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บทคัดยอ
 การศึกษาวิจยั เรือ่ง ประสิทธภิาพการปฏิบตังิาน
ในระดับบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สาํรวจขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ศึกษาทัศนคติและความ
คิดเห็นของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับภาระงาน ตลอดจนศึกษา
ปจจยัทีม่คีวามสําคัญตอความสําเร็จของงาน ประชากรท่ีใช
ในการวิเคราะหงานเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว ที่ปฏิบัติงานใน
สาํนกังานคณบดี จาํนวน 21 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เปนแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามกลับคืนคิดเปน

รอยละ 100 การวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปู
สถิติที่ใชคือความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย
 บุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร มีความคิด

เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีความคิดเห็นมาก 3 อันดับแรก คือ ดาน
ความผูกพันตอการปฏิบัติหนาที่ (x= 4.31) ดานความ
สัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
(x= 3.83) และดานสภาพสถานท่ีทํางาน (x= 3.47) และ
นอยท่ีสุดคือ ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูล
(x= 2.90)  สวนความคดิเหน็ในประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร ใน

ภาพรวมอยูในระดับ เหน็ดวย และเม่ือพจิารณาเปนรายขอ
พบวา มีความคิดเห็น เห็นดวย มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  

ปฏิบัติงานตรงตามกําหนดที่ระบุไวใน เอกสารแสดงภาระ
งาน (PD) (x= 4.38) สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ
ที่เรงดวน และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
(x= 4.24) และ ปฏิบัติงานสําเร็จไดตามเปาหมายทันกับ
เวลาในสถานการณที่บีบบังคับใหรีบปฏิบัติ  (x= 4.14) 
และนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาพึงพอใจตอผลงานของ
ทาน (x= 3.19)

ABSTRACT
 The research entitled, “Effi ciency of 
Individual Performance of Non-Academic Personnel 
of Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen 
University”, was aimed at investing the effi ciency 
of performance of non-academic personnel,
external environment of performance of 
non-academic personnel of Faculty of Fine and 
Applied Arts, Khon Kaen University, data related 
to performance of operational staff, attitudes and 
opinions of operational staff regarding workloads, 

and major factors contributing to success. There 
were a total of 21 research participants, including
government offi cials, university employees, 
government employees, and temporary employees 

working at the Dean Offi ce. The instrument used 
for data collection was a questionnaire. A total 
of 21 sets of questionnaire were administered 

and 100% were returned. Statistical package, 
was used for data analysis and the statistics used 
were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 

*  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน



ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน30

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

 Regarding the opinions of personnel of 
the Faculty of Arts, it was found that as a whole 
they approved of the effi ciency of performance 
of non-academic personnel. When studying in 
detail, the aspect with the three highest scores 
were organizational commitment (x= 4.31), good 
relationship between supervisors and subordi-
nates (x= 3.83) and general environment of the 
workplace (x= 3.47). The aspect with the lowest 
score was welfare and fringe benefi ts (x= 2.90). 
In relation to the effi ciency of performance of 
non-academic personnel of the Faculty of Fine 
and Applied Arts, it was found that as a whole the 
research participants approved of the effi ciency 
of performance of the non-academic person-
nel. When considering each aspect separately, 
the three aspects with the highest scores were 
compliance with document describing workloads 
(x= 4.38), being able to work in urgent situations 
and working with enthusiasm (x= 4.24), and being 
able to complete the tasks in a timely manner 
when being under pressure (x= 4.14). The item 
with the lowest score was supervisor’s satisfaction 
with your performance (x= 3.19).

