก

3.95
3.86
3.90
3.33

0.86
0.90
0.77
0.81

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.74

0.78

มาก

3.78

0.91

มาก

3.44

0.63

ปานกลาง
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.
ระดับ
x̅
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
28. บุ ค ลากรมีทั กษะความสามารถที่เหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง 3.65 0.68
มาก
หน้าที่
29. บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
3.80 0.69
มาก
30. บุคลากรมีการใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงาน
3.78 0.70
มาก
31. บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ
3.81 0.64
มาก
32. บุคลากรมีการบริห ารเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม 3.74 0.63
มาก
และเสร็จทันตามกำหนดเวลา
33. บุคลากรมีการกำหนดรายละเอียดในการทำงานอย่างเป็น 3.63 0.72
มาก
ขั้นตอน
34. บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
3.83 0.68
มาก
35. บุ ค ลากรมี ก ารจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ก่ อ น-หลั ง ในการ 3.76 0.78
มาก
ปฏิบัติงาน
36. บุ ค ลากรมี ก ารกำหนดปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะ 3.81 0.79
มาก
กิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน
37. บุคลากรสามารถปรับแผนดำเนินการได้ทันเวลาเมื่อพบว่า 3.65 0.69
มาก
จะก่อให้เกิดปัญหา
มาก
38. บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 3.71 0.78
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
39. บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและแม่นยำ
3.76 0.85
มาก
40. บุคลากรมีผลการดำเนินการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.78 0.75
มาก
41. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการนำกิ จ กรรม/งานที่ 3.71 0.71
มาก
คล้ายคลึงกันมาปฏิบัติในเวลาเดียวกัน
42. บุคลากรให้ความสำคัญกับประโยชน์ขององค์กรมากกว่า 3.72 0.71
มาก
ประโยชน์ส่วนตน
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.
ระดับ
x̅
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
43. บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหา โดยไม่ 3.60 0.83
มาก
ละเลยปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
44. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการเลื อ กปฏิ บั ติ ง านใน 3.74 0.72
มาก
ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
45. บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 0.85
มาก
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
46. บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านโดยมี ค วามยื ด หยุ่ น เน้ น ผลการ 3.87 0.90
มาก
ปฏิบัติงานมากกว่ากระบวนการทำงาน
47. บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4.10 0.86
มาก
48. บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตาม 4.08 0.81
มาก
เป้าหมาย
49. บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนา 3.93 0.80
มาก
แผนงาน
50. บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น 3.91 0.75
มาก
ระบบ
51. บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาและใช้ น วั ต กรรมการทำงานจน 3.61 0.78
มาก
เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
52. บุ ค ลากรมี ค วามภาคภู มิ ใจในอาชี พ และในการปฏิ บั ติ 3.99 0.88
มาก
หน้าที่ของตนเอง
53. บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น 3.75 0.63
มาก
54. องค์กรให้สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
3.85 0.84
มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
S.D.
ระดับ
x̅
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
55. องค์กรให้เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับภาระ 3.87 0.73
มาก
งานที่ได้รับมอบหมาย
56. องค์ ก รสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ที่ เหมาะสมต่ อ การ 3.91 0.89
มาก
ปฏิบัติงาน
57. สถานที่ ท ำงานมี ค วามปลอดภั ย สะอาด สวยงาม 3.74 0.77
มาก
สะดวกสบายเหมาะแก่การทำงาน
58. บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อ 3.67 0.84
มาก
การทำงาน
59. องค์กรสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.03 0.83
มาก
60. องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและ 4.09 0.77
มาก
มีส่วนร่วม
61. ความห่ า งไกลระหว่ า งบ้ า นและที่ ท ำงานส่ ง ผลต่ อ 3.53 0.81
มาก
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
62. องค์ ก รให้ ค่ า ตอบแทน/รายได้ ที่ บุ ค ลากรได้ รั บ ตอน 3.66 0.83
มาก
เกษียณอายุมีความเหมาะสม
63. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม
3.85 0.65
มาก
64. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานชื่นชมในความพยายาม 3.79 0.78
มาก
การทำงานอย่างจริงใจ
65. องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ 3.70 0.65
มาก
เมื่อมีงานใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
66. องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่คณะ สามารถให้ 3.87 0.77
มาก
ทุกคนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
67. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา
3.77 0.91
มาก
68. ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรทำงานประสานสัมพันธ์กันดี
3.81 0.88
มาก
69. มีวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3.83 0.80
มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
S.D.
ระดับ
x̅
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
70. บุคลากรและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน 3.76 0.74
มาก
การทำงานเป็นอย่างดี
71. บุคลากรให้ ความร่วมมือกับผู้อื่น/หน่วยงานอื่นด้วยความ 3.82 0.73
มาก
เต็มใจ
มาก
72. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ 3.81 0.77
ปฏิบัติงาน
73. บุคลากรมีการให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 3.74 0.68
มาก
อย่างสร้างสรรค์
74. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน
3.76 0.62
มาก
75. บุคลากรมีความรักในองค์กร อาชีพและมีอุดมการณ์
3.79 0.81
มาก
76. บุคลากรมีความเสียสละให้กับองค์กร
3.90 0.68
มาก
77. บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
4.04 0.72
มาก
78. บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทำงาน
3.94 0.71
มาก
79. บุ คลากรมีค่านิ ย มที่ดีงาม เช่น ปฏิ บัติตามกฎขององค์ก ร 3.85 0.71
มาก
อย่างเคร่งครัด เข้าปฏิบัติงานตรงเวลา เป็นต้น
80. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการ 3.85 0.89
มาก
ทำงาน มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
81. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงาน
4.01 0.67
มาก
82. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร และการเจรจา 3.83 0.73
มาก
ต่อรอง
83. บุคลากรมีปฏิภาณไหวพริบในการทำงานและแก้ไขปัญหา
3.83 0.72
มาก
84. บุ คลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่ ง 3.73 0.77
มาก
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
85. บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3.91 0.73
มาก
86. บุคลากรมีความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี
3.91 0.67
มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
S.D.
ระดับ
x̅
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
87. บุคลากรมีความมั่นคงทางอารมณ์
3.63 0.80
มาก
88. บุคลากรมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็น 3.83 0.69
มาก
อย่างดี
89. บุคลากรมีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม
3.81 0.65
มาก
90. บุคลากรสามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ในองค์กรได้
3.79 0.71
มาก
91. บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการทำงานอย่าง 3.81 0.69
มาก
ถูกต้อง และเหมาะสม
92. บุ คลากรมีความไม่ย่ อท้ อต่ออุป สรรค สามารถจัด การกั บ 3.84 0.72
มาก
อุปสรรคต่าง ๆ ได้
มาก
93. บุคลากรมีความอดทนต่อแรงกดดันจากสภาวะต่าง ๆ ได้ 3.76 0.83
เป็นอย่างดี
94. บุคลากรมีทักษะทางสังคม
3.83 0.80
มาก
95. บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
3.95 0.71
มาก
96. บุคลากรสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
3.91 0.69
มาก
97. บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติขององค์กร
3.91 0.69
มาก
98. บุคลากรมีความสามารถในการนำเสนอจุดเด่นของตนเอง 3.78 0.64
มาก
และองค์กร
99. บุ ค ลากรสามารถรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถ 3.89 0.70
มาก
คาดการณ์ได้
100. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถด้ า นการประสานงานทั้ ง จาก 3.99 0.73
มาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
101. บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
3.94 0.79
มาก
102. บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
4.14 0.73
มาก
103. บุ คลากรมี ค วามสามารถในการบริห ารจัด การทรัพ ยากร 3.99 0.66
มาก
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 8 ค่ามัช ฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
(n = 235)
ข้อ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
S.D.
ระดับ
x̅
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
104. บุคลากรมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน
4.00 0.70
มาก
105. บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการทำงาน
4.01 0.71
มาก
106. บุคลากรเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ดี
3.89 0.75
มาก
107. บุคลากรมีความคล่องตัวในการทำงาน
4.01 0.71
มาก
108. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
3.90 0.81
มาก
109. บุคลากรเปิดรับฟังได้ทั้งคำชมและคำตำหนิของหัวหน้างาน/ 3.99 0.65
มาก
ผู้บริหาร
110. บุคลากรมีภาระงานที่ท้าทายต่อความสามารถของตัวเอง
3.59 0.93
มาก
111. บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
3.61 0.82
มาก
112. บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
3.83 0.77
มาก
113. องค์ กรมี การส่ งเสริ มให้ พั ฒ นางานของตนเองในลั กษณะ 3.80 0.87
มาก
R2R (การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ให้กับงานของตนเอง
3.98 0.68
มาก
114. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
115. องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้านตำแหน่ง
หน้าที่
116. องค์กรให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยการศึกษา
ดูงาน/เรียนคอร์สระยะสั้น ทั้งในและต่างประเทศ
117. องค์ก รมี การพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี ศัก ยภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่วางไว้
118. บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่
องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง
119. บุ ค ลากรมี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม อบรม หรื อ สั ม มนาที่
องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกจัดเป็นประจำ
120. องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3.91

0.80

มาก

3.78

0.71

มาก

3.89

0.82

มาก

3.85

0.92

มาก

3.55

0.83

มาก

3.50

0.92

มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า โดยภาพรวมข้อคำถามทั้ง 120 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) อยู่
ระหว่ าง 3.33 – 4.15 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ ระหว่าง 0.62 – 0.99 แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก โดยมี
ตัวแปรที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิต (x̅) มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 1 องค์กรมีการกำหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน มีค่ามัชฉิมเลขคณิต (x̅) 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.83 ตัวแปรที่ 102 บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน มีค่ามัชฉิมเลขคณิต (x̅) 4.14 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.73 และ ตัวแปรที่ 47 บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
มีค่ามัชฉิมเลขคณิต (x̅) 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.86
1.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ปัจจัยเอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตรวจสอบโดยสถิติตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันโดย
พิ จ ารณ าจากค่ า KMO and Bartlett’s Test โดยค่ า Kaiser – Meyer – Olkin Measure of
Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity
ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์ปัจจัย ได้ผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test
Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling
Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

.843
37610.624
7136
.000

จาก ตารางที่ 9 ผล การท ด ส อบ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of
Sampling Adequacy) ของข้ อ มู ล ที่ เก็ บ ได้ จ ากงานวิ จั ย ได้ เท่ ากั บ .843 และถ้ าค่ า KMO > 0.5
แสดงว่าข้อมูล ชุดนั้ น สามารถใช้การวิเคราะห์ ปั จจัยได้ ดังนั้น ข้อมูล ชุดนี้ จึงเหมาะสมที่จะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยได้ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of
Sphericity มีนัยสำคัญทางสถิติ (sig 0.00 > 0.05) แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัว
แปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไป
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับ ความคิดเห็นด้าน
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน
235 ฉบับ จากทั้งสิ้น 269 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.36 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การสกัดปัจจัย
(Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA)
ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax
extraction) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัย ดังนี้ 1) มีค่าน้ำหนัก
ปัจจัยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามที่แฮร์ และคณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า น้ำหนักปัจจัยที่ 0.50 ขึ้นไปเป็น
ค่ า น้ ำ หนั ก ที่ มี นั ย สำคั ญ ในทางปฏิ บั ติ (Practically Significant) 2) มี ค่ า ไอเก็ น (Eigenvalues)
มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายปัจจัย มากกว่า 3
ตัวขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้จำนวนปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปร สามารถ
จัดกลุ่มปัจจัยได้ จำนวน 6 ปัจจัย ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 และ 11
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ตารางที่ 10 แสดงปั จ จั ย ค่ า ไอเก็ น ค่ า ร้อ ยละของความแปรปรวน ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความ
แปรปรวนของปั จจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28.603
35.763
41.487
45.180
48.412
51.056
53.307
55.459
57.476
59.290
61.055
62.732
64.175
65.611
66.963
68.237
69.451
70.582
71.687
72.773
73.767

