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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประชากรที่ ใช้ ใน
การศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวน 170 คน ด้ วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจและใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัย
องค์การตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow,1954)
ผลการศึก ษาพบว่า ปั จจัย ส่วนบุคคล ประกอบด้ วย อายุและระดับ การศึกษาที่ แตกต่างกันมี ผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และช่ ว ยวิ ช าการของคณะสัต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยด้ านงาน ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ใน
การทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 2.56) และความพึงพอใจในการทํางานโดยภาพรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) ส่วนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (3.88) จากการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั พบว่า ปั จจัยด้ านงาน ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบต
ั ิงาน, บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
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Abstract

The objective of this study was to determine the factors that affect working efficiency of
academic and supporting staff in the Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University. The survey
research was done by using questionnaire as tool of data collection according to Maslow theory
(Maslow, 1954) and one hundred seventy staff were requested to fill in the questionnaire.
The results showed that the individual factors for example ages, education level and duration
of working affected working efficiency of the academic and supporting staff in the Faculty of
Veterinary Medicine. Other factors such as knowledge working capability and relationship in work
place were at the average of 2.56. The satisfaction of work for the academic and supporting staff was
in high range of 3.88. The overall average score of working efficiency of the academic and
supporting staff was in high range of 3.88. The Pearson correlation coefficient analysis showed that
knowledge, working capability, working relationship and working satisfaction were in the positive
relationship to the working efficiency of the academic and supporting staff in the Faculty of Veterinary
Medicine, Kasetsart University with significantly different at 0.05.
Key word: Factors Affect Work Efficiency, Academic and Supporting staff
E-mail: fvetuba@ku.ac.th

บทนํา
องค์กรใดก็ตามไม่ว่าขนาดเล็กหรื อใหญ่ จะดํารงอยู่และพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล้ วนมีพืน้ ฐานมา
จากคนในองค์กรทังสิ
้ ้น คนในองค์กรจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องทุกส่วนของการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็ นการผลิตหรื อการ
บริ การ กล่าวคือเป็ นผู้จดั การกิจกรรม งาน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องไม้ เครื่ องมือรวมทังจั
้ ดการเรื่ องคนด้ วย ทังใน
้
ฐานะผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชาหรื อทังสองฐานะผสมกั
้
น การเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ดังกล่าวด้ วยมุ่งหวังเพื่อ
บรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กรเป็ นประการสําคัญ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2545) การพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ องค์การ ประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลว กลยุทธ์ สภาพแวดล้ อม ลักษณะของ
องค์การ ความสามารถในการสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผู้บริ หารที่ยึดการประสาน
ประโยชน์ พยายามให้ บุคลากรทํางานให้ บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ก็จะให้ ซึ่งค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสมและยุติธรรม โดยบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานประโยชน์ จะเกิดกับองค์การและบุคลากรที่
ทํ า งาน ผู้ บริ ห ารประเภทนี น้ ั บ ว่ า เป็ นประเภทที่ ดี ยิ่ ง คํ า อธิ บ ายนี ส้ อดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ นจริ ง ที่ ว่ า
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรื อน้ อยนัน้ ขึน้ อยู่กับแรงจูงใจที่มีอยู่ในการทํางานหรื อใน
หน่วยงานนันๆ
้ ถ้ าหน่วยงานใดมีปัจจัยที่เป็ นเครื่ องจูงใจในการทํางานนันเป็
้ นส่วนประกอบในการทํางานเพื่อโน้ ม
น้ าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานให้ มีความผูกพันกับงาน อยากทุ่มเทความสามารถเพื่องาน มีความเต็มใจที่จะใช้ พลังใน
การทํางานให้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย ถ้ าหน่วยงานใดสามารถจัดบริ การต่างๆ สนองความต้ องการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ ผู้ปฏิบตั ิงานจะบังเกิดความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้า
ไม่สามารถสนองความต้ องการได้ ผลงานย่อมตกตํ่า ผู้ปฏิบตั ิงานจะเกิดความเบื่อหน่ายทําให้ ขาดประสิทธิภาพ
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ได้ ปั จจัยเหล่านีล้ ้ วนเป็ นสิ่งที่สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน องค์การที่ประสบความสําเร็ จเจริ ญเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนองค์การให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวฒ
ั น์, 2552)
การศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนําข้ อมูลไปเป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในการวางแผน การกําหนดนโยบายในการบริ หารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ

เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวนทัง้ สิ ้น 170 คน
โดยใช้ หลักการคํานวณของ Yamane’s (สุวิมล ติรกานันท์, 2549) ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามที่พฒ
ั นาและสร้ างขึ ้นมาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดย
แบ่ ง แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดัง นี ้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะส่วนบุค คลของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการทํ างาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพใน
การทํางาน การศึกษาครั ง้ นีท้ ําการวิเคราะห์ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์
สัน (Person’s product moment correlation coefficient)