บทนํา
 การบ ริหา ร ง านที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลนั้น นอกจากมีวิธีการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพ 
รวมท้ังการมีโครงสรางขององคกรท่ีดีก็เปนสวนประกอบ
ที่สําคัญแลว การท่ีมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

แบงภาระงานที่ชัดเจน ไมซํ้าซอนและสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนซึ่งกันและกันได เพื่อเปนสวนชวยสนับสนุนการ
บริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ความกาวหนา และความมีประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของแตละฝายภายในองคกรขึ้นอยูกับความ

สามารถในการนําเอาปจจัยตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดภายใน

องคกรไปใชใหบรรลุเปาหมายหรือวตัถปุระสงคขององคกร
ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ความสามารถท่ีวานี้ คือ 
การบริหาร ซึ่งคําวา “การบริหาร” หมายถึง การดําเนิน
งานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
อาศัยปจจัยพื้นฐาน ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
สิ่งของ (Material) และวิธีปฏิบัติงาน (Management) 
ซึ่งเปนสวนประกอบในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันแลว
ในการบริหารยุคปจจุบันไดมีการเพิ่มปจจัยในการบริหาร
รวมเปน 7  ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ อํานาจหนาที่ 
(Authority) เวลา (Time) ความต้ังใจในการทํางาน (Will) 
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  (Facilities)  
 ปจจยัในการบรหิารแตละประเภทกม็คีวามสาํคัญ
อยูในตัวเองและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตปจจัย
สําคัญที่สุดที่จะเปนผูนําเอาปจจัยอื่น ๆ มารังสรรคใหเกิด
ประโยชนไดนัน้กค็อื คนหรอืทรพัยากรมนษุย นัน่เอง  แมวา
คนจะเปนทรพัยากรทีม่คีา มปีระโยชนได แตการทีจ่ะทาํให
คนมารวมกลุมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยไมให
เกิดความขัดแยงกันเปนเรื่องที่ยาก ดังนั้น การที่จะทําให
บคุลากรท่ีปฏิบตังิานในองคกรเกิดความขัดแยงกนันอยท่ีสดุ  
สามารถปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือสรางผลผลิตและใหบริการ
แกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารงานบุคคลของ
องคกรนั้น ๆ จะตองมีการวิเคราะหงาน (Job analysis)  
โดยถือวาการวิเคราะหงานเปนวิธีการหรือกระบวนการ
กําหนดลักษณะขอบเขตของงานในตําแหนงตาง ๆ ที่
เหมาะสม เพือ่ใหการบรรจบุคุลากรทีม่คีณุสมบัตสิอดคลอง

กับขอบเขตของงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยมีการสํารวจและ

ศึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่
ผูปฏิบตังิานจะตองทาํ  ทัง้ในแงของความชํานาญทีต่องการ  
(Skill) ความรูทีต่องใช  (Knowledge) ความสามารถทีต่อง
มี (Abilities) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ซึ่ง

จะชวยใหการทํางานมีผลสัมฤทธ์ิ และขอมูลที่วิเคราะห
สําหรับแตละตําแหนงจะชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
งานตาง ๆ ดวย
 การวิเคราะหภาระงานสายสนับสนุน ก็เพื่อเปน
ประโยชนทางดานการวางแผนและบริหารทรัพยากรของ

หนวยงาน เพื่อทําใหภารกิจของหนวยงานประสบความ
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สําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวและเพื่อจัดสรรอัตรา
กําลังของหนวยงานใหมีความสมดุลในการปฏิบัติหนาที่
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดรบัพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้
เม่ือวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรใหมคีวามรู
ความสามารถในการที่จะออกไปทํางาน ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีจิตสํานึกในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีโครงการที่
จะผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ศิลปะสากล  และศิลปะประจําทองถิ่นของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ  2) เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยศิลปะ
พื้นบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เปนศูนยกลางเพื่อ
บริการทางวิชาการดานศิลปกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ  แก
สังคมและหนวยงาน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ     
4) ประสานงาน กับหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อการอนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะศิลปกรรม
ศาสตร ไดกาํหนดวิสยัทศัน เปนสถาบันการศึกษาช้ันนําทาง
ศลิปกรรมท่ีมคีณุภาพของประเทศและกลุมประเทศอนุภาค
ลุมนํ้าโขง และมีพันธกิจ คือ  ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรม
วิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม พัฒนา
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการพันธกิจ
ทุกดานใหไดคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับสากล  
 ดังนั้น จะเห็นไดวา สํานักงานคณบดี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร มีการขยายงานตางๆ ภายในคณะฯ 
รวมทั้งไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งทําใหไมมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมกีารศกึษาประสิทธิภาพของการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนุน  เพือ่ใหมคีวามชดัเจน
และเหมาะสมกับยุคปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธภาพของการปฏิบัติ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สรุปผลการวิจัย
 ขอมลูทัว่ไปของบุคลากร  บคุลากรสายสนับสนุน
การสอน สวนมากเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 71.43  อายุ
ปจจุบันระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 42.86  อายุการ
ทาํงานในคณะศลิปกรรมศาสตร อยูระหวาง 1-5 ป คดิเปน
รอยละ 42.86 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
61.90 สวนมากเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปน รอยละ 
71.43
 บุคลากรในสํานักงานคณบดี คณะศิลปกรรม
ศาสตร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกับประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบคุลากรสายสนบัสนนุ ในภาพรวมอยูในระดบั เหน็ดวย  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นมาก 3 อันดับแรก 
คือ ดานความผูกพันตอการปฏิบัติหนาที่ (x= 4.31) ดาน
ความสัมพนัธทีด่รีะหวางผูบงัคับบญัชาและผูใตบงัคับบญัชา 
(x= 3.83)   และดานสภาพสถานที่ทํางาน (x= 3.47) 
และนอยที่สุดคือ ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล
(x= 2.90)  และเม่ือพจิารณาเปนรายขอในแตละดาน ดงันี้
 ดานสภาพสถานท่ีทาํงาน บคุลากรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสถานท่ีทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับ เห็น
ดวย และเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา มคีวามคดิเหน็มาก
ที่สุด คือ สภาพแวดลอมในการทํางาน  แสงสวาง อุณหภูมิ 

ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (x= 3.67)

  ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน เ ก้ือกูล  
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูล ในภาพรวมอยูในระดับ ไมแนใจ และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีขอเดียว คือ การบริการ

เบิกจายดานสิทธิตางๆ ในหนวยงาน เชน เบี้ยเลี้ยง คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน คาปฏิบัติงาน
ลวงเวลา (OT) และประโยชนอื่นๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 
(x= 2.90)
    ดานความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
สัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  
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ในภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ผูบังคับบัญชา
ของทานมักรวมทํากิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยาง
สมํ่าเสมอ (x= 3.90)
 ดานความม่ันคงในการปฏิบัติหนาที่ บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ ใน
ภาพรวมอยูในระดบั เหน็ดวย และเมือ่พจิารณาเปนรายขอ
พบวา มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ งานที่ทานทําอยูมีความ
เสี่ยงตอการไดรับอันตรายในการปฏิบัติงาน (x= 3.90)
 ดานความผูกพันตอการปฏิบัติหนาท่ี บุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอการปฏิบัติหนาที่ 
ในภาพรวมอยูในระดบั เหน็ดวย และเมือ่พจิารณาเปนราย
ขอพบวา มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ งานท่ีทานทําอยูมี

ความสําคัญตอหนวยงาน (x= 4.57)
 ดานโอกาสเพิม่พนูความรูความสามารถ บคุลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 
ในภาพรวมอยูในระดับ ไมแนใจ และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มคีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ คอื  หนวยงานของทานมี
การจดัอบรม เพ่ือเสรมิสรางความรูและทกัษะในการปฏบิตัิ
งาน (x= 3.90)
 ความคิดเห็นในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร ในภาพ
รวมอยูในระดับ เห็นดวย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วา มีความคิดเห็น เห็นดวย มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ  
ปฏิบัติงานตรงตามกําหนดที่ระบุไวใน เอกสารแสดงภาระ

งาน (PD) (x= 4.38) สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ

ที่เรงดวน และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
(x= 4.24) และปฏิบัติงานสําเร็จไดตามเปาหมายทันกับ
เวลาในสถานการณที่บีบบังคับใหรีบปฏิบัติ  (= 4.14) และ
นอยที่สุดคือ ผูบังคับบัญชาพึงพอใจตอผลงานของทาน

(x= 3.19)

การอภิปรายผล 
 ผูวจิยัมคีวามเหน็วา จากการศกึษาวเิคราะหภาระ
งานของบคุลากรสายสนบัสนุน นัน้  ไดพบประเดน็ท่ีสาํคญั