18.254
12.343
10.734
8.304
7.112
4.150

15.219
10.281
9.022
6.828
6.129
3.257

ค่าร้อยละสะสมของความ
แปรปรวน(Cumulative
% of variance)

ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(% of Variance)

28.603
7.160
5.724
3.693
3.232
2.644
2.252
2.152
2.017
1.814
1.765
1.677
1.443
1.436
1.352
1.275
1.214
1.132
1.105
1.086
.993

Rotation Sums of Squared Loadings

ค่าความแปรปรวน
(eigen values)

34.323
8.592
6.869
4.431
3.879
3.173
2.702
2.582
2.420
2.177
2.118
2.012
1.732
1.723
1.622
1.529
1.456
1.358
1.326
1.303
1.192

ค่าร้อยละสะสมของความ
แปรปรวน (Cumulative
% of variance)

ค่าร้อยละของความแปรปรวน
(% of Variance)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค่าความแปรปรวน
(eigen values)

องค์ประกอบ(Component)

Extraction Sums of Squared Loadings

15.219
25.500
34.522
41.350
47.479
50.736
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จากตารางที่ 10 แสดงจำนวนปั จ จั ย และค่ า ความแปรปรวนของปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ที่มีค่าความ
แปรปรวน (eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายปัจจัยมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่ามีเพียง 6
ปั จ จั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนด คื อ ปั จ จั ย ที่ 1 – 6 เมื่ อ หมุ น แกนแล้ ว มี ค วาม
แปรปรวนทั้งหมด 50.736 และพิจารณารายปัจจัย ปัจจัยที่ 1 มีค่าความแปรปรวน สูงสุดเท่ากับ
18.254 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 15.219 ปัจจัยที่ 2 มีค่าความแปรปรวน
12.343 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 10.281 ปัจจัยที่ 3 มีค่าความแปรปรวน
10.734 สามารถอธิบ ายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 9.022 ปัจจัยที่ 4 มีค่าความแปรปรวน
8.304 สามารถอธิบ ายความแปรปรวนทั้ งหมดได้ร้อยละ 6.828 ปั จจัยที่ 5 มี ค่าความแปรปรวน
7.112 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 6.129 และปัจจัยที่ 6 มีค่าความแปรปรวน
4.150 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 3.257 ซึ่งสามารถจำแนกเป็นปัจจัยและตัว
แปร ได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ค่าน้ำหนักปัจจัย และจำนวนกลุ่มปัจจัย
ตัวแปร
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 กลุม่ 5
ตัวแปรที่ 2
.758
ตัวแปรที่ 5
.748
ตัวแปรที่ 11
.743
ตัวแปรที่ 19
.717
ตัวแปรที่ 4
.710
ตัวแปรที่ 25
.769
ตัวแปรที่ 1
.695
ตัวแปรที่ 13
.687
ตัวแปรที่ 22
.673
ตัวแปรที่ 26
.670
ตัวแปรที่ 7
.657
ตัวแปรที่ 3
.641
ตัวแปรที่ 15
.634
ตัวแปรที่ 18
.628

กลุม่ 6

165
ตารางที่ 11 ค่าน้ำหนักปัจจัย และจำนวนกลุ่มปัจจัย (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 กลุม่ 5
ตัวแปรที่ 6
.619
ตัวแปรที่ 16
.598
ตัวแปรที่ 14
.584
ตัวแปรที่ 8
.573
ตัวแปรที่ 23
.562
ตัวแปรที่ 9
.554
ตัวแปรที่ 66
.532
ตัวแปรที่ 81
.692
ตัวแปรที่ 84
.646
ตัวแปรที่ 96
.643
ตัวแปรที่ 92
.633
ตัวแปรที่ 107
.609
ตัวแปรที่ 100
.595
ตัวแปรที่ 86
.584
ตัวแปรที่ 82
.570
ตัวแปรที่ 99
.553
ตัวแปรที่ 103
.543
ตัวแปรที่ 88
.536
ตัวแปรที่ 72
.528
ตัวแปรที่ 91
.527
ตัวแปรที่ 104
.519
ตัวแปรที่ 102
.514
ตัวแปรที่ 28
.504
ตัวแปรที่ 95
.504
ตัวแปรที่ 29
.720
ตัวแปรที่ 35
.696
ตัวแปรที่ 49
.608

กลุม่ 6
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ตารางที่ 11 ค่าน้ำหนักปัจจัย และจำนวนกลุ่มปัจจัย (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4
ตัวแปรที่ 45
.589
ตัวแปรที่ 36
.584
ตัวแปรที่ 47
.582
ตัวแปรที่ 38
.572
ตัวแปรที่ 31
.567
ตัวแปรที่ 48
.534
ตัวแปรที่ 50
.525
ตัวแปรที่ 34
.517
ตัวแปรที่ 39
.515
ตัวแปรที่ 55
.652
ตัวแปรที่ 59
.645
ตัวแปรที่ 63
.634
ตัวแปรที่ 60
.628
ตัวแปรที่ 54
.619
ตัวแปรที่ 64
.585
ตัวแปรที่ 57
.562
ตัวแปรที่ 52
.554
ตัวแปรที่ 58
.542
ตัวแปรที่ 53
.533
ตัวแปรที่ 65
.525
ตัวแปรที่ 111
ตัวแปรที่ 117
ตัวแปรที่ 114
ตัวแปรที่ 118
ตัวแปรที่ 113
ตัวแปรที่ 112
ตัวแปรที่ 115

กลุม่ 5

.635
.611
.606
.593
.564
.558
.547

กลุม่ 6
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ตารางที่ 11 ค่าน้ำหนักปัจจัย และจำนวนกลุ่มปัจจัย (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 กลุม่ 5
ตัวแปรที่ 120
.532
ตัวแปรที่ 51
.521
ตัวแปรที่ 76
ตัวแปรที่ 80
ตัวแปรที่ 77
ตัวแปรที่ 78

กลุม่ 6

.694
.595
.542
.516

จากตารางที่ 11 พบว่า ปั จจั ยเอื้อ ต่อประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติ งานของพนั กงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ์การคัดเลือกมี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 จำนวน 21 ตัวแปร
ปัจจัยที่ 2 จำนวน 17 ตัวแปร ปัจจัยที่ 3 จำนวน 12 ตัวแปร ปัจจัยที่ 4 จำนวน 11 ตัวแปร ปัจจัยที่
5 จำนวน 9 ตัวแปร และปัจจัยที่ 6 จำนวน 4 ตัวแปร โดยผู้วิจัยได้สรุปปัจจัย ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ลำดับที่
ปัจจัย
จำนวนตัวแปร
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
(factor loading)
1
ปัจจัยที่ 1
21
.532 - .758
2
ปัจจัยที่ 2
17
.504 - .692
3
ปัจจัยที่ 3
12
.515 - .720
4
ปัจจัยที่ 4
11
.525 - .652
5
ปัจจัยที่ 5
9
.521 - .635
6
ปัจจัยที่ 6
4
.516 - .694
รวม
74
.504 - .758
จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดมีจำนวน 6 ปัจจัย โดย
ปัจจัยที่ 1 มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จำนวน 21 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .538 - .758 ปัจจัยที่
2 มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จำนวน 17 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .504 - .692 ปัจจัยที่ 3 มีตัว
แปรที่อธิบายปัจจัย จำนวน 12 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .515 - .720 ปัจจัยที่ 4 มีตัวแปรที่
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อธิบายปัจจัย จำนวน 11 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .525 - .652 ปัจจัยที่ 5 มีตัวแปรที่อธิบาย
ปัจจัย จำนวน 9 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .521 - .635 และปัจจัยที่ 6 มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัย
จำนวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .516 - .694 รวมตัวแปรที่อธิบายปัจจัยทั้งสิ้น จำนวน 74
ตัวแปร มีค่าน้ำหนักอยู่ระหว่าง .504 - .758
ตารางที่ 13 ปัจจัยที่ 1
ตัวแปร
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ตัวแปรที่ 2
ตัวแปรที่ 5
ตัวแปรที่ 11

องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
องค์กรมีการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร
องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุนใน
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุผล
สำเร็จ
องค์กรกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส
บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน
องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่
ชัดเจน
องค์กรสร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น
ยกย่องชมเชย เมื่อบุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร
องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม
องค์กรให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือ
บุคลากรต้องการพัฒนางาน
องค์กรมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ

ตัวแปรที่ 19
ตัวแปรที่ 4
ตัวแปรที่ 25
ตัวแปรที่ 1
ตัวแปรที่ 13
ตัวแปรที่ 22
ตัวแปรที่ 26
ตัวแปรที่ 7
ตัวแปรที่ 3
ตัวแปรที่ 15
ตัวแปรที่ 18
ตัวแปรที่ 6

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.758
.748
.743

.717
.710
.769
.695
.687
.673
.670
.657
.641
.634
.628
.619
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ตารางที่ 13 ปัจจัยที่ 1 (ต่อ)
น้ำหนัก
องค์ประกอบ
ตัวแปรที่ 16 องค์กรให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน ร่วมลงมือปฏิบัติบาง
.598
โอกาส
ตัวแปรที่ 14 องค์กรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร
.584
ตัวแปรที่ 8
องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และยุติธรรมในการพิจารณา
.573
ความดีความชอบ
ตัวแปรที่ 23 องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน
.562
ตัวแปรที่ 9
องค์กรมีหัวหน้างานที่เข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถให้
.554
คำแนะนำได้อย่างชัดเจน
ตัวแปรที่ 66 องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่คณะ สามารถให้ทุก
.532
คนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
18.254
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
15.219
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)
15.219
จากตารางที่ 13 พบว่า ปัจจัยที่ 1 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 21 ตัวแปร หลังหมุน
แกน มีค่าน้ำหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .532 - .758 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 18.254 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 15.219 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 15.219 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 15.219 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 15.219
เมื่อพิจ ารณาค่าความแปรปรวนของตัว แปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญ อันดับที่ 1 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านนโยบายและการบริหารงานของ
องค์กร”
ตัวแปร
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ตารางที่ 14 ปัจจัยที่ 2
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 81
ตัวแปรที่ 84