ผลและวิจารณ์

ส่ วนที่ 1 จํานวนและร้ อยละข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า เป็ นเพศหญิงจํานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.30 และเพศชายจํานวน 42
คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.70
อายุ การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.40 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.90 อายุ 46 ปี ขึ ้นไปจํานวน 28 คนคิดเป็ นร้ อยละ 16.50 และ
อายุตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จํานวน 9 คนคิดเป็ นร้ อยละ 5.30
สถานภาพสมรส การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า เป็ นโสดจํานวน 89 คนคิดเป็ นร้ อยละ 52.40 รองลงมาสมรส/อยู่
ด้ วยกันจํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.20 เป็ นหม้ าย/หย่าร้ าง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.70 และสมรส/
แยกกันอยู่จํานวน 8คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.70
ระดับการศึกษา การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ
82.90 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทจํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 และการศึกษาตํ่ากว่าระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 12 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.10
ตําแหน่ง การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าเป็ นข้ าราชการจํานวน 56 คนคิดเป็ นร้ อยละ 32.90 รองลงมาเป็ นลูกจ้ าง
ชัว่ คราว(เงินรายได้ ) จํานวน 39 คนคิดเป็ นร้ อยละ 22.90 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้ ) จํานวน 37 คนคิด
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เป็ นร้ อยละ 21.80 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.90 พนักงาน
ราชการจํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.50 และลูกจ้ างชัว่ คราว (เงินรายได้ ) จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.90
เงินเดือน การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า มีเงินเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
34.10 รองลงมามีเงินเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.20 เงินเดือนระหว่าง 20,00025,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.90 เงินเดือนระหว่าง 15,001-19,999 บาท จํานวน 23 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 13.50 เงินเดือนระหว่าง 25,001-29,999 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.60 และเงินเดือน
ตังแต่
้ 30,000 บาท ขึ ้นไป จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.60
อายุราชการ การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า มีอายุราชการตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.30
รองลงมาอายุราชการตังแต่
้ 16 ปี ขึ ้นไปจํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.60 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี
จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.10 และอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการทํางาน
การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ปั จจัยความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลี่ย 2.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า อยู่ในระดับสูงทุกข้ อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
จากมากไปน้ อย ดังนี ้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน (2.79) มีความสุขในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานใน
หน่วยงาน ( 2.64) และเพื่อนร่ วมงานสามารถช่วยเหลือเกื ้อกูลในการทํางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดี (2.61)
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการทํางาน
การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกจากมากไปน้ อย ดังนี ้ กระตือรื อร้ น เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
งานที่ได้ รับมอบหมาย อยู่ในระดับมากที่สดุ (4.29) มาปฏิบตั ิงานตรงตามเวลาที่กําหนด (4.15) และมีโอกาส
ก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่การงาน (3.60) อยู่ในระดับมาก
ส่ วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการทํางาน
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้ อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกจากมากไปน้ อย ดังนี ้ ลําดับความสําคัญ/ความ
เร่ งด่วนของงานก่อนลงมือทํา (4.17) ใช้ ทรัพยากรด้ านวัสดุที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า (4.04) และงานที่
ปฏิบตั ิ มีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ (3.94)
ส่ วนที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนและช่ วยวิชาการ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนและช่ วยวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุ ระดับการศึกษาและอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะ สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ สถานภาพสมรส ตําแหน่ง และเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
2. ปั จจัยด้ านงานมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนและช่ วย
วิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ เพี ยร์ สนั พบว่า ปั จจัยด้ านงาน ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ มนุษย
สัมพันธ์ในการทํางาน และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ของบุคลากรสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าความรู้
ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ ในการทํ างาน และความพึงพอใจในการปฏิ บัติ งานมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ การศึกษา ตําแหน่งและอายุราชการของบุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลต่อประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ความรู้ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (xˉ = 2.56) ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.54) ประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.87)
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการขยายขอบเขตของกลุม่ ประชากร เช่น บุคลากรสายวิชาการของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ ครบและครอบคลุมทังคณะสั
้
ตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง เพื่อที่ผ้ บู ริ หารจักได้ มองเห็นใน
ภาพรวมของคณะทังหมด
้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ให้ ทนุ สนับสนุนการศึกษา ขอขอบพระคุณ
ผู้บริ หารคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดี รองคณบดี หัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า รอง
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อดิศร ยะวงศา ที่ให้
คําปรึกษา รวมทังการสนั
้
บสนุนที่สําคัญหลายประการระหว่างการศึกษาและการทําวิจยั ของผู้วิจยั
ขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่าน สําหรับ
ความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั ตลอดจนคณาจารย์ เพื่อนร่ วมงานทุกท่านในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ
783

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สําหรับความช่วยเหลือ และความร่ วมมือในการเก็บแบบสอบถามซึง่ มีความสําคัญ
มากสําหรับการวิจยั นี ้
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