ควรแกการนํามาอภิปรายผลไว ดังนี้ 

 1. การใชความรูความสามารถและศักยภาพท่ีมี
อยูมาปฏบิตังิานตาง ๆ  บคุลากรสายสนบัสนุน มกีารใชความรู
ความสามารถและศักยภาพที่มีอยูมาปฏิบัติงานตาง ๆ 
อยูในระดับ เห็นดวย นอกจากนี้ การนําความรู ความ
สามารถตามวุฒิการศึกษามาประยุกตใชกับการปฏิบัติ
งานตามตําแหนง/หนาที่ บุคลากรสายสนับสนุน มีการนํา
ความรู ความสามารถตามวุฒิการศึกษามาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานตามตําแหนง/หนาที่ อยูในระดับ เห็นดวย  
โดยเฉพาะ งานในลักษณะตําแหนงกรรมการเฉพาะกิจ
และอ่ืนๆ งานในลักษณะตําแหนงกรรมการประจํา และ
งานในลักษณะตําแหนงทางการบริหาร ประเด็นสําคัญ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน นั้น บุคลากรท่ี
ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดนั้น จะมุงเนนท่ี
ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงตาง ๆ เหลา
นั้น โดยมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงเปนกรอบแนวทางใน
การจดับคุลากรเขาสูตาํแหนงใหมคีวามรูความสามารถ เชน 
เจาหนาที่ทางดานการเงินและบัญชี จําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองมคีวามรูความสามารถทางดานการเงนิและบญัชี จงึจะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้แลวยังตองมีการกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน หรือ
คณุสมบตัเิฉพาะของงาน หมายถงึ รายละเอียดเกีย่วกับตวั
บคุลากรทีจ่ะตองปฏบิตังิานนัน้ จะตองมคีณุสมบตัปิระการ
ใดบางประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับตัวบุคคล ไดแก  
เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  ประสบการณทาํงานทีห่นวยงาน
ตองการบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวจะสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตองการใหสําเร็จลุลวง ไดใชสําหรับเปน

เครื่องมือสําคัญในการคัดเลือกบุคลากรสําหรับฝายบุคคล  
(เนตรพัณณา  ยาวิราช , 2542 : 52)
 2.  ภาระงานที่ตองใชความรู ความสามารถ
พิเศษ นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 

มีภาระงานที่ตองใชความรู ความสามารถพิเศษนอกเหนือ
จากวุฒิการศึกษากับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ในงานตาม
ตาํแหนงทีบ่รรจ ุมกีารนาํความรู ความสามารถตามวฒุกิาร
ศกึษามาประยกุตใชกบัการปฏบิตังิานอยูในระดบั  เหน็ดวย 
บคุลากรในสายสนบัสนนุการเรยีนการสอนจาํเปนอยางมาก

ที่จะตองแสวงหาความรูความสามารถหรือมีคุณลักษณะ
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พิเศษ ความชํานาญการพิเศษนอกเหนือจากคุณสมบัติ
ทางการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ลักษณะงานบางอยางไม
ไดกําหนดฐานความรูของบุคลากรไว แตบุคลากรผูปฏิบัติ
งานจําเปนตองมีทักษะและประสบการณ
  การพิจารณาถึงคนโดยอาศัยลักษณะสวน
ตัวที่บงบอกระดับการพัฒนาจึงอาจมีลักษณะท่ีคลายกับ
ลักษณะของสังคม แตก็พอท่ีจะแยกช้ีใหเห็นลักษณะเดน 
คือ 1) คนที่รูจักใชความคิดอยางมีจุดหมายปลายทาง
มากกวา รูจักใชความคิด รูจักใชสมองในการทํางาน มี
ความคิดริเริ่มแปลก ๆ ใหม ๆ อยูเสมอ 2)  คนที่มีความ
สามารถคาดคะเนเหตุการณภายในไดมากกวา เมื่อได
พิจารณาตามสภาพขอเท็จจริง  ความรูและประสบการณ
แลว  กส็ามารถคาดคะเนเหตกุารณภายหนาไดอยางถกูตอง
แมนยํา หรือใกลเคียงความจริงมาก มีความสามารถใน
การวางแผนและปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดวย 3) เปนคน
ที่สามารถดําเนินกิจการท่ียุงยากสลับซับซอนไดมากกวา  
เปนผูที่มีความสามารถในดานการทํางานใหญไดและงาน
นัน้ยุงยากสลบัซบัซอน ซึง่โดยทัว่ไปแลวผูทีท่าํงานดงักลาว
ไดจะตองมีสติปญญาดี 4) คนท่ีมีความยินดีที่จะรับฟงและ
พยายามทําความเขาใจความคิดเห็นของผูอื่นไดมากกวา  
หมายความวาเปนคนมีใจกวาง มีทัศนะที่กวางไกล ไม
สําคัญตนวามีความรูดีกวาคนอื่น 5) คนที่มีความชํานาญ
ในการติดตอสัมพันธกับคนอื่น ทํางานรวมกับคนอื่นไดเปน
อยางดี  และเขากบัคนได 6) คนมีระเบียบวินยั คนท่ีพฒันา
แลวจะมีพฤตกิรรมอยูในระเบียบแบบแผนกฎขอบงัคบัของ
สงัคมปฏิกริยิาท่ีแสดงออกอยูในเกณฑทีส่งัคมไดวางไวหรือ

