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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
บุคลำกร: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ จำนวน 1,112 คน มีกำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของTaro
Yamane ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 294 คน ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำ t-test F-test และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยวิธีกำรของเพียร์สัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก โดยด้ำนคำรวะมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 2) ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ ทั้งด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร
และด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน อยู่ในระดับมำก 3) ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรกับ
สภำพทั่วไป มีค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประเภทบุคลำกร ลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 4) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย
ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร พบว่ำประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์ปำนกลำงในทิศทำงเดียวกันกับทั้งควำมผูกพันและคุณภำพชีวิตใน
กำรทำงำน
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ABSTRACT
This research aimed at studying factors influencing on work efficiency of
staff. The research focused on 4 main factors. The research findings were described
as follows. Firstly, the overall view of the work efficiency of the staff was at the high
level. Consequently, the respect aspect was the highest mean. Secondly, the
importance of opinion or performances were the factors that affected to work
efficiency of staff. The study results revealed that all 3 issues of the organization
engagement aspect were at the high level. Then, the findings of the aspect of quality
of work were at the high. Thirdly, the result of statistical variances analysis was 0.05
for the relationship between work efficiency and general profile especially age,
education level, personnel type, work type, work sector, work experience and salary
or remuneration. Finally, the relationship between the opinion or real work factors
and work efficiency was found that the work efficiency had moderate relationship to
both engagement and quality of life. The research was participated by 1,112 staff of
Thaksin University. The sample size of 249 staff was calculated by using Taro
Yamne’s formula and accidental sampling method. A questionnaire was used to
collect data for data analysis using percentage, mean, standard deviation, t-test, Ftest and Pearson’s Correlation Coefficient analysis.
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บทนา
สภำพปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงของสถำบันอุดมศึกษำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำและปรับตัวเพื่อรองรับกับสภำพกำรแข่งขัน และสอดรับกับสภำพภำวะ
ทำงเศรษฐกิจ โดยรัฐบำล ได้กำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของประเทศคือ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ทำให้เกิดวิกฤตสังคมสูงวัยและอัตรำ
กำรเกิดที่ลดลง (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2561, หน้ำ 1)
ส่งผลให้เด็กที่จะเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำมีแนวโน้มลดลง จึงต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและ
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 “ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2559, หน้ำ 4 ) ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ให้ควำมสำคัญกับกำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อ
สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมกลยุทธ์
สร้ำงขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
(สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2559, หน้ำ 52-53)
จำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทภำยนอก มหำวิทยำลัยจำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรแข่งขัน
ที่มีศักยภำพ มหำวิทยำลัยทักษิณได้จัดทำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ 10 ปี เพื่อรองรับกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและสภำพกำรแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเป็น “มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ
ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนำกำลังคน วิจัย และบริกำรวิชำกำร เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชำติ
และอำเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญำ และสันติสุขที่ยั่งยืน” กำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
ทักษิณตำมแผนยุทธศำสตร์ 10 ปี นั้น มหำวิทยำลัย ได้ให้ควำมสำคัญกับ “คนเป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำ” ตำมยุทธศำสตร์ที่ 6 คือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้เป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมำภิบำล พึ่งพำ
ตนเองได้ (มหำวิทยำลัยทักษิณ, 2559, หน้ำ 111) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในกำรควบคุมกำรทำงำน
ให้ลุล่วงไปได้ตำมจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกำรทำงำนเพียงใดก็ตำม
ต้องอำศัยบุคลำกรเป็นผู้ควบคุมระบบกำรทำงำน ถ้ำบุคลำกรผู้มีหน้ำที่ควบคุมปัจจัยต่ำง ๆ
ด้อยคุณภำพองค์กรก็ยำกที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
เพื่อให้ทรำบว่ำประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรอยู่ระดับใด และปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยจะมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนและยกระดับในกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้นอันจะเอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยทักษิณและตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ
จำกเหตุผลดังกล่ำวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จำกงำนวิจัยครั้งนี้ไปใช้
หำแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวิสัยทัศน์
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
2. เพื่อศึกษำระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งำนวิจัยนี้ได้กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทักษิณที่ปฏิบัติงำน
จำนวน 1,112 คน ประกอบด้วย ประชำกรสำยคณำจำรย์ (ไม่รวมศึกษำต่อ) จำนวน 425 คน และ
ประชำกรสำยสนับสนุน จำนวน 687 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยใช้ในกำรคำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้
สูตรกำรกำหนดตัวอย่ำงของ Yamane (1973) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน
± 5% ได้กลุ่มตัวอย่ำงสำยคณำจำรย์ จำนวน 112 คน และกลุ่มตัวอย่ำงสำยสนับสนุน จำนวน
182 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรจำกหนังสือ ตำรำ เอกสำร
ผลงำนวิจัย ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม
2. กำหนดขอบเขตในกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำมลักษณะเนื้อหำที่ต้องกำรทรำบ
3. นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นเรียบร้อยแล้ว ไปปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
4. นำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกกลุ่มตัวอย่ำง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งเป็นบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ จำนวน 294 คน โดยมีระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำง
เดือนมกรำคม - มีนำคม 2561
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่
1. อธิบำยลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงใช้สถิติเชิงพรรณนำ คือ กำรแจกแจงควำมถี่
คำนวณเป็นร้อยละ
2. ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร ใช้กำรคำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
3. ข้อมูลด้ำนควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกร ใช้กำรคำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
4. สถิติสำหรับทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรและวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ มีดังนี้
4.1 t-test ทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรที่จำแนก 2 กลุ่ม
4.2 F-test ทดสอบหำค่ำควำมแตกต่ำงของตัวแปรที่จำแนกมำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป
และทำกำรทดสอบเป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีกำร Sheffe

4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยวิธีกำรของเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation)
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนาไปใชประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร:
กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ สรุปได้ ดังนี้
1. จำกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง และมีอำยุ 31-40 ปี มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและปริญญำโท โดยเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่มีตำแหน่งบริหำร ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน ที่วิทยำเขตพัทลุง สังกัด
ส่วนงำนวิชำกำร รองลงมำคือ สังกัดสำนักงำนวิทยำเขตและสำนักงำนมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์
กำรทำงำน 11-15 ปี รองลงมำ 6-10 ปี และน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี มีเงินเดือนอยู่ในช่วง 25,00130,000 บำท
2. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคม พบว่ำ ภำพรวมและรำยด้ำน ส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.33 โดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนคำรวะ มีค่ำเฉลี่ยรวม
4.52 ด้ำนนำพำสังคม มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.43 ด้ำนสำมัคคี มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.42 ด้ำนปัญญำ มีค่ำเฉลี่ย
รวม 4.39 ด้ำนควำมคุ้มค่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.17 และด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.08
3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ ควำมผูกพันต่อองค์กร ภำพรวม
และรำยด้ำนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.14 โดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำนเพื่อ
องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรธำรงรักษำสมำชิกขององค์กร มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.31 รองลงมำคือ
ด้ำนควำมศรัทธำต่อองค์กรมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.74 ตำมลำดับ
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติ
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.71 โดยเรียงลำดับจำกมำกไป
น้อยดังนี้ ด้ำนควำมรับผิดชอบ มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.95 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน
มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.87 ด้ำนลักษณะกำรบริหำร มีค่ำเฉลี่ยรวม 3.77 ด้ำนสังคมสัมพันธ์ มีค่ำเฉลี่ยรวม
3.73 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.67 ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.62 ด้ำนผลตอบแทนมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.53 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมมั่นคงมีค่ำเฉลี่ยรวม 3.52
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำตัวแปร อำยุ ระดับกำรศึกษำ
ประเภทบุคลำกร ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง
ที่แตกต่ำงกัน ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- ด้ำนอำยุ พบว่ำ อำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี กับ อำยุ 41-50 ปีมีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญญำตรี กับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ปริญญำโท และปริญญำเอก มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนประเภทบุคลำกร พบว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย กับ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติ พบว่ำ สำยคณำจำรย์ และสำยสนับสนุน มีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนสังกัด พบว่