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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 187 คน ไดมาโดยการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามประเภทบุคลากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ  

ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี ประกอบดวยดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และ

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย  

2. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุ ประเภทบุคลากร อายุการปฏิบัติงาน และหนวยงาน

ที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนบุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ

การสมรส และระดับการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to: 1) study the level of working efficiency of Nakhon Pathom 

Rajabhat University’s supporting personnel; and 2) compare the working efficiency level of supporting personnel 

as classified by personal factors. The research sample was 187 Nakhon Pathom Rajabhat University’s 

supporting personnel, derived by stratified random sampling as distributed by type of position. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, and standard deviation, t-test, and F-test. 

The findings of this research were as follows: 

1.  Overall, Nakhon Pathom Rajabhat University personnel’s working efficiency was at a high level. 

These aspects were work quality, work duration, work procedure, work expense and work load. 

2.  Nakhon Pathom Rajabhat University personnel with different in age, type of position, work tenure, 

work department were different in working efficiency with statistical significance level at .05, while there 

were no differences in those as classified by gender, marital status and educational level. 

 

Keywords: working efficiency, supporting personnel, Nakhon Pathom Rajabhat University 
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1. บทนํา 

 

 ในปจจุบันน้ีการติดตอส่ือสารและการรับสงขอมูลเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันอยาง

รุนแรงทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันองคกรจึงมีความจําเปนในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึง “บุคลากร” นับเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการนําพาองคกรสูความสําเร็จ ดวยเหตุผลน้ีทําใหทุก

องคกรตางพากันแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคกรของตน แตบางครั้งกลับตองพบกับปญหา

บุคลากรไมสามารถทํางานใหกับองคกรไดอยางเต็มความคาดหวังขององคกร หรือมีผลการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ทั้งน้ีสาเหตุ

อาจเกิดจากการที่องคกรจัดบุคลากรไมเหมาะกับงานที่ทําหรืออาจเปนเพราะตัวบุคลากรเองไมทุมเทความรูความสามารถในการ

ทํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่องคกรขาดการจูงใจใหบุคลากรทุมเทการทํางานใหกับองคกร องคประกอบ

สําคัญขององคกรตามทฤษฎอีอกเปนสองสวนคือ งานและคน หมายความวา องคกรทุกประเภทตองมีองคประกอบดานงาน 

ไดแก ภารกิจที่จะตองกระทําตามวัตถุประสงคและการจัดระบบงาน เพื่อใหสามารถกระทําตามวัตถุประสงค และสามารถ

กระทําภารกิจไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และการที่จะประกอบภารกิจไดตามเปาหมายขององคกรจําเปนตองมี

องคประกอบดานคน คือ มีคนหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคลจัดเปน

หัวใจหลักอันสําคัญยิง่ที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยทั่วไปองคกรมีความตองการบุคลากรที่มี

ทักษะความรูความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ 

และความสามารถทางดานความคิดในการแกไขปญหา เพื่อใหองคกรมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารองคกรจึง

ตองมีการปรับกลยุทธในการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในองคกรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว และ

สามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรไปพรอม ๆ กัน และส่ิงที่สําคัญองคกรควรพิจาณาถึงเรื่องปจจัยดาน

ตาง ๆ ที่สามารถจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (วรัญญา ผลดี และสรบุศย  รุงโรจนสุวรรณ, 2554: 

2–3) 

  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุผลไดตรงตามเปาหมายของ

องคกร และทันระยะเวลาที่กําหนด  ผลงานที่ไดน้ันจะตองมีคุณภาพและมีความถูกตอง มีวิธีการทํางานหรือมีการนําเอา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งยังนําทรัพยากรที่

มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับทุกฝายที่เก่ียวของ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน สามารถจะพิจารณาไดจาก 4 ดาน ไดแก ดานการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานการจัดหาและใชทรัพยากร และดานความพึงพอใจของทุกฝาย การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนส่ิงที่สําคัญของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกรตาง ๆ เน่ืองจากประสิทธิภาพการปฏิบัติใน

องคกรถือเปนหัวใจสําคัญของการนําองคกรไปสูความสําเร็จ (สมใจ ลักษณะ, 2549: 215) หากองคกรใดสามารถสรรหาบุคคล

ที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน และคงรักษาบุคคลเหลาน้ันใหสามารถปฏิบัติงานอยูในองคกรไดนานที่สุด การบริหารงาน

ขององคกรน้ันก็จะสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปด

ดําเนินการเรียนการสอนเม่ือป พ.ศ. 2479  เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย และเปนแหลงความรู