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงาน
บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
อยู่เสมอ
ตัวแปรที่ 96 บุคลากรสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
ตัวแปรที่ 92 บุคลากรมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถจัดการกับอุปสรรค
ต่าง ๆ ได้
ตัวแปรที่ 107 บุคลากรมีความคล่องตัวในการทำงาน
ตัวแปรที่ 100 บุคลากรมีความสามารถด้านการประสานงานทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร
ตัวแปรที่ 86 บุคลากรมีความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี
ตัวแปรที่ 82 บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
ตัวแปรที่ 99 บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ตัวแปรที่ 103 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวแปรที่ 88 บุคลากรมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ตัวแปรที่ 72 บุคลากรมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 91 บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการทำงานอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม
ตัวแปรที่ 104 บุคลากรมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน
ตัวแปรที่ 102 บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 28 บุคลากรมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ตัวแปรที่ 95 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.692
.646
.643
.633
.609
.595
.584
.570
.553
.543
.536
.528
.527
.519
.514
.504
.504
12.343
10.281
25.500
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จากตารางที่ 14 พบว่า ปัจจัยที่ 2 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 17 ตัวแปร หลังหมุน
แกน มีค่าน้ำหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .504 - .692 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 12.343 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 10.281 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 25.500 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 10.281 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 25.500
เมื่อพิจ ารณาค่าความแปรปรวนของตัว แปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญ อันดับที่ 2 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร”
ตารางที่ 15 ปัจจัยที่ 3
ตัวแปร

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตัวแปรที่ 29
ตัวแปรที่ 35
ตัวแปรที่ 49

บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนา
แผนงาน
บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
บุคลากรมีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/
งาน อย่างชัดเจน
บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ
บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ
บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

ตัวแปรที่ 45
ตัวแปรที่ 36
ตัวแปรที่ 47
ตัวแปรที่ 38
ตัวแปรที่ 31
ตัวแปรที่ 48
ตัวแปรที่ 50
ตัวแปรที่ 34

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.720
.696
.608
.589
.584
.582
.572
.567
.534
.525
.517
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ตารางที่ 15 ปัจจัยที่ 3 (ต่อ)
น้ำหนัก
องค์ประกอบ
ตัวแปรที่ 39 บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและแม่นยำ
.515
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
10.734
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
9.022
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)
34.522
จากตารางที่ 15 พบว่า ปัจจัยที่ 3 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 12 ตัวแปร หลังหมุน
แกน มีค่าน้ำหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .515 - .720 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 10.734 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 9.022 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 34.522 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 9.022 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 34.522
เมื่อพิจ ารณาค่าความแปรปรวนของตัว แปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญ อันดับที่ 3 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ”
ตัวแปร

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 16 ปัจจัยที่ 4
ตัวแปร

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตัวแปรที่ 55

องค์กรให้เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย
องค์กรสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม
องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและมีส่วน
ร่วม
องค์กรให้สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานชื่นชมในความพยายามการ
ทำงานอย่างจริงใจ
สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย
เหมาะแก่การทำงาน

ตัวแปรที่ 59
ตัวแปรที่ 63
ตัวแปรที่ 60
ตัวแปรที่ 54
ตัวแปรที่ 64
ตัวแปรที่ 57

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.652
.645
.634
.628
.619
.585
.562
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ตารางที่ 16 ปัจจัยที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 52

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.554

บุคลากรมีความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง
ตัวแปรที่ 58 บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
.542
ทำงาน
ตัวแปรที่ 53 บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น
.533
ตัวแปรที่ 65 องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมี
.525
งานใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
8.304
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
6.828
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)
41.350
จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยที่ 4 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 11 ตัวแปร หลังหมุน
แกน มีค่าน้ำหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .525 - .652 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากั บ 8.304 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ ากับ 6.828 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 41.350 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 6.828 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 41.350 เมื่อ
พิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญอันดับที่ 4 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน”

174
ตารางที่ 17 ปัจจัยที่ 5
น้ำหนัก
องค์ประกอบ
ตัวแปรที่ 111 บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
.635
ตัวแปรที่ 117 องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถ
.611
ปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่วางไว้
ตัวแปรที่ 114 บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
.606
ตัวแปรที่ 118 บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กร
.593
จัดขึ้นทุกครั้ง
ตัวแปรที่ 113 องค์กรมีการส่งเสริมให้พัฒนางานของตนเองในลักษณะ R2R
.564
(การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงาน
ของตนเอง
ตัวแปรที่ 112 บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
.558
ตัวแปรที่ 115 องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่
.547
ตัวแปรที่ 120 องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
.532
ตัวแปรที่ 51 บุคลากรมีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการทำงานจนเกิดผลงานที่
.521
มีคุณภาพสูงขึ้น
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
7.112
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
6.129
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)
47.479
จากตารางที่ 17 พบว่า ปัจจัยที่ 5 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 9 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีค่าน้ ำหนั กตัว แปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .521 - .635 มีค่ าความแปรปรวนของตั ว แปร
เท่ากับ 7.112 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ ากับ 6.129 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 47.479 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุ ด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 6.129 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 47.479 เมื่อ
พิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญอันดับที่ 5 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านการพัฒนาบุคลากร”
ตัวแปร

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

175
ตารางที่ 18 ปัจจัยที่ 6
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 76
ตัวแปรที่ 80

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

น้ำหนัก
องค์ประกอบ
.694
.595

บุคลากรมีความเสียสละให้กับองค์กร
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน
มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
ตัวแปรที่ 77 บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
.542
ตัวแปรที่ 78 บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทำงาน
.516
ค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเก็น (eigenvalue)
4.150
ค่าร้อยละความแปรปรวน (percent of variance)
3.257
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percent of variance)
50.736
จากตารางที่ 18 พบว่า ปัจจัยที่ 6 อธิบายตัวแปรสำคัญ จำนวน 4 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีค่ าน้ ำหนั กตั ว แปร (factor loading) อยู่ ระหว่าง .516 - .694 มี ค่ าความแปรปรวนของตัว แปร
เท่ากับ 4.150 ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ ากับ 3.257 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 50.736 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุ ด และ
ปัจจัยนี้ก็สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร้อยละ 3.257 รวมค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 50.736 เมื่อ
พิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) ปัจจัยนี้มีความสำคัญอันดับที่ 6 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรทั้งหมดของปัจจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยว่า “ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร”
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกัดตัวแปรให้
เหลื อ ตั ว แปรที่ ส ำคั ญ โดยการวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี วิ เคราะห์ ภ าวะน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด ( Maximum
Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้ปัจจัยเอื้อ ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 6 ปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัย ได้ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ปัจจัยที่ 2 ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร
ปัจจัยที่ 3 ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ปัจจัยที่ 4 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ 5 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยที่ 6 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

176
ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัย 6 ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังแผนภูมิที่ 8

ด้านคุณธรรมและ

ด้านนโยบายและ

จริยธรรมของ

การบริหารงานของ

บุคลากร

องค์กร

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนา
บุคลากร

การปฏิบัติงานของ

ด้านทักษะ

พนักงานสายสนับสนุน

ความสามารถของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุคลากร

ด้านแรงจูงใจในการ

ด้านการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ

แผนภูมิที่ 8 สรุปปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
แผนภูมิที่ 8 สรุปปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีปัจจัยจำนวน 6 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยที่ 1 “ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร” 21 ตัวแปร คือ 1) องค์กรมี
การกำหนดเป้ า หมายและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน 2) องค์ ก รมี ก ารสร้ างขวั ญ กำลั งใจ ให้ กั บ บุ ค ลากร
3) องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ
ครุ ภัณ ฑ์ เพื่อให้ งานบรรลุ ผ ลสำเร็จ 4) องค์กรกำหนดสายบั งคับบัญ ชาที่ชัดเจน 5) องค์กรมีการ
บริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส 6) บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงาน 7) องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน 8) องค์กรสร้าง
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แรงจู งใจในการให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ างหลากหลาย เช่ น ยกย่ อ งชมเชย เมื่ อ บุ ค ลากรทำงานประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 9) องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10) องค์กรมีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 11) องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 12) องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม 13) องค์กรให้คำแนะนำ
และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือบุคลากรต้องการพัฒนางาน 14) องค์กรมอบหมายงานตาม
ความสามารถของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน 15) ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ 16) องค์กรให้กำลังใจบุคลากร
ในการปฏิ บั ติ งาน ร่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ บ างโอกาส 17) องค์ ก รรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอของ
บุคลากร 18) องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 19)
องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน 20) องค์กรมีหัวหน้างานที่เข้าใจในการปฏิบัติงาน
และสามารถให้ ค ำแนะนำได้อย่ างชัดเจน และ 21) องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่ค ณะ
สามารถให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยที่ 2 “ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร” 17 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการทำงาน 2) บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
อยู่ เสมอ 3) บุ ค ลากรสามารถเป็ น ทั้ งผู้ น ำและผู้ ตามที่ ดี 4) บุ ค ลากรมีค วามไม่ย่ อท้ อต่ ออุ ป สรรค
สามารถจั ด การกั บ อุ ป สรรคต่ าง ๆ ได้ 5) บุ ค ลากรมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการทำงาน 6) บุ ค ลากรมี
ความสามารถด้ านการประสานงานทั้ งจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ กร 7) บุ คลากรมี
ความสามารถด้านการตั ดสินใจที่ดี 8) บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
9) บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 10) บุคลากรมีความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 11) บุ ค ลากรมี ค วามสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สถานการณ์ ได้ เป็ น อย่ างดี 12) บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการสร้า งเครือ ข่ า ยในการปฏิ บั ติ งาน
13) บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการทำงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 14) บุคลากรมี
เป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน 15) บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 16) บุคลากรมี
ทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และ 17) บุคลากรมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง
3. ปัจจัยที่ 3 “ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ” 12 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมี
ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 2) บุคลากรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน 3)
บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนาแผนงาน 4) บุคลากรมีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 5) บุคลากรมีการกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน 6) บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7) บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 8) บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ 9) บุคลากรมีความพยายามใน
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การทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 10) บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ 11) บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และ 12) บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและ
แม่นยำ
4. ปั จ จั ย ที่ 4 “ด้ า นแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน” 11 ตั ว แปร คื อ 1) องค์ ก รให้
เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2) องค์กรสร้างความมั่นคงใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 3) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม 4) องค์กรมี
บรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วม 5) องค์กรให้ สวัสดิการที่เพียงพอและ
เหมาะสม 6) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงานชื่ น ชมในความพยายามการทำงานอย่ า งจริ ง ใจ
7) สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายเหมาะแก่การทำงาน 8) บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 9) บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน 10) บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น และ
11) องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมีงานใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
5. ปัจจัยที่ 5 “ด้านการพัฒนาบุคลากร” 9 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมีความเติบโต
ก้าวหน้าทางอาชีพ 2) องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้
ตามระบบงานที่วางไว้ 3) บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 4) บุคลากรมีโอกาส
เข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง 5) องค์กรมีการส่งเสริมให้พัฒนางาน
ของตนเองในลักษณะ R2R (การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงานของตนเอง
6) บุ คลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 7) องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้าน
ตำแหน่ งหน้าที่ 8) องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ 9) บุคลากรมีการ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการทำงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
6. ปัจจัยที่ 6 “ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร” 4 ตัวแปร คือ 1) บุคลากร
มีความเสียสละให้กับองค์กร 2) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน มี
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น 3) บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ และ 4) บุคลากรมี
ความรับผิดชอบในการทำงาน
ตอนที่ 2 การยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติของปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิที่ดำรง
ตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานฯ 1 คน รองคณบดีฯ 1 คน หัวหน้าภาควิชาฯ 1
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คน เลขานุการคณะฯ 1 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบยืนยันในด้านความถูกต้องคลอบคลุม (Accuracy Standards) ความเหมาะสม (Propriety
Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) และความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)
ของปัจจัย
2.1 ผลสรุปการตรวจสอบยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
ผลสรุป การตรวจสอบยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร แสดงค่ า ความถี่ และร้ อ ยละของข้ อ มู ล ของความคิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยศิลปากร มี
รายละเอียดดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของปัจจัยเอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจัยเอื้อต่อ
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสิทธิภาพการ
ความเป็น
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ปฏิบัติงานของ
ประโยชน์
พนักงานสายสนับสนุน เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย
ปัจจัยที่ 1
5
5
5
5
ด้านนโยบายและการ
100%
100%
100%
100%
บริหารงานขององค์กร
ปัจจัยที่ 2 ด้านทักษะ 5
5
5
5
ความสามารถของ
100%
100%
100%
100%
บุคลากร
ปัจจัยที่ 3
5
5
5
5
ด้านการทำงานอย่าง
100%
100%
100%
100%
เป็นระบบ
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ตารางที่ 19 แสดงค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของปัจจัยเอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ)
ปัจจัยเอื้อต่อ
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสิทธิภาพการ
ความเป็น
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ปฏิบัติงานของ
ประโยชน์
พนักงานสายสนับสนุน เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย
ปัจจัยที่ 4
5
5
5
5
ด้านแรงจูงใจในการ
100%
100%
100%
100%
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ 5
5
5
5
5
ด้านการพัฒนา
100%
100%
100%
100%
บุคลากร
ปัจจัยที่ 6
4
1
5
5
4
1
ด้านคุณธรรมและ
80%
20%
100%
100%
80%
20%
จริยธรรมของบุคลากร
จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าปั จ จั ย เอื้อต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของพนั กงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มี
ความถู ก ต้ อ ง เหมาะสม เป็ น ไปได้ และเป็ น ประโยชน์ เนื่ อ งจากเมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว พบว่ าประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน ควรให้ความสำคัญในด้านนโยบายและการบริหารงานของ
องค์กร ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร ด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ในด้านความถูกต้อง
ของปั จ จั ย เอื้อ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ นมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความถูกต้อง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี 1
คนที่เห็นว่าไม่มีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 20 ในด้านความเหมาะสมมีผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้านความเป็นไปได้มีผู้ที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้ จำนวน 5 คน
คิดเป็น ร้อยละ 100 ในด้านความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มีผู้ที่เห็ นว่ามีความสามารถนำไปใช้
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ประโยชน์ได้ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเห็นว่าไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 20