สังคมยอมรับ 7) คนท่ีมีความรับผิดชอบสูง สํานึกในภาระ
หนาที่และความรับผิดชอบตอผลปฏิบัติงานสูง โดยมิตอง
มีผูใดมาควบคุมบงการ 8) คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง
และพ่ึงพาตนเอง และ 9) คนหมั่นแสวงหาความรู รูจักใช

เวลาวางใหเปนเปนประโยชนไมปลอยใหเวลาลวงเลยไป
โดยเปลาประโยชน 
 3.  ทัศนคติเก่ียวกับการพัฒนาความรูความ
สามารถของบุคลากร หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรได
มีโอกาสปรับเปล่ียน/เลื่อนตําแหนงใหมที่สูงขึ้นกวาเดิม   

สนบัสนุนใหบคุลากรไดพฒันาทักษะ/ประสบการณในดาน

ตางๆ และสนบัสนนุใหบคุลากรมโีอกาสลาศกึษาเพิม่เติมใน
ระดับที่สูงขึ้น บุคลากรมุงเนนถึงการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ การศึกษา
ที่สูงขึ้นจะเปนกาวหนึ่งของการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการ
ไดเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนาในทางวิชาการที่
ตนเองตองนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน สอดคลอง
กบังานวิจยัของ วลัภา ลิม่สกลุ (2547)  ผลการศึกษาพบวา
การพัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะหความจําเปนและจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมการพัฒนาท่ีจัดขึ้นไดแก 
การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม  
การสมัมนา การวจิยั  การเผยแพรขาวสารทางวชิาการ  การ
ยายโอนสับเปล่ียนหมุนเวียนงานและกิจกรรมการพัฒนา  
ผลการวิจัยไดขอเสนอแนะวาสถาบันควรจัดใหมากกวา
ที่เปนอยู และยังระบุวาควรจัดทัศนศึกษา มีการจูงใจให
บุคลากรเขารวมกิจกรรมโดยประชาสัมพันธเชิญชวน  
และสนับสนุนงบประมาณ นอกจากน้ีบุคลากรยังตองการ
ใหสถาบนัฯ บรกิารเสรมิความรู มกีารสนบัสนนุการทาํวจิยั
โดยจัดหาทุนอดุหนุนในการวจิยั นาํผลงานวิจยัออกเผยแพร 
สงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความ มีการติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร โดยเขียนเปนรายงานเสนอ และ รวงทิพย 
สุรวิชัย (2537) ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญมี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป  มสีวนสนบัสนนุ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในรูปแบบตางๆ 
และเห็นความจาํเปนในการพฒันาบคุลากร โดยมคีณะและ
มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบในการดําเนินการสวนกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรมี 3 ดานหลักๆ ไดแก การเพิ่มพูนความรู
และทักษะเฉพาะสาขาวิชา โดยมีการจัดกิจกรรมการ

พฒันาบุคลากรเปนประจําทกุป ปละหลายเร่ืองและปญหา
สําคัญของการพัฒนาบุคลากร  สายวิชาการ คือ การขาด
การติดตามผล

 4. ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของ
งานท่ีไดรับมอบหมาย บุคลากรสายสนับสนุนสวนมากมี
ความเห็นวาปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก ผูปฏิบัติงานที่มีความรู ความ
สามารถและความชํานาญในงานที่ปฏิบัติมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จของการปฏิบตังิานในหนาทีค่วามรับผดิชอบ
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ความสามัคคีและความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกร 
มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวตองานท่ีปฏิบัติและ
การจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการแก 
ผูปฏบิตังิานมผีลตอความสาํเรจ็หรอืลมเหลวตองานทีป่ฏบิตั ิ
ดงัจะเห็นไดวาบคุลากรสายสนับสนุนมองปจจัยสําคญัทีส่ง
ผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานนั้น อยูที่การมีความรู
ความสามารถทักษะและประสบการณของการปฏิบัติงาน 
ผูปฏิบัติงานที่มีความรู แตขาดประสบการณหรือทักษะใน
การทํางาน ก็ไมอาจสงผลใหงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตรงตาม
เปาหมาย หรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได ผลการศึกษา
ของ วัลภา ลิ่มสกุล (2547) บงช้ีใหเห็นถึงปญหาของ

การปฏิบตังิานท่ีเปนปจจยัสาํคญัทาํใหการบริหารงานลมเหลว 
ดังน้ี ปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถาบัน ในดาน
การใหไดมาซ่ึงบุคลากร คือ ไดรับจัดสรรอัตรากําลังนอย  
การคัดเลือกบุคลากรยังมีระบบอุปถัมภ งบประมาณมี
ไมเพียงพอ บางอัตราหาบุคคลมาสมัครยาก อัตรากําลังมี
ไมเพยีงพอ บคุลากรท่ีไดมามักไมคอยมคีณุภาพ การพัฒนา
บุคลากรแตละสายงานไดรับการพัฒนาไมเทาเทียมกัน
งบประมาณมีไมเพียงพอ การพิจารณาบุคลากรเพื่อรับ
การพัฒนายังมีระบบอุปถัมภ ไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
สวนการบํารุงรักษาบุคลากรยังมีการจัดสวัสดิการไมท่ัวถึง 
งบประมาณไมเพียงพอ  การจัดสวัสดิการแตละสายงาน

ไมเทาเทยีมกนั  การขอรบัสวสัดิการมกัจะไดรบัการชวยเหลอื
และการใหบคุลากรพนจากงานน้ันไมมปีญหาการใหพนจาก
งาน บคุลากรท่ีจะเกษียณอายุขาดความกระตือรอืรนในการ
ทํางาน  การใหบุคลากรดอยคุณภาพจากราชการเปนเรื่อง
ลาํบาก  เพราะยังมรีะบบอุปถมัภ  และมีปญหาการสูญเสีย

บุคลากรจํานวนหนึ่งที่ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น
 5. สภาพแวดลอมในการทํางาน บุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่สําคัญคือผูบริหาร มีความรูความสามารถวิสัยทัศนและ
การบรหิารจดัการ ผูบรหิารมคีวามยตุธิรรมในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา ความสามัคคี และการใหความรวมมือใน

การปฏิบัติงานในหนวยงาน การมีวินัยและจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในหนวยงานและการใหการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเขารับการฝกอบรม/สัมมนาเก่ียวกับงานท่ี
เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน ภาพสะทอนการบริหาร

งานของผูบรหิารจะเหน็ไดจากงานวจิยัของ คมสนั ยอดสทุธิ
(2538) ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมทางการบริหารของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีผลกระทบตอขวัญของอาจารย 
และขาราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามแม
พฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหารทั้งดานกิจสัมพันธ
และดานมนุษยสัมพันธ จะอยูในระดับมาก ประชากร
กลุมตัวอยางก็ไดเสนอแนะวาเนื่องจากผูบริหารที่มาจาก
ตําแหนงอาจารย ซึ่งแตละคนก็จะมีประสบการณทางการ
บริหารมากนอยแตกตางกัน ดังน้ันพฤติกรรมทางการ
บริหารของผูบริหารท้ังสองดานน้ีมีสวนท่ีสมควรปรับปรุง
แกไข คือ
 1) ดานกจิสัมพนัธผูบรหิารควรมนีโยบาย และ
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและสอดคลองกันการทํางาน
ควรเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไว และควรมี
การติดตามประเมินผลงานเปนระยะ การมอบหมายงานให
ผูใตบงัคับบญัชา  ควรมอบหมายใหตรงตามตําแหนงหนาที่
รับผิดชอบการติดตอสื่อสารควรเปนลักษณะสองทางและ
ยอมรบัฟงความเหน็ทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวม จากผูรวม
งานหรือผูใตบังคับบัญชาและเม่ือยอมรับฟงความคิดเห็น
แลวก็ควรนําไปปฏิบัติ
 2) ดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารควรมีความ
จรงิใจตอผูรวมงาน ไมควรมอีคตแิละความลาํเอยีง ไมควรใช
อาํนาจท่ีมอียูคอยกล่ันแกลงผูรวมงานหรือผูใตบงัคบับญัชา 
การสรางมนษุยสัมพนัธควรมีมนษุยสัมพนัธทีด่กีบัผูใตบงัคับ
บัญชาทุกระดับชั้นไมทําการในลักษณะเลนพรรคเลนพวก 
ผูบริหารไมควรแสดงหรือมพีฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธกบั

ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาไปในทางชูสาว

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย    

  1.1 ผูบริหารคณะควรมอบหมายงานที่
สงเสริมใหบุคลากรสามารถนําความรูความสามารถ และ
ศกัยภาพท่ีมอียูมาใชในการปฏิบตังิานตาง ๆ  ไดอยางแทจรงิ

  1.2 ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนให
บคุลากรประยกุตใชความรู ความสามารถตามวฒุกิารศกึษา
ในการปฏิบัติงานตามตําแหนง/หนาที่ 
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  1.3 ผูบริหารควรเรงดําเนินการจัดวาง
ระบบการปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความ สามารถพิเศษ 
นอกเหนือจากวุฒิการศึกษา เพื่อใหบุคลากรไดสรางสรรค
ผลงานตาง ๆ ใหมากขึ้นนอกเหนือจากงานประจํา
  1.4 ควรสงเสรมิสนับสนุนใหบคุลากรไดมี
โอกาสปรับเปลีย่น/เลือ่นตาํแหนงใหมทีส่งูขึน้กวาเดิม  และ
สนบัสนุนใหบคุลากรไดพฒันาทักษะ/ประสบการณในดาน
ตางๆ  มีโอกาสลาศึกษาเพิ่มเติมในระดับท่ีสูงขึ้น  
  1.5  ควรเรงใหมกีารจดัสรรบคุลากรเพิม่ขึน้
เมื่อมีภาระงานเพิ่มขึ้น มีการมอบหมายงานใหบุคลากร
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและมีจํานวนบุคลากรเพียงพอ 
  1.6  ผูปฏิบตังิานควรพัฒนาความรู ความ
สามารถและความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติควรเนนความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ความสามคัคแีละความรวมมอื
ระหวางบุคลากรในองคกร นอกจากนี้ควรจัดใหมีผล
ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการแกผูปฏิบัติงาน
           1.7 ผูบรหิารควรปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชน ความรูความสามารถวิสัยทัศน และการ
บริหารจัดการ มีความยุติธรรมในการปกครองผูใตบังคับ
บัญชา เสริมสรางความสามัคคีและการใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน ความมีวินัยและ
จรรยาบรรณของบุคลากรในหนวยงาน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
                   2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับภาระงานของสาย
สนบัสนนุการเรียนการสอนในเชิงลกึทัง้ในดานปรมิาณและ
คุณภาพ

                   2.2 ควรศกึษาแบบแยกสวนตามตาํแหนง
หนาทีท่ีไ่ดรบัการบรรจุแตงตัง้รวมท้ังการศึกษาในตําแหนง
ทางการบริหาร เชน หัวหนางาน หัวหนาหนวย และ

เลขานุการคณะ/หัวหนาสํานักงานคณบดี
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ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและ
ธุรการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

การศึกษา (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.



ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน36

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

10. อษุา  ประดษิฐศลิป. 2546. การประเมนิประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