ของปวงชน มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหสมบูรณ มีคุณคาดานการจัดการภูมิปญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุง

สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นและปวงชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556) เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับความ

นาเชื่อถือในกลุมภูมิภาคตะวันตก และกลุมภาคกลาง  เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดความคลอง

ตัวและ สอดคลองเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน จึงไดมีการขยายคณะและกระจายความรับผิดชอบในสวนงานตาง ๆ มี

การปรับระบบการบริหารงาน และโครงสรางขององคกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และกําหนดให

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตัวชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงานสงผลให
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนมาตรฐานของงาน ความถูกตอง รวดเร็ว การบริการเปนเลิศ 

ปริมาณงานและความรับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาจําเปนตองมีประสิทธิภาพการทํางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ ้น 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555) 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญแลวตระหนักถึงประสิทธิภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญใหกับมหาวิทยาลัยที่ควรเสริมสราง สงเสริม และสนับสนุนในดานการปฏิบัติงานอัน

สงผลตอความสําเร็จของงาน จึงสนใจศึกษาระดับและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

สามารถนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใชในการกําหนดแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนหาแนว

ทางแกไขปรับปรุงการบริหารงานในมหาวิทยาลัยตอไป 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

 

 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” หลายความหมาย

วา กิจกรรม การงาน อยางราบรื่น ครบถวน ประหยัดเวลา  ใชกําลังและทรัพยากรอยางคุมคา เกิดการสูญเสีย นอยที่สุด (สมใจ  

ลักษณ,ะ 2549: 279) บุคคลที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนบุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเปนสมาชิกและในองคการที่เขาปฏิบัติ

หนาที่การงาน  จําแนกประสิทธิภาพ ออกเปน 2 ระดับ (สมใจ  ลักษณะ, 2549: 7-8)  ดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลทีป่ระสิทธิภาพในการทํางานคือ ผูที่ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือ

เทคนิคในการสรางผลงานไดมาก  เปนผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่นาพึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลที่พอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ 

และปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลยิ่งขึ้นเสมอ 

 2.  ประสิทธิภาพขององคกร  หมายถึงการที่องคการสามารถดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจหนาที่ขององคกรโดยใช

ทรัพยากรปจจัยตาง ๆ รวมถึงกําลังคนอยางคุมคาที่ สุดมีการสูญเสียนอยที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตาม

วัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน  องคกรระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอผลการผลิตและการ

บริการไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการ

ทํางานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี มี

ความสุขความพอในการทํางาน 

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวยส่ิงสําคัญ 5 ประการ ไดแก คุณภาพของงานคือ การดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ โดยใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ปริมาณงานคือ จํานวนงานที่ปฏิบัติที่

เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังขององคกรซ่ึงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอปริมาณงานที่ปฏิบัติ เวลาคือ ระยะเวลาที่ใชใน
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การดําเนินงานจะตองอยู ในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย โดยใชเวลานอยที่สุดแตให เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการคือ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และคาใชจายคือ งบประมาณตาง ๆ 

ในการดําเนินงานจะตองเหมาะสมกับงาน (Petersen & Plowman, 1953: 433) 

 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ปติ วัลยะเพ็ชร (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี

ผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยวัดระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 8 ดาน ไดแก สภาพการปฏิบัติงาน ความพอเพียงของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

โอกาสความกาวหนา ความยุติธรรมในหนวยงาน สวัสดิการ ความม่ันคง  และความพึงพอใจในงาน และเปรียบเทียบระดับปจจัยที่

มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศกึษาพบวา ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่มียศทางการทหารและตําแหนง

หนาที่ที่ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  0.05  วรัญญา ผลดี 

และสรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2554: 124-126) ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและ

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มากกวาทุกดาน โดยที่พนักงานสายวิชาการมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก

ที่สุด (คาเฉล่ียเทากับ 3.34) และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปมีปจจัยดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.16) 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร

ตนคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ประเภทบุคลากร  อายุในการปฏิบัติงาน  

หนวยงานที่สังกัด  และตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ไดแก ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย ดังภาพที ่1 

 

ตัวแปรอิสระ (independent variable)         ตัวแปรตาม (dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

1.  ดานคุณภาพของงาน  

2.  ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย 

3.  ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

4.  ดานวิธีการปฏิบัติงาน 

5.  ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ประเภทบุคลากร 

6. อายุในการปฏิบัติงาน 

7. หนวยงานที่สังกัด 
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถ

ปฏิบัติงานได โดยมีผลตรงตามวัตถุประสงคของงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา โดยมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของ

งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย   

 ดานคุณภาพของงาน หมายถึง ความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย มีความละเอียด

รอบคอบ เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย เม่ือไดรับมอบหมายจนบรรลุ

เปาหมาย 

 ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง จํานวนเน้ืองานที่ปฏิบัติ ซ่ึงปริมาณงานมากหรือนอย ขึ้นอยูกับตําแหนง

ที่ปฏิบัติ โดยสอดคลองกับเปาหมายแตละตําแหนงงานที่ปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่กําหนด 

 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาปฏิบัติงานอยางมีระบบ โดยใชเวลานอยที่สุดแตใหเกิด

ประสิทธิภาพคุมคามากสุด เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

 ดานวิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานที่กําหนดเพื่อใหปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนด มีความถูกตองเรียบรอย มีความสมบูรณ มีความละเอียดรอบคอบเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด และมี

ความถูกตองของงานที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานคาใชจายทีใ่นการดําเนินงาน หมายถึง งบประมาณหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานในงานน้ัน ๆ 

และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู รวมถึงการใชวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางประหยัด คุมคา ทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกองคกร 

 บุคลากร  หมายถึง ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนหนาที่ในลักษณะประจําของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ  เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และปฏิบัติหนาผูสนับสนุนงานวิชาการ แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมสํานักงาน 

เปนกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานหนาที่ และดํารงตําแหนง ๆ ในสํานักงาน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พัสดุ เจาหนา

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเจาหนาที่การเงินและบัญชี และกลุมบริการ กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการทั่วไปนอกสํานักงาน 

ไดแก งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารและสถานที่ ฝายยานพาหนะ  

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาครั้งน้ีเปนรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 362 คน (งานบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอมูล ณ วันที่  

31  กรกฎาคม  2559) ประกอบดวยขาราชการพลเรือน  ลูกจางประจํา บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย  ลูกจาง

มหาวิทยาลัย  ลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Krejcie & Morgan (1970: 608-

610, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544: 143) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน  187 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชเปนแบบสอบถาม ซ่ึงสรางขึ้นเองโดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี  

ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใหไดแบบสอบถามครบถวน สมบูรณ  ตรงตามวัตถุประสงคและคําถามที่ใชในการศึกษา 

ซ่ึงผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (content validity) คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

เทากับ 0.7443  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ไดแก 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด  มีลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห

ผลโดยใชคาความถี ่และรอยละ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย  มีลักษณะแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale วิเคราะหผลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที และคาเอฟ  

 ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

  

6. ผลการวิจัย  

 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 35-45 ป 

มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญาตรี เปนบุคลากรประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัย และมีอายุในการ

ปฏิบัติงานระหวาง 6 – 9 ป และสังกัดหนวยงานสํานักงานอธิการบดี  

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยได ดังน้ี  ดานคุณภาพของ

งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวยความเครงครัด รองลงมาคือ มีการวางแผนการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จทันเวลาที่

กําหนด สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง  สามารถปฏิบัติงานไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด มี

กระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ การใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองประหยัด และคุมคาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทําขอมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

เรียบรอย  สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด   สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดมากกวางานที่ทานไดรับมอบหมาย  และปริมาณงานที่ทานปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนด  ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

จากการทดสอบสมมุติฐานที่วา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุในการปฏิบัติงาน และหนวยงานสังกัด แตกตางกัน ใหความสําคัญ

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน พบวา 

   3.1 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามเพศ พบวา โดย

ภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

   3.2 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามอายุ พบวา โดย

ภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

   3.3 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ  พบวา 

โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

   3.4 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามระดับการศึกษา  

พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
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   3.5 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามอายุในการ

ปฏิบัติงานพบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

   3.6 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร  

พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีประเภทบุคลากรแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

   3.7 การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด  

พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน จะมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

4. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเรียงตามลําดับความถี่จากมากไปหานอยได ดังน้ี ควรมีการพิจารณาคาตอบแทนกรณีการ

ปฏิบัติงานชวงวันหยุด กิจกรรมพิเศษ นอกเหนือภาระงานที่รับผิดชอบ หนวยงานควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะอยางนอยภาคเรียนละครั้ง การปรับเล่ือนขั้นตําแหนง

