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บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

จํานวน 170 คน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับปัจจัย

องค์การตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow,1954) 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุและระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แตกต่างกนั ส่วนปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถและมนุษยสมัพันธ์ใน

การทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู (ค่าเฉลี่ย 2.56) และความพึงพอใจในการทํางานโดยภาพรวมในระดบั

มาก (คา่เฉลี่ย 3.55)  สว่นประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (3.88)  จากการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนั พบวา่ ปัจจยัด้านงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ 

มนษุยสมัพนัธ์ในการทํางานและความพงึพอใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ทิศทางบวกกบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสาํคัญ : ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน, บคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 
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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. 
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บทนํา 

 องค์กรใดก็ตามไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ จะดํารงอยู่และพัฒนาเติบโตอย่างต่อเน่ือง ล้วนมีพืน้ฐานมา

จากคนในองค์กรทัง้สิน้  คนในองค์กรจะเข้าไปเก่ียวข้องทุกส่วนของการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการ

บริการ กล่าวคือเป็นผู้จดัการกิจกรรม งาน เงิน วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือรวมทัง้จดัการเร่ืองคนด้วย ทัง้ใน

ฐานะผู้ใต้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชาหรือทัง้สองฐานะผสมกนั การเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัดงักล่าวด้วยมุ่งหวงัเพ่ือ

บรรลเุป้าหมายและภารกิจขององค์กรเป็นประการสําคญั (ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ, 2545) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้องค์การ ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว กลยุทธ์ สภาพแวดล้อม ลกัษณะของ

องค์การ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผู้บริหารท่ียึดการประสาน

ประโยชน์พยายามให้บุคลากรทํางานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ก็จะให้ซึ่งค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามความ

เหมาะสมและยุติธรรม โดยบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานประโยชน์จะเกิดกับองค์การและบุคลากรท่ี

ทํางาน  ผู้ บริหารประเภทนีน้ับว่าเป็นประเภทท่ีดีย่ิงคําอธิบายนีส้อดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีว่า 

ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กับแรงจูงใจท่ีมีอยู่ในการทํางานหรือใน

หน่วยงานนัน้ๆ  ถ้าหน่วยงานใดมีปัจจยัท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจในการทํางานนัน้เป็นสว่นประกอบในการทํางานเพ่ือโน้ม

น้าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานให้มีความผูกพันกบังาน อยากทุ่มเทความสามารถเพ่ืองาน  มีความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัใน

การทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ถ้าหน่วยงานใดสามารถจดับริการต่างๆ สนองความต้องการของ

ผู้ปฏิบติังานได้  ผู้ปฏิบติังานจะบงัเกิดความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้า

ไมส่ามารถสนองความต้องการได้ ผลงานย่อมตกต่ํา  ผู้ปฏิบติังานจะเกิดความเบ่ือหน่ายทําให้ขาดประสิทธิภาพ
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ได้ ปัจจัยเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  องค์การท่ีประสบความสําเร็จเจริญเติบโตได้

อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงต้องมีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนองค์การให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง(ธนัย์ชนก ธิติพงศ์วิวฒัน์, 2552) 

  การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะ

สตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  สามารถนําข้อมลูไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตดัสินใจ

ในการวางแผน การกําหนดนโยบายในการบริหารและพฒันาคณะสตัวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตอ่ไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 เป็นการศกึษาเชิงสํารวจ (survey research)  โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ บุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ สงักัดคณะสตัวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวนทัง้สิน้  170  คน 

โดยใช้หลกัการคํานวณของ Yamane’s   (สวิุมล ติรกานนัท์, 2549)  ระดบัความคลาดเคลื่อน 0.05  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศกึษาเป็นแบบสอบถามท่ีพฒันาและสร้างขึน้มาจากการศกึษาทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น   4  ส่วน  ดังนี  ้ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยความรู้ ความสามารถและมนุษยสมัพันธ์ในการทํางาน  

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน  ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน

การทํางาน  การศึกษาครัง้นีทํ้าการวิเคราะห์ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์

สนั (Person’s product moment correlation coefficient)  

 

ผลและวิจารณ์ 

ส่วนที่ 1 จาํนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ เป็นเพศหญิงจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 และเพศชายจํานวน 42 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 

 อาย ุการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาอายุ

ระหวา่ง 36-45 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 อาย ุ46 ปีขึน้ไปจํานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 16.50 และ

อายต่ํุากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จํานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 5.30  

 สถานภาพสมรส การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ เป็นโสดจํานวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาสมรส/อยู่

ด้วยกนัจํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 เป็นหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 และสมรส/

แยกกนัอยู่จํานวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 4.70  

 ระดบัการศกึษา การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.90 รองลงมาจบการศกึษาระดบัปริญญาโทจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และการศกึษาต่ํากวา่ระดบั

ปริญญาตรีจํานวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 7.10 

 ตําแหน่ง การศกึษาครัง้นีพ้บวา่เป็นข้าราชการจํานวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาเป็นลกูจ้าง