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย เอื้อ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อทราบปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร และผลการยื น ยั น ปั จจั ย เอื้อต่อประสิท ธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้พนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 887 คน เป็น
หน่ ว ยวิ เคราะห์ (unit of analysis) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 269 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 235 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 87.36 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) สถิติที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ (percentage) มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต
(arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ
(exploratory factor analysis) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และใช้แบบยืนยันองค์ประกอบ
สอบถามผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญ จำนวน 5 คน เพื่ อ ทราบผลการยื น ยั น ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบ 1) ปัจจัยเอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของพนักงานสายสนั บสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) ผลการ
ยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ปั จจัย เอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ประกอบด้วย 6 ปัจจัย มีตัวแปร จำนวน 74 ตัวแปร ได้แก่
1.1 ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร จำนวน 21 ตัวแปร คือ 1) องค์กรมี
การกำหนดเป้ า หมายและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน 2) องค์ ก รมี ก ารสร้ างขวั ญ กำลั งใจ ให้ กั บ บุ ค ลากร
3) องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ ใช่เงินสด เช่น วัสดุ
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ครุ ภัณ ฑ์ เพื่อให้ งานบรรลุ ผ ลสำเร็จ 4) องค์กรกำหนดสายบั งคับบัญ ชาที่ชัดเจน 5) องค์กรมีการ
บริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส 6) บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงาน 7) องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชั ดเจน 8) องค์กรสร้าง
แรงจู งใจในการให้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ างหลากหลาย เช่ น ยกย่ อ งชมเชย เมื่ อ บุ ค ลากรทำงานประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 9) องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10) องค์กรมีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 11) องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้ องกับความ
ต้องการของบุคลากร 12) องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม 13) องค์กรให้คำแนะนำ
และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือบุคลากรต้องการพัฒนางาน 14) องค์กรมอบหมายงานตาม
ความสามารถของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน 15) ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ 16) องค์กรให้กำลังใจบุคลากร
ในการปฏิ บั ติ งาน ร่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ บ างโอกาส 17) องค์ ก รรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอของ
บุคลากร 18) องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 19)
องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน 20) องค์กรมีหัวหน้างานที่เข้าใจในการปฏิบัติงาน
และสามารถให้ ค ำแนะนำได้อย่ างชัดเจน และ 21) องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่ค ณะ
สามารถให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้ านทั ก ษะความสามารถของบุ ค ลากร จำนวน 17 ตัว แปร คือ 1) บุ ค ลากรมี
ความรู้ความสามารถในการทำงาน 2) บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
อยู่ เสมอ 3) บุ ค ลากรสามารถเป็ น ทั้ งผู้ น ำและผู้ ตามที่ ดี 4) บุ ค ลากรมีค วามไม่ย่ อท้ อต่ ออุ ป สรรค
สามารถจั ด การกั บ อุ ป สรรคต่ าง ๆ ได้ 5) บุ ค ลากรมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการทำงาน 6) บุ ค ลากรมี
ความสามารถด้ านการประสานงานทั้ งจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ กร 7) บุ คลากรมี
ความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี 8) บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
9) บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 10) บุคลากรมีความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 11) บุ ค ลากรมี ค วามสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สถานการณ์ ได้ เป็ น อย่ างดี 12) บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการสร้า งเครือ ข่ า ยในการปฏิ บั ติ งาน
13) บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการทำงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 14) บุคลากรมี
เป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน 15) บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 16) บุคลากรมี
ทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และ 17) บุคลากรมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง
1.3 ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จำนวน 12 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมีความ
เข้ า ใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ 2) บุ ค ลากรมี ก ารจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ก่ อ น-หลั ง ในการปฏิ บั ติ ง าน
3) บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนาแผนงาน 4) บุคลากรมีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 5) บุคลากรมีการกำหนดปฏิทินการ
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ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน 6) บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7) บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 8) บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ 9) บุคลากรมีความพยายามใน
การทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 10) บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ 11) บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และ 12) บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและ
แม่นยำ
1.4 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 11 ตัวแปร คือ 1) องค์กรให้เงินเดือน/
ค่ า ตอบแทนอย่ า งเหมาะสมกั บ ภาระงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย 2) องค์ ก รสร้ า งความมั่ น คงในการ
ปฏิ บั ติงานของบุ คลากร 3) ขั้น ตอนการประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานมีค วามเป็ นธรรม 4) องค์กรมี
บรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วม 5) องค์กรให้ สวัสดิการที่เพียงพอและ
เหมาะสม 6) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงานชื่ น ชมในความพยายามการทำงานอย่ า งจริ ง ใจ
7) สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายเหมาะแก่การทำงาน 8) บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 9) บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน 10) บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น และ
11) องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมีงานใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
1.5 ด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 9 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้า
ทางอาชีพ 2) องค์กรมีการพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุนให้ มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ระบบงานที่วางไว้ 3) บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 4) บุคลากรมีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง 5) องค์กรมีการส่งเสริมให้พัฒนางานของ
ตนเองในลักษณะ R2R (การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงานของตนเอง
6) บุ คลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 7) องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้าน
ตำแหน่ งหน้าที่ 8) องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ 9) บุคลากรมี การ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการทำงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
1.6 ด้านคุณ ธรรมและจริยธรรมของบุคลากร จำนวน 4 ตัวแปร คือ 1) บุคลากรมี
ความเสียสละให้กับองค์กร 2) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน มีการ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นต้น 3) บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ และ 4) บุคลากรมี
ความรับผิดชอบในการทำงาน
2. ผลการยืน ยั น ปั จจัย เอื้อต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลั ยศิลปากร โดยวิธีอ้างอิงผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิ จำนวน 5 คน ผลการตรวจสอบ
ยื น ยั น พบว่า ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุณ วุฒิ ส่ ว นมากมีความคิดเห็ น สอดคล้ องกั นว่า ปัจจั ยเอื้อต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นพหุปัจจัย มีความ
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สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ปัจจัย คือ ด้านนโยบายและ
การบริหารงานขององค์กร ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ผู้ เชี่ย วชาญและผู้ ทรงคุณ วุฒิ เห็ น สอดคล้ องกันว่า ปัจจัยเอื้อต่อประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ปัจจัยเอื้อ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) ผลการ
ยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการวิเคราะห์ทำให้ได้ปัจจัยที่สำคัญ 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) นโยบายและการบริหารงาน
ขององค์กร 2) ทักษะความสามารถของบุคลากร 3) การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4) แรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติงาน 5) การพั ฒ นาบุ คลากร และ 6) คุณ ธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ปัจจัยทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับ สมมติฐานการวิจัย ที่ว่า ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบด้วยพหุปัจจัย ซึ่งสาเหตุที่มี 6 ปัจจัย เนื่องจากนโยบายการ
บริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น กระบวนการแรกในการส่ งเสริม ประสิ ท ธิภ าพการทำงานของ
บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ป ระสบผลสำเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ทั้ งนี้ ห ากการทำงานจะประสบ
ผลสำเร็จได้บุคลากรยังต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และต้องมีการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบแบบแผน รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีแรงขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงาน
และองค์ ก ร รวมทั้ งสถาบั น ทั้ งภายในประเทศและสถาบั น ต่ างประเทศ สถาบั น อุ ด มศึก ษามี ก าร
ขยายตัวและปรับเปลี่ยนเป็นอันมาก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้โลกยุคศตวรรษที่
21 สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการที่รวดเร็ว
คุณภาพสูง การกำหนดนโยบายและการบริหารงานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย โดยจะเป็นองค์กรสูงสุด
ในการกำหนด บุลคากรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป้าหมายที่
องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องค์การจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์

186
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร ทักษะความสามารถของบุคลากร การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ ได้พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีปัจจัย 7 ประการ คือ 1) กลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งภายใน องค์กร และโอกาสรวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ภายนอก 2) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม
จะช่วยเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 3) ระบบขององค์กรที่บรรลุเป้าหมาย 4) แบบของการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 5) บุคลากรผู้ร่วมในองค์กร 6) ความสามารถ
ของพนักงานในองค์กร และ 7) ค่านิยมร่วมของพนักงานในองค์กร และโรเบิร์ต แมทธิสและจอห์น
แจ็คสัน (Robert Mathis and John Jackson) ได้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์การว่าประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 1) ความสามารถในการทำงานเฉพาะ
บุคคล ประกอบด้วยความสามารถของพนักงาน ความสนใจในการทำงานและลักษณะเฉพาะส่วน
บุคคล 2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทำงานจริยธรรมในการทำงาน
และการเข้าและการลาออกของพนักงาน 3) การสนับสนุนขององค์การ ประกอบด้วย การฝึกอบรม
และพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงาน และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้
สามารถอภิปรายผลในแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้
เมื่อพิจารณาปัจจัยเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า
1. ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด โดย
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร ที่ค้นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย
และทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน มี ก ารสร้ างขวัญ กำลั งใจ ให้ กั บ บุ ค ลากร รวมถึ งส่ งเสริม สนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
งบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
องค์กรต้องมีการกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการบริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และ
โปร่งใส บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน องค์กรมีการกำหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน สร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น ยก
ย่ อ งชมเชย เมื่ อ บุ ค ลากรทำงานประสบผลสำเร็ จ ตามเป้ า หมาย สร้ า งระบบการทำงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องมี
การปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือ
บุคลากรต้องการพัฒนางาน ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นภาวะผู้นำ องค์กรรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อ เสนอของบุ ค ลากร และต้ อ งมี เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ชัด เจน และยุติ ธ รรมในการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ ทั้งนี้ต้องมีการแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน และองค์กรต้องมีการสร้างความ
ปรองดองในหมู่ ค ณะ สามารถให้ ทุ ก คนทำงานเป็ น ที ม ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
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ความคิดของ เซอร์โต (Certo) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรประกอบด้วย 3
ปั จ จั ย คื อ 1) ปั จ จั ย ด้ านโครงสร้ า งองค์ ก ร องค์ ก รจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะ
โครงสร้ างที่ เหมาะสม โดยจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ 1.1) ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายที่
ครอบคลุ ม ถึ งการกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ การกำหนดพั น ธะกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ การกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน เป็นต้น 1.2) ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมถึงการ
จัดโครงสร้างเกี่ยวกับงานใหม่ ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจ การ
จัดสายงาน การบังคับบัญชา การจัดกลุ่มงาน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน การวางแผน การ
สั่งการ การควบคุมการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามกำกับดูแล และการประเมินผลการ
ทำงาน 2) ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะที่รวมตัวกันเป็นองค์กร มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น มี บ ทบาทในการทำงาน หรื อ ดำเนิ น งานต่ า ง ๆ สั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลที่มีต ำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุมบุคคล
ระดับ สูง กลาง และล่าง รวมถึงบุ คคลในระดับการทำงานทั้งหมด ซึ่งประสิ ทธิภาพขององค์กรจะ
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ 3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริหาร การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ในกระบวนการผลิ ต การควบคุมและการตรวจสอบคุณ ภาพ การจัดทำระบบข้อมูลการเชื่อมโยง
การตลาด การบริการ เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่สังคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับรอบบินส์และจัดจ์
(Robin and Judge) ที่กล่าวถึงพื้นฐานโครงสร้างองค์กรในเรื่องการแบ่งแผนกงาน ว่าเป็นการจัดกลุ่ม
งานเข้าไว้ด้วยกัน มีสายงานบังคับบัญชาเป็นเส้นทางต่อเนื่องของอำนาจหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตขาก
ชั้นสูงสุดขององค์กรสู่ตำแหน่งต่ำที่สุด และบอกความชัดเจนว่าใครจะต้องรายงานต่อผู้ใด เพื่อสะดวก
ในการประสานงาน
2. ปัจจัยด้านทักษะความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 2
ซึ่งทักษะความสามารถของบุคลากร ที่ค้นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความสามารถเป็นทั้ง
ผู้น ำและผู้ตามที่ดี มีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งต้องมี
ความคล่องตัวในการทำงาน และมีความสามารถด้านการประสานงานทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ยังรวมถึงบุคลากรต้องมีความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี มีความสามารถในการ
สื่อสาร และการเจรจาต่อรอง และสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บุคลากรมี
ความสามารถในการบริห ารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน และจูงใจผู้อื่นในการ
ทำงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากนี้ บุคลากรต้องมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน มี
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ความเอาใจใส่ ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ทั ก ษะความสามารถที่ เหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง หน้ า ที่ และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กันตยา เพิ่มผล ได้ศึกษาว่า
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถและทักษะในการ
ทำงานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อันจะทำให้ตนเองหรือ
ผู้ อื่น ให้ ดี ขึ้น เจริ ญ ขึ้น เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ การอั นจะทำให้ ต นเองผู้ อื่น และองค์ ก ารเกิ ด
ความสุขในที่สุด ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ
หรือการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของกิลเบิร์ธ (Gilbert) สิ่งที่ทุกคนนํามาใชกับการ
ทํางาน คือ พฤติกรรมที่ส ะสมอยู่ ในตัวเอง ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ ความรู (Knowledge) ขีด
ความสามารถ (Capacity) สิ่งกระตุ้น(Motives) 1) ความรู้ คือ ความรูเกี่ยวกับการทํางาน อันเป็นผล
มาจากการศึกษาเล่าเรียนฝกอบรมและทักษะในการทํางานจากการผานประสบการณการทํางานมา
2) ความสามารถ คือ ขีดความสามารถเชิงกายภาพและปญญาที่คนทํางานมี 3) สิ่งกระตุ้น คือค่านิยม
ความเชื่อ ความชื่นชม ความชอบ ความไมชอบ ฯลฯ
3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3
โดยการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ที่ค้นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ มีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน มีความสามารถด้านการวางแผน
และการพัฒนาแผนงาน มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน อีกทั้งยังทำงาน
อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ
บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องเป็นระบบ อีกทั้ งยังมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และมีการทำงานถูกต้องและ
แม่นยำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบคฮาร์ด (Beckhard) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 1) ทั้งระบบ ทุกระบบ ทุกคนทำงานโดยมีเป้าหมายตามแผน 2) รูปแบบต้อง
กำหนดตามวัตถุป ระสงค์ 3) การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลดีที่สุด มิใช่ตามลำดับขั้นรับผิดชอบ 4) วัด
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ ผ ลงานของหน่ ว ยงาน ความเจริญ งอกงามของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาและที ม งานที่ มี
ความสามารถ 5) การสื่ อสารที่ดีเยี่ยม พู ดกันรู้เรื่อง เปิดเผย 6) ความร่ว มมือระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่มดีเยี่ยม 7) มีความขัดแย้งทางความคิดสูง แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย 8) มีค่านิยมใน
การให้ความช่วยเหลือกัน และ 9) คนในองค์กรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 4 โดย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่ค้ นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ องค์กรให้ เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็น
ทางการและมีส่วนร่วม มีการให้สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
ชื่น ชมในความพยายามการทำงานอย่างจริงใจ สถานที่ ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม
สะดวกสบายเหมาะแก่การทำงาน บุคลากรมีความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง อีกทั้งยังได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน บุคลากรต้องการชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น และองค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมี
งานใหม่ ๆ เข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ วินัย ไชธันยา กันตา (Vinay Chaitanya Ganta) ได้
ทำการศึ ก ษาเรื่ อ ง Motivation in the workplace to improve the employee performance
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ต้องการแรงจูงใจที่จะรู้สึกดีกับงานและทำงานได้อย่างเหมาะสม พนักงาน
บางคนมีแรงจูงใจด้านการเงิน ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการยอมรับและให้รางวัลเป็นการจูงใจส่วนตัว
ระดับแรงจูงใจภายในสถานที่ทำงานมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
พนั กงานคนไหนที่ มี แรงบั น ดาลใจและตื่ น เต้ น เกี่ย วกับ งานของพวกเขา เขาจะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม
ความสามารถที่ดีที่สุดและตัวเลขผลผลิตเพิ่มขึ้น แรงจูงใจของพนักงานเป็นศูนย์กลางปัญหาสำหรับ
ผู้นำและผู้จัดการ พนักงานที่ ไม่มีแรงจูงใจมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
หลีกเลี่ยงสถานที่ทำงานให้มากที่สุดออกจากองค์กร นอกจากนี้ อาร์ซิซุล อิน อันทิน (Arzizul Bin
Antin) ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง Influence of work load and motivation towards work efficiency of
secondary school teacher in Sabah พบว่า แรงจูงใจของครูเป็นสิ่งจูงใจให้ครูปฏิบัติงานที่มอบหมาย
ให้ พ วกเขา แรงจู ง ใจของครู แ บ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว นคื อ แรงจู ง ใจภายในและแรงจู ง ใจภายนอก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู หมายถึง วิธีที่ครูปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ ภาระงานของครูจะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของครู แรงจูงใจของครูที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาระงานของครูจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของครู
5. ปั จ จั ย ด้านการพั ฒ นาบุ คลากร เป็ นปั จจัยที่ มีความสำคัญ เป็นอั นดับ ที่ 5 โดยการ
พัฒนาบุคลากร ที่ค้นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ องค์กรมี
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่วางไว้ บุคลากร
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา
ที่องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง องค์กรมี การส่งเสริมให้พัฒนางานของตนเองในลักษณะ R2R (การพัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงานของตนเอง บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และบุคลากรมีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการทำงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ เดวิ วี รามา และ เชค นากัววาลิ (Devi V.Rama and Shaik Nagurvali) ได้
ศึ ก ษ า Training & development – a jump starter for employee performance and

190
organizational effectiveness พบว่า การฝึกอบรมและการพัฒนาในท้ายที่สุดไม่เพียง แต่ยกระดับ
ประสิทธิภาพของพนักงาน แต่ยังรวมถึงองค์กรด้วย ได้รับการกล่าวอย่างถูกต้อง การพัฒนาพนักงาน
เป็ น กุญ แจสำคัญในการพัฒ นาองค์กรอย่างยั่งยืน ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นขององค์กรเหล่านั้นซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง การฝึกอบรมช่วยเพิ่มแรงผลักดันความคิดริเริ่มและคุณภาพของการ
ทำงานของพนักงานจึงช่วยให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
และมีแนวโน้มของการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานภายในองค์กร
6. ปัจจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่
6 โดยคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ที่ค้นพบในงานวิจัยเล่มนี้ ได้แก่ บุคลากรมีความเสียสละ
ให้กับองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นต้น มีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รัสเซล (Russell) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “A long-term study of top-level executive
performance” เกี่ยวกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพว่า บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ต้อง
มีความรู้ ความสามารถ ค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำงาน
ด้ว ยความตั้งใจจริง มุ่งมั่น ในการทำงาน ให้ ความร่ว มมือกับบุ คคลและหน่วยงานอื่น และผลงาน
ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎิล นิ่มนวล ได้ศึกษา
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อ
องค์ ก ารของผู้ รั บ บริ ก าร พบว่า คุ ณ ธรรมของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด กรุงเทพมหานครมี 14
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีสติสัมปชัญญะ
การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด ความประหยัด การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ การไม่เลือกปฏิบัติ ความอดกลั้น ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ความขยันหมั่นเพียร และฉันทะ
ความพอใจ
2. ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร
การวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจัย ได้ตั้งสมมติฐานว่า ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผลการตรวจสอบยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพหุปัจจัย มีความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จำนวน 6 ปั จ จั ย คื อ 1) ด้ า นนโยบายและการ
บริห ารงานขององค์กร 2) ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร 3) ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็น
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ระบบ 4) ด้านแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน 5) ด้านการพั ฒ นาบุคลากร และ 6) ด้านคุณ ธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
จำเป็นต้องใช้ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ในการบริหารงานด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารต้องมี
การกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน มีการบริหารอย่างมีระบบ ถูกต้องและโปร่งใส มีการให้
บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของบุคลากร รวมทั้งจะต้องกำหนดภาระงานที่ชัดเจน มอบหมายงานตามความสามารถ ไม่ซ้ำซ้อน
และควรสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจบุคลากรบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในส่วนของด้านบุคลากรนั้น
บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ต้องสามารถปรับตัวเข้า
กับ สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็ น อย่างดี อีกทั้งยังต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรควรมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดลำดั บ
ความสำคัญ ก่อน-หลั ง มีการวางแผนและพัฒ นาแผนงาน และที่ส ำคัญ คือ บุคลากรควรได้รับการ
พัฒนาตนเอง เพื่อความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ โดยควรได้รับการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบที่วางไว้ อีกทั้งในตัวของบุคลากร ควร
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานได้
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านปัจจัยเอื้ อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ควรนำปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนั กงานสายสนั บสนุนมหาวิทยาลัยศิล ปากรที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพราะถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพแล้ ว ก็จะทำให้ องค์กรหรื อหน่วยงานมีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. องค์กรควรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย และทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้
ระดับสายบังคับบัญชามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรรับฟังความ
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คิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร ควรบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และควรให้บุคลากรมีอิสระในการ
ทำงานและอิสระในการตัดสินใจ
2. องค์ก รควรมี ก ารส่ งเสริมและพั ฒ นาแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ เช่ น ให้ บุ คลากรมี ค วาม
กระตือรือร้นกระตุ้นให้ เกิดความคิดทำงานเพื่องาน ทำงานเพื่อความสำเร็จ มีความรับผิ ดชอบต่อ
ตนเอง มีการวางแผนงาน เอาชนะอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโดยพยายามไม่ลดละ สร้างบรรยากาศที่
ดีในการทำงาน บริหารผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ให้ความรู้สึกเป็นมิตรและมั่นคงในการทำงาน
3. พนักงานสายสนับสนุน ควรมีการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วย
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น เข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจัด เป็นต้น และควรมีการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนำปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัย
2. ทำการศึก ษาวิจั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ ปั จ จัย เอื้ อ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
พนั กงานสายสนั บ สนุ น ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบและพัฒ นาบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. อาจทำการวิจัยเชิงทดลอง โดยสร้างรูปแบบหรือหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร โดย
นำตัวแปรปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนที่เด่น ๆ ไปสร้างเป็น
หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร

รายการอ้า งอิง

รายการอ้างอิง
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ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ค่า แปล
(คนที่)
ข้อที่ ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
IOC ผล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 2 3 4 5
1. องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

รับผิดชอบ และภาระงานที่ชดั เจน
องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายและ
ทิศทางทีช่ ัดเจน
องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความ
เหมาะสม
องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีระบบ
ถูกต้อง และโปร่งใส
องค์กรมีการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับ
บุคลากร
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผูน้ ำ
องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร
องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และ
ยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ
องค์กรมีหัวหน้างานที่เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถให้คำแนะนำได้
อย่างชัดเจน
องค์กรให้ความสำคัญกับงานและ
บุคลากรสายสนับสนุน
องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอื่น
ที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้
งานบรรลุผลสำเร็จ
องค์กรปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

0

+1 +1 +1

+1 0.75

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
ข้อที่
IOC
1 2 3 4 5
13. องค์กรสร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แปล
ผล
ใช้ได้

อย่างหลากหลาย เช่น ยกย่องชมเชย
เมื่อบุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย

14. องค์กรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ของบุคลากร
องค์กรให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ใน
กรณีเกิดปัญหา หรือบุคลากรต้องการ
พัฒนางาน
องค์กรให้กำลังใจบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมลงมือปฏิบัตบิ างโอกาส
องค์กรเน้น “การบริหารงานได้ผล คน
เป็นสุข”
องค์กรมอบหมายงานตามความสามารถ
ของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน
องค์กรกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
องค์กรกระจายงานและความรับผิดชอบ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
องค์กรระบุบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
อย่างชัดเจน
องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่าย
อย่างชัดเจน
องค์กรแบ่งงานให้ทำโดยคำนึงถึง
ความชอบหรือความสมัครใจ
บุคลากรมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและการปฏิบัตงิ าน

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้
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ข้อที่

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

26. องค์กรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
องค์กรมีการคัดเลือกและเลื่อนขั้น โดย
อาศัยการแข่งขันและความสามารถ
บุคลากรมีทักษะความสามารถที่
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีการลงทะเบียนงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
บุคลากรมีการใช้หลักนิติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรได้รบั ความไว้วางใจในการ
ทำงานอยู่เสมอ
บุคลากรมีการบริหารเวลาในการทำงาน
อย่างเหมาะสม และเสร็จทันตาม
กำหนดเวลา
บุคลากรมีการกำหนดรายละเอียดในการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร
บุคลากรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรมีการกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/งาน อย่าง
ชัดเจน
บุคลากรสามารถปรับแผนดำเนินการได้
ทันเวลาเมื่อพบว่าจะก่อให้เกิดปัญหา
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
-1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00 ใช้ได้
0 0.40 ตัดทิ้ง

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

0

+1 +1 +1

+1 0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

แปล
ผล
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ข้อที่

40.
41.
42.

43.
44.

45.

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและแม่นยำ
บุคลากรมีผลการดำเนินการมีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน
บุคลากรมีความสามารถในการนำ
กิจกรรม/งานที่คล้ายคลึงกันมาปฏิบัติใน
เวลาเดียวกัน
บุคลากรให้ความสำคัญกับประโยชน์ของ
องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการ
แก้ปัญหา โดยไม่ละเลยปัญหาเล็กน้อยที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถในการเลือก
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด

46. บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้

47.

48.
49.
50.

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
บุคลากรปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่น
เน้นผลการปฏิบัตงิ านมากกว่า
กระบวนการทำงาน
บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
บุคลากรมีความสามารถด้านการ
วางแผน และการพัฒนาแผนงาน

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
(คนที่)
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปล
ผล

+1
0

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 0.80

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้
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ข้อที่

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

51. บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

อย่างถูกต้องเป็นระบบ
บุคลากรมีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการ
ทำงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในอาชีพและ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่
ยอมรับจากบุคคลอื่น
องค์กรให้สวัสดิการที่เพียงพอและ
เหมาะสม
องค์กรให้เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย
องค์กรสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
สถานทีท่ ำงานมีความปลอดภัย สะอาด
สวยงาม สะดวกสบายเหมาะแก่การ
ทำงาน
บุคลากรได้รบั การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน
องค์กรสร้างความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

61. องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่
62.

63.

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

0

+1 +1 +1

+1 0.80

ใช้ได้

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

เป็นทางการและมีส่วนร่วม
ความห่างไกลระหว่างบ้านและที่ทำงาน +1
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
บุคลากร
องค์กรให้ค่าตอบแทน/รายได้ ทีบ่ ุคลากร +1
ได้รับตอนเกษียณอายุมีความเหมาะสม

แปล
ผล
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ข้อที่

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

64. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
65.
66.

67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ความเป็นธรรม
ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานชื่นชม
ในความพยายามการทำงานอย่างจริงใจ
องค์กรจัดให้มีการสอนงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ผูช้ ำนาญการ เมื่อมีงานใหม่
ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่
คณะ สามารถให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา
บุคลากรและเพื่อนร่วมงานให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานเป็น
อย่างดี
มีวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน
ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรทำงานประสาน
สัมพันธ์กันดี
บุคลากรให้ความร่วมมือกับผู้อื่น/
หน่วยงานอื่นด้วยความเต็มใจ
บุคลากรมีความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีการให้ความร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
บุคลากรในหน่วยงานยอมรับความคิดซึ่ง
กันและกัน
บุคลากรมีความรักในองค์กร อาชีพและ
มีอุดมการณ์

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
0 +1 +1 +1 +1 0.80

ใช้ได้

0

+1 +1 +1

+1 0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

แปล
ผล
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ข้อที่
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
(คนที่)
1 2 3 4 5
บุคลากรมีความเสียสละให้กับองค์กร
+1 +1 +1 +1 +1
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
+1 +1 +1 +1 +1
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทำงาน +1 +1 +1 +1 +1
บุคลากรมีค่านิยมที่ดีงาม เช่น ปฏิบัติ
+1 +1 +1 0 +1
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามกฎขององค์กรอย่างเคร่งครัด เข้า
ปฏิบัติงานตรงเวลา เป็นต้น
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มี
ความโปร่งใส่ในการทำงาน มีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นต้น
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ทำงาน
บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร
และการเจรจาต่อรอง
บุคลากรมีปฏิภาณไหวพริบในการ
ทำงานและแก้ไขปัญหา
บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
บุคลากรมีความสามารถด้านการ
ตัดสินใจที่ดี
บุคลากรมีความมัน่ คงทางอารมณ์
บุคลากรมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
บุคลากรมีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อม
ทางสังคม
บุคลากรสามารถเป็นทีพ่ ึ่งพาของผู้อื่นได้
ในองค์กรได้
บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นใน
การทำงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ค่า
IOC

แปล
ผล

1.00
1.00
1.00
0.80

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1

0

+1 0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

0

0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้
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ข้อที่

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

93. บุคลากรมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.

สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้
บุคลากรมีความอดทนต่อแรงกดดันจาก
สภาวะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
บุคลากรมีทักษะทางสังคม
บุคลากรมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง
บุคลากรสามารถเป็นทัง้ ผูน้ ำและผู้ตามที่
ดี
บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติของ
องค์กร
บุคลากรมีความสามารถในการนำเสนอ
จุดเด่นของตนเองและองค์กร
บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้
บุคลากรมีความสามารถด้านการ
ประสานงานทัง้ จากหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพ
แข็งแรง
บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการ
ทำงาน
บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการ
ทำงาน
บุคลากรเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ดี

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
0 +1 +1 +1 +1 0.80

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

0 0.80
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

0

ใช้ได้

0.80

แปล
ผล
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ข้อที่
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.

118.

119.
120.

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บุคลากรมีความคล่องตัวในการทำงาน
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบตั งิ านที่
รับผิดชอบ
บุคลากรเปิดรับฟังได้ทงั้ คำชมและคำ
ตำหนิของหัวหน้างาน/ผู้บริหาร
บุคลากรมีภาระงานที่ท้าทายต่อ
ความสามารถของตัวเอง
บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทาง
อาชีพ
บุคลากรได้รบั การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
องค์กรมีการส่งเสริมให้พัฒนางานของ
ตนเองในลักษณะ R2R (การพัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ให้กับงานของตนเอง
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม
ความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่
องค์กรให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากร
อยู่เสมอ โดยการศึกษาดูงาน/เรียนคอร์
สระยะสัน้ ทั้งในและต่างประเทศ
องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่วางไว้
บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม
อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง
บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม
หรือสัมมนาที่องค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอกจัดเป็นประจำ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
0 +1 +1 +1 0 0.60
+1 +1 +1 +1 +1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1 1.00
+1 1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1 +1 +1

+1 1.00

ใช้ได้

0

+1 +1 +1

+1 0.80

ใช้ได้

แปล
ผล
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ข้อที่
121.

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่า
(คนที่)
IOC
1 2 3 4 5
องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับที่สงู ขึ้น

แปล
ผล
ใช้ได้

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
และรายชื่อหน่วยงานทดลองใช้เครื่องมือ
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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รายชื่อหน่วยงานทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หน่วยงาน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ
ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

225
ลำดับ
31.
32.
33.
34.

หน่วยงาน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการหอศิลป์

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a1

472.7059

2506.214

.832

.982

a2

472.8824

2491.925

.834

.982

a3

472.8824

2503.016

.734

.982

a4

472.8529

2493.947

.797

.982

a5

473.0294

2487.302

.749

.982

a6

473.0000

2493.273

.677

.982

a7

473.3824

2506.849

.712

.982

a8

473.1765

2493.119

.765

.982

a9

472.9706

2492.090

.776

.982

a10

473.1176

2485.077

.743

.982

a11

473.0588

2508.299

.585

.982

a12

473.3235

2509.013

.660

.982

a13

473.1471

2507.099

.742

.982

a14

473.0882

2510.022

.735

.982

a15

473.0588

2503.633

.798

.982

a16

473.0882

2497.234

.822

.982

a17

473.2059

2490.108

.693

.982
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Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a18

473.1471

2494.978

.726

.982

a19

472.9118

2502.992

.714

.982

a20

473.3235

2506.044

.733

.982

a21

472.9412

2512.360

.612

.982

a22

473.0294

2506.332

.642

.982

a23

473.0294

2539.848

.334

.983

a24

473.6471

2521.811

.522

.982

a25

473.1765

2521.119

.543

.982

a26

473.0882

2519.719

.470

.983

a27

473.5294

2527.469

.568

.982

a28

473.2647

2519.473

.695

.982

a29

473.0000

2535.091

.497

.982

a30

473.0294

2518.332

.703

.982

a31

473.0000

2537.636

.451

.983

a32

473.0588

2540.845

.444

.983

a33

473.2353

2532.004

.464

.982

a34

473.0000

2544.242

.332

.983

a35

473.0588

2524.118

.518

.982

a36

473.0000

2521.636

.550

.982

a37

473.1765

2522.332

.640

.982

a38

473.1176

2527.561

.476

.982

a39

473.0882

2527.780

.457

.983

a40

473.0000

2535.576

.411

.983
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Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a41

473.1176

2541.440

.327

.983

a42

473.0588

2524.421

.585

.982

a43

473.2353

2515.337

.572

.982

a44

473.0588

2533.087

.451

.983

a45

472.9706

2538.575

.296

.983

a46

472.9706

2532.757

.336

.983

a47

472.6176

2542.546

.284

.983

a48

472.6765

2535.074

.428

.983

a49

472.8529

2522.190

.538

.982

a50

472.8824

2533.440

.452

.983

a51

473.2353

2508.731

.686

.982

a52

472.7941

2502.835

.773

.982

a53

473.0588

2548.481

.257

.983

a54

472.9706

2513.484

.611

.982

a55

472.9706

2514.454

.712

.982

a56

473.0000

2495.455

.752

.982

a57

473.1765

2523.544

.541

.982

a58

473.2353

2511.882

.614

.982

a59

472.8235

2524.089

.478

.982

a60

472.7647

2523.276

.598

.982

a61

473.4412

2527.102

.289

.983

a62

473.2941

2544.456

.186

.983

a63

473.0294

2523.363

.678

.982
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Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a64

473.0588

2510.845

.662

.982

a65

473.2059

2531.562

.521

.982

a66

473.0000

2520.909

.595

.982

a67

473.0588

2507.269

.619

.982

a68

473.0294

2511.605

.580

.982

a69

473.0294

2521.242

.572

.982

a70

473.1176

2525.622

.535

.982

a71

472.9706

2532.757

.439

.983

a72

472.9412

2524.299

.548

.982

a73

473.0882

2539.234

.373

.983

a74

473.0588

2529.936

.595

.982

a75

473.0588

2515.148

.606

.982

a76

472.9118

2527.234

.617

.982

a77

472.7059

2522.699

.687

.982

a78

472.8529

2522.311

.658

.982

a79

472.9412

2545.087

.289

.983

a80

472.9412

2509.875

.590

.982

a81

472.7353

2550.140

.244

.983

a82

473.0000

2512.303

.769

.982

a83

472.9706

2524.696

.601

.982

a84

473.0588

2519.633

.615

.982

a85

472.8529

2543.584

.339

.983

a86

472.8529

2548.008

.291

.983
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Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a87

473.2353

2502.064

.772

.982

a88

472.9412

2520.602

.697

.982

a89

473.0000

2528.788

.612

.982

a90

472.9706

2519.848

.679

.982

a91

473.0000

2518.606

.727

.982

a92

472.9118

2522.325

.645

.982

a93

473.0294

2507.181

.691

.982

a94

472.9706

2512.090

.701

.982

a95

472.8235

2527.604

.605

.982

a96

472.8529

2544.311

.326

.983

a97

472.9118

2514.386

.844

.982

a98

473.0588

2521.269

.753

.982

a99

472.8824

2547.137

.260

.983

a100

472.6471

2537.205

.465

.982

a101

472.8824

2543.077

.302

.983

a102

472.6471

2547.569

.275

.983

a103

472.7941

2537.320

.468

.982

a104

472.7647

2549.034

.244

.983

a105

472.7941

2536.653

.480

.982

a106

472.9118

2529.719

.526

.982

a107

472.7941

2539.805

.422

.983

a108

472.9118

2526.265

.506

.982

a109

472.7941

2527.684

.728

.982
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Item-Total Statistics
Corrected ItemScale Mean if Scale Variance
Total
Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Item Deleted
a110

473.3235

2518.286

.419

.983

a111

473.2647

2497.110

.788

.982

a112

473.0000

2504.364

.785

.982

a113

473.1765

2496.210

.704

.982

a114

472.7941

2545.744

.312

.983

a115

472.9118

2515.356

.622

.982

a116

473.2353

2510.549

.603

.982

a117

473.0882

2498.568

.707

.982

a118

473.0294

2512.272

.481

.983

a119

473.5588

2531.042

.310

.983

a120

473.5882

2512.492

.445

.983

Case Processing Summary
N
Cases Valid
Excludeda
Total

%
34

100.0

0

.0

34

100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.983

120

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
และรายชื่อหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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รายชื่อหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

หน่วยงาน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ
ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลำดับ
30.
31.
32.
33.

หน่วยงาน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการหอศิลป์

ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
......................................................
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ซึ่งข้อมู ลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ โดยทำให้ได้
ข้อมู ลเกี่ ยวกับ ปั จจั ยเอื้อต่ อประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายสนั บสนุ นมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็ นความลั บและขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สถาบันของท่านแต่อย่างใด
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน

นางพรรณิดา คำนา
นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 089-5851662 E-mail : p.nakapew@hotmail.com
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลสถานภาพของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 20 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

 51 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

 ปฏิบัติการ

 ชำนาญการ

 ชำนาญการพิเศษ

 เชี่ยวชาญ

 เชี่ยวชาญพิเศษ

4. ระดับตำแหน่ง

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 1 – 10 ปี

 11 – 20 ปี

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

6. หน่วยงานที่สังกัด
 กองกฎหมาย

 กองกลาง

 กองกิจการนักศึกษา

 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 กองทรัพยากรมนุษย์
 กองแผนงาน

 กองคลัง

 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

 กองบริหารงานวิชาการ  กองประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
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 งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 งานสื่อสารองค์กร

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะอักษรศาสตร์

 คณะโบราณคดี

 คณะมัณฑนศิลป์

คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสั ช ศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะดุริยางคศาสตร์

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

 คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักหอสมุดกลาง  สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 วิทยาลัยนานาชาติ

 หอศิลป์

ตอนที่ 2 ปั จ จั ยเอื้อ ต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับใด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เป็นปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด (4) ปลาง (2) ที่สุด
ของพนักงานสายสนับสนุน
(5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน
องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม
องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส
องค์กรมีการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ
องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ
องค์กรมีหัวหน้างานที่เข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถให้คำแนะนำ
ได้อย่างชัดเจน

(3)

(1)
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10 องค์กรให้ความสำคัญกับงานและบุคลากรสายสนับสนุน
11 องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอืน่
ที่ไม่ใช่เงินสด เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
12 องค์กรปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
13 องค์กรสร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น ยกย่อง
ชมเชย เมื่อบุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
14 องค์กรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร
15 องค์กรให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญ หา หรือบุคลากร
ต้องการพัฒนางาน
16 องค์ ก รให้ กำลั ง ใจบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง าน ร่ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ บ าง
โอกาส
17 องค์กรเน้น “การบริหารงานได้ผล คนเป็นสุข”
18 องค์กรมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน
19 องค์กรกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
20 องค์กรกระจายงานและความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
21 องค์กรระบุบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน
22 องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
23 องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน
24 องค์กรแบ่งงานให้ทำโดยคำนึงถึงความชอบหรือความสมัครใจ
25 บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน
26 องค์กรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
27 องค์ ก รมี ก ารคั ด เลื อ กและเลื่ อ นขั้ น โดยอาศั ย การแข่ ง ขั น และ
ความสามารถ
28 บุคลากรมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
29 บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
30 บุคลากรมีการใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงาน
31 บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ
32 บุคลากรมีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม และเสร็จทัน
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ตามกำหนดเวลา
33 บุคลากรมีการกำหนดรายละเอียดในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
34 บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
35 บุคลากรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน
36 บุคลากรมีการกำหนดปฏิทิน การปฏิบัติ งานของแต่ละกิจกรรม/งาน
อย่างชัดเจน
37 บุคลากรสามารถปรับแผนดำเนินการได้ทันเวลาเมื่อพบว่าจะก่อให้เกิด
ปัญหา
38 บุคลากรมีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
39 บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและแม่นยำ
40 บุคลากรมีผลการดำเนินการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
41 บุ คลากรมี ค วามสามารถในการนำกิ จ กรรม/งานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น มา
ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน
42 บุคลากรให้ความสำคัญกับประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน
43 บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหา โดยไม่ละเลยปัญหา
เล็กน้อยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
44 บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการเลื อ กปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งเวลาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
45 บุ ค ลากรมี ค วามสามารถด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
46 บุคลากรปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่น เน้นผลการปฏิบัติงานมากกว่า
กระบวนการทำงาน
47 บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
48 บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
49 บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนาแผนงาน
50 บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ
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51 บุ คลากรมี การพั ฒ นาและใช้ น วัต กรรมการทำงานจนเกิด ผลงานที่ มี
คุณภาพสูงขึ้น
52 บุคลากรมีความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
53 บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น
54 องค์กรให้สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
55 องค์กรให้เงิน เดือน/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับ ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย
56 องค์กรสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
57 สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายเหมาะ
แก่การทำงาน
58 บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน
59 องค์กรสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
60 องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วม
61 ความห่ างไกลระหว่า งบ้ านและที่ ท ำงานส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิภ าพการ
ทำงานของบุคลากร
62 องค์กรให้ค่าตอบแทน/รายได้ ที่บุคลากรได้รับตอนเกษียณอายุมีความ
เหมาะสม
63 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม
64 ผู้บั งคับบั ญ ชาหรือเพื่ อนร่วมงานชื่น ชมในความพยายามการทำงาน
อย่างจริงใจ
65 องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมีงานใหม่
ๆ เข้ามาในหน่วยงาน
66 องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่คณะ สามารถให้ทุกคนทำงาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
67 บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา
68 บุคลากรและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงาน
เป็นอย่างดี
69 มีวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรทำงานประสานสัมพันธ์กันดี
บุคลากรให้ความร่วมมือกับผู้อื่น/หน่วยงานอื่นด้วยความเต็มใจ
บุคลากรมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรมี ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานอื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์
บุคลากรในหน่วยงานยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน
บุคลากรมีความรักในองค์กร อาชีพและมีอุดมการณ์
บุคลากรมีความเสียสละให้กับองค์กร
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทำงาน
บุคลากรมีค่านิยมที่ดีงาม เช่น ปฏิบัติตามกฎขององค์กรอย่างเคร่งครัด
เข้าปฏิบัติงานตรงเวลา เป็นต้น
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน มีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงาน
บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
บุคลากรมีปฏิภาณไหวพริบในการทำงานและแก้ไขปัญหา
บุคลากรมี ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่
เสมอ
บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
บุคลากรมีความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี
บุคลากรมีความมั่นคงทางอารมณ์
บุคลากรมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
บุคลากรมีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม
บุคลากรสามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ในองค์กรได้
บุคลากรมีความสามารถในการจู งใจผู้ อื่น ในการทำงานอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
บุคลากรมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ
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ได้
บุคลากรมีความอดทนต่อแรงกดดันจากสภาวะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
บุคลากรมีทักษะทางสังคม
บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
บุคลากรสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติขององค์กร
บุคลากรมีความสามารถในการนำเสนอจุดเด่นของตนเองและองค์กร
บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
บุคลากรมีความสามารถด้านการประสานงานทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน
บุคลากรมีความตรงต่อเวลาในการทำงาน
บุคลากรเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ดี
บุคลากรมีความคล่องตัวในการทำงาน
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรเปิดรับฟังได้ทั้งคำชมและคำตำหนิของหัวหน้างาน/ผู้บริหาร
บุคลากรมีภาระงานที่ท้าทายต่อความสามารถของตัวเอง
บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
องค์กรมี การส่ งเสริม ให้ พั ฒ นางานของตนเองในลั กษณะ R2R (การ
พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงานของตนเอง
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่
องค์กรให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยการศึกษาดูงาน/

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
ปลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ข้อที่

117
118
119
120

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
ปลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

เรียนคอร์สระยะสั้น ทั้งในและต่างประเทศ
องค์ ก รมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้ มี ศั ก ยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่วางไว้
บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กรจัด
ขึ้นทุกครั้ง
บุ ค ลากรมี โอกาสเข้ า ร่ว มประชุ ม อบรม หรือ สั ม มนาที่ องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานภายนอกจัดเป็นประจำ
องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันปัจจัย
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันปัจจัย
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันปัจจัยจากข้อค้นพบงานวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยัน
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล

ตำแหน่ง/สังกัด
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ

เลขานุการประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร
......................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. เพื่อทราบผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อค้นพบงานวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อค้นพบงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของงานวิจัย
เพื่ อ ทราบปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis)
ตามเกณฑ์การคัดเลือก 1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) มีค่าไอเก็น (Eigenvalues)
มากกว่า 1 และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป ข้อค้นพบงานวิจัยพบว่า มี 6
ปัจจัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 “ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ขององค์กร” ปัจจัยที่ 2 “ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร” ปัจจัยที่ 3 “ด้านการทำงานอย่าง
เป็นระบบ” ปัจจัยที่ 4 “ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน” ปัจจัยที่ 5 “ด้านการพัฒนาบุคลากร” และ
ปัจจัยที่ 6 “ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร”
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คำชี้แ จง : ท่านมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างไรบ้าง เมื่อท่านพิจารณาแล้วจึงทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน
ปัจจัยเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานสาย
สนับสนุน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ปัจจัยที่ 1 ด้าน
นโยบายและการ
บริหารงานของ
องค์กร
ปัจจัยที่ 2 ด้านทักษะ
ความสามารถของ
บุคลากร
ปัจจัยที่ 3 ด้านการ
ทำงานอย่างเป็น
ระบบ
ปัจจัยที่ 4 ด้าน
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ 5 ด้านการ
พัฒนาบุคลากร
ปัจจัยที่ 6 ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากร

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ความเป็น
ประโยชน์
เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น
ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ปัจจัยที่ 1 ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 2
ตัวแปรที่ 5
ตัวแปรที่ 11
ตัวแปรที่ 19
ตัวแปรที่ 4
ตัวแปรที่ 25
ตัวแปรที่ 1
ตัวแปรที่ 13
ตัวแปรที่ 22
ตัวแปรที่ 26
ตัวแปรที่ 7
ตัวแปรที่ 3
ตัวแปรที่ 15
ตัวแปรที่ 18
ตัวแปรที่ 6
ตัวแปรที่ 16
ตัวแปรที่ 14
ตัวแปรที่ 8
ตัวแปรที่ 23
ตัวแปรที่ 9
ตัวแปรที่ 66

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
องค์กรมีการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร
องค์กรส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
องค์กรกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส
บุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน
องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระงานที่ชัดเจน
องค์กรสร้างแรงจูงใจในการให้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น ยกย่องชมเชย เมื่อ
บุคลากรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
องค์กรสร้างระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
องค์กรมีนโยบายดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
องค์กรมีการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม
องค์กรให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ในกรณีเกิดปัญหา หรือบุคลากรต้องการพัฒนา
งาน
องค์กรมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ไม่ซ้ำซ้อน
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ
องค์กรให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน ร่วมลงมือปฏิบัติบางโอกาส
องค์กรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากร
องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน และยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
องค์กรแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน
องค์กรมี หั ว หน้ างานที่ เข้าใจในการปฏิ บัติงาน และสามารถให้ คำแนะนำได้อย่ าง
ชัดเจน
องค์กรมีการสร้างความปรองดองในหมู่คณะ สามารถให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยที่ 2 ด้านทักษะความสามารถของบุคลากร
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 81
ตัวแปรที่ 84
ตัวแปรที่ 96
ตัวแปรที่ 92
ตัวแปรที่ 107
ตัวแปรที่ 100

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงาน
บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
บุคลากรสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
บุคลากรมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้
บุคลากรมีความคล่องตัวในการทำงาน
บุคลากรมีความสามารถด้านการประสานงานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร
ตัวแปรที่ 86 บุคลากรมีความสามารถด้านการตัดสินใจที่ดี
ตัวแปรที่ 82 บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
ตัวแปรที่ 99 บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ตัวแปรที่ 103 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวแปรที่ 88 บุคลากรมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ตัวแปรที่ 72 บุคลากรมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 91 บุคลากรมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการทำงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ตัวแปรที่ 104 บุคลากรมีเป้าประสงค์ในชีวิตและการทำงาน
ตัวแปรที่ 102 บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 28 บุคลากรมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ตัวแปรที่ 95 บุคลากรมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ปัจจัยที่ 3 ด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 29
ตัวแปรที่ 35
ตัวแปรที่ 49
ตัวแปรที่ 45
ตัวแปรที่ 36

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความสามารถด้านการวางแผน และการพัฒนาแผนงาน
บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
บุคลากรมีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน
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ปัจจัยที่ 3 ด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 47
ตัวแปรที่ 38
ตัวแปรที่ 31
ตัวแปรที่ 48
ตัวแปรที่ 50
ตัวแปรที่ 34
ตัวแปรที่ 39

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บุ ค ลากรมี ความมุ่งมั่น ปรับ ปรุงและพั ฒ นาการปฏิ บั ติงานอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรได้รับความไว้วางใจในการทำงานอยู่เสมอ
บุคลากรมีความพยายามในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ
บุคลากรมุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
บุคลากรมีการทำงานถูกต้องและแม่นยำ

ปัจจัยที่ 4 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 55
ตัวแปรที่ 59
ตัวแปรที่ 63
ตัวแปรที่ 60
ตัวแปรที่ 54
ตัวแปรที่ 64
ตัวแปรที่ 57
ตัวแปรที่ 52
ตัวแปรที่ 58
ตัวแปรที่ 53
ตัวแปรที่ 65

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
องค์กรให้เงินเดือน/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
องค์กรสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม
องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานแบบไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วม
องค์กรให้สวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานชื่นชมในความพยายามการทำงานอย่างจริงใจ
สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม สะดวกสบายเหมาะแก่การทำงาน
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในอาชีพและในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
บุคลากรได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการทำงาน
บุคลากรต้องการชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น
องค์กรจัดให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ เมื่อมีงานใหม่ ๆ เข้ามาใน
หน่วยงาน
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ปัจจัยที่ 5 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตัวแปร
ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 111 บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
ตัวแปรที่ 117 องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ระบบงานที่วางไว้
ตัวแปรที่ 114 บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวแปรที่ 118 บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนา ที่องค์กรจัดขึ้นทุกครั้ง
ตัวแปรที่ 113 องค์กรมีการส่งเสริมให้พัฒนางานของตนเองในลักษณะ R2R (การพัฒนางานประจำ
สู่งานวิจัย) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับงานของตนเอง
ตัวแปรที่ 112 บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
ตัวแปรที่ 115 องค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ความก้าวหน้าด้านตำแหน่งหน้าที่
ตัวแปรที่ 120 องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวแปรที่ 51 บุคลากรมีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมการทำงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
ปัจจัยที่ 6 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 76
ตัวแปรที่ 80
ตัวแปรที่ 77
ตัวแปรที่ 78

ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความเสียสละให้กับองค์กร
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความโปร่งใส่ในการทำงาน มีการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทำงาน

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางพรรณิดา คำนา
28 พฤษภาคม 2528
จังหวัดสกลนคร
พ.ศ.2549

จบการศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2556
จบการศึกษาปริญญาโท
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
กำลังศึกษาหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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