ควรพิจารณาจากผลงาน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ ควรมีการ

แจงลวงหนากรณีขอใชหองหรือใชสถานที่ตางๆ ในการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ควรพิจารณาบุคคลในการ

ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจากประสบการณทํางาน ภาวะผูนํา และการพัฒนาคุณวุฒิดานการศึกษา ตามลําดับ 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยได ดังน้ี ดาน

คุณภาพของงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน คาใชจายที่ในการดําเนินงาน และปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด (4.42) คือ 

สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวยความเครงครัด ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเปนผูที่ยึดหลักมาตรฐานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน ทําใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในขอปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย นอยที่สุดคือ มีคาเฉล่ีย 4.23 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากปริมาณงานที่ทานปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนดคือ บางตําแหนงไมไดกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน จึงไมสามารถวัดปริมาณงานที่ทําได ไดแก 

ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ก็ไมไดมีการกําหนดปริมาณงานในแตละวันที่แนชัด หรือยังมิไดกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่แนชัด 

จึงอาจทําใหการปฏิบัติงานลาชาเสร็จ ไมทันกําหนด ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับการพัฒนาในดาน

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาควรกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทั้งน้ี 

เพื่อเปนการควบคุมใหบุคลากรปฏบิัติงานใหทันตอเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 2. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  มี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน จากการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1005 

    2.1 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตาง

กันบุคลากรที่ มีอายุ ตางกัน มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพตางกัน จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่

มีอายุไมเกิน 25 ป และบุคลากรที่มี อายุ 26-35 ป มีความคิดเห็น เก่ียวกับปจจัยทีมี่ตอประสิทธิภาพมากกวาบุคลากรที่มีอายุ 

46 ปขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรที่มีอายุไมเกิน 25 ป และอายุ 26 – 35 ป เปนกลุมคนที่เพิ่งไดรับการบรรจุใหมและ

เปนบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน อาจเปนกลุมทีมี่ความตองการดานความกาวหนาที่การงาน และความม่ันคงในหนาที่การงาน 

จึงใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ มากกวาชวงอายุ 46 ปขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับสมโภชน จัตุพร (2543: 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของบุคลากรการไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุ

ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

   2.2 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ มีประเภทบุคลากรแตกตางกัน จะมีระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  อาจเปนเพราะงานในแตละประเภทบุคลากร จะมีความยาก

งายตางกัน และหนาที่ความรับผิดชอบในงานแตกตางกัน บุคลากรที่เปนขาราชการ จะมีตําแหนงหนาที่การงานสูงกวา มีความ

คิดเห็นแตกตางกับบุคลากรประเภทลูกจางมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ซ่ึงสอดคลองกับปติ วัลยะเพ็ชร (2548: 

บทคัดยอ)  วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  ผลการวิจัย

พบวา ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่ มียศทางการทหารและตําแหนงหนาที่ ที่ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  0.05   

 

8. ขอเสนอแนะ  

 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

    1.1 ดานคุณภาพของงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได

อยางครบถวน ถูกตอง เพราะผลจากการวิจัยครั้งน้ี  ปรากฏวาบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควร

มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ และหนาที่ในการปฏิบัติงานโดยตรงใหกับบุคลากร  

    1.2 ดานปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น ปริมาณงานที่บุคลากรปฏิบัติงาน

ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางชัดเจน 

    1.3 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สําเร็จไดมากกวางานที่บุคลากรไดรับมอบหมาย  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงประเด็นน้ีนาสนใจ ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาบุคลากรที่ไมเคยมาทํางานสาย ตลอดทั้งปควรมีรางวัลตอบแทน ไดแก ของขวัญ  

     1.4 ดานวิธีการปฏิบัติงาน  ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นมีกระบวนการและเทคนิควิธีการใหมๆ เพื่อ

การปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยที่ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรเห็นวา ผลงานที่ 

ออกมาจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และควรใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลงานมาจากความคิดของบุคลากรเอง 

     1.5 ดานคาใชจายที่ในการดําเนินงาน ควรแกไขปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ

ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารควรจัดให

มีการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากรสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

               2. ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งตอไป  

       2.1 ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับ ในประเด็นการบริหารจัดการมีผลตอประสิทธิภาพในดานผลผลิตโดยตรง

เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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       2.2 ควรศึกษาในเชิงลึกในประเด็นจะทําอยางไรใหบุคลากรรักและผูกพันกับองคกร เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น  

       2.3 ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ทํางานอยางไรใหมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยเปนตน 
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