ชัว่คราว(เงินรายได้) จํานวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 22.90 พนกังานมหาวิทยาลยั(เงินรายได้) จํานวน 37 คนคิด
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เป็นร้อยละ 21.80 พนกังานมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณ) จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 พนกังาน

ราชการจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และลกูจ้างชัว่คราว (เงินรายได้) จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 

 เงินเดือน การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ มีเงินเดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท จํานวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 

34.10  รองลงมามีเงินเดือนต่ํากวา่ 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 เงินเดือนระหวา่ง 20,000-

25,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90  เงินเดือนระหวา่ง 15,001-19,999 บาท จํานวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.50 เงินเดือนระหวา่ง 25,001-29,999 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 และเงินเดือน

ตัง้แต ่30,000 บาท ขึน้ไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 

 อายรุาชการ การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ มีอายรุาชการต่ํากวา่ 5 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 

รองลงมาอายรุาชการตัง้แต ่ 16 ปี ขึน้ไปจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 อายรุาชการระหวา่ง 5-10 ปี  

จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 และอายรุาชการระหวา่ง 11-15 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ในการทาํงาน 

  การศกึษาครัง้นี ้พบวา่ ปัจจยัความรู้ ความสามารถและมนุษยสมัพนัธ์ในการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ  คณะสตัวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง 

(ค่าเฉลี่ย 2.56)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัสงูทุกข้อโดยเรียงลําดบัค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรก

จากมากไปน้อย ดงันี ้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน (2.79) มีความสขุในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานใน

หน่วยงาน ( 2.64) และเพ่ือนร่วมงานสามารถช่วยเหลือเกือ้กลูในการทํางานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี (2.61) 

 

ส่วนที่ 3   ความพงึพอใจในการทาํงาน  

  การศกึษาครัง้นี ้พบวา่ ความพงึพอใจในการทํางานของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ  คณะ

สตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยภาพรวมในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย 3.55)  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อโดยเรียงลําดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย ดงันี ้กระตือรือร้น เอาใจใสแ่ละมีความรับผิดชอบ

งานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (4.29) มาปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีกําหนด (4.15) และมีโอกาส

ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน (3.60) อยู่ในระดบัมาก 

 

ส่วนที่ 4  ประสิทธิภาพในการทาํงาน   

 การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ประสิทธิภาพการทํางานของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ  คณะสตัว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (3.88)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

อยู่ในระดบัมากทกุข้อโดยเรียงลําดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย ดงันี ้ลําดบัความสําคญั/ความ

เร่งดว่นของงานก่อนลงมือทํา (4.17) ใช้ทรัพยากรด้านวสัดท่ีุมีอยู่อย่างประหยดัและคุ้มคา่ (4.04) และงานท่ี

ปฏิบติั มีคณุภาพ เช่ือถือได้ (3.94)  

 

ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาย ุระดบัการศกึษาและอายรุาชการของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ    มีผลตอ่

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ คณะ     สตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

เพศ สถานภาพสมรส ตําแหน่ง และเงินเดือนของบคุลากรสายสนบัสนนุและ      ช่วยวิชาการ ไมมี่ผลตอ่

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

 

2. ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย

วิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั พบว่า ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ มนุษย

สมัพนัธ์ในการทํางาน และความพงึพอใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ทิศทางบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติั

ของบคุลากรสายสนบัสนนุและ       ช่วยวิชาการ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ความรู้ 

ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อาย ุการศกึษา ตําแหน่งและอายรุาชการของบคุลากร

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน   ความรู้ ความสามารถ มนุษยสมัพนัธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู (x̄ = 2.56)  ความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  x̄ = 3.54)  ประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (x̄  = 3.87) 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ควรมีการขยายขอบเขตของกลุม่ประชากร เชน่  บคุลากรสายวิชาการของคณะสตัว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้ครบและครอบคลมุทัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และนําผลการศกึษามาเปรียบเทียบความแตกตา่ง  เพ่ือท่ีผู้บริหารจกัได้มองเห็นใน

ภาพรวมของคณะทัง้หมด 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

  ขอขอบคณุ กองทนุพฒันาคณะสตัวแพทยศาสตร์ ท่ีให้ทนุสนบัสนนุการศกึษา ขอขอบพระคณุ 

ผู้บริหารคณะสตัวแพทยศาสตร์  คณบดี รองคณบดี หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์ใหญ่และสตัว์ป่า  รอง

ศาสตราจารย์  นายสตัวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสขุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ อดิศร  ยะวงศา ท่ีให้

คําปรึกษา รวมทัง้การสนบัสนนุท่ีสําคญัหลายประการระหวา่งการศกึษาและการทําวิจยัของผู้ วิจยั 

  ขอขอบคณุบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ทกุท่าน สําหรับ

ความร่วมมือในการศกึษาวิจยั  ตลอดจนคณาจารย์  เพ่ือนร่วมงานทกุท่านในคณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะ
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สําหรับความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามซึง่มีความสําคญั

มากสําหรับการวิจยันี ้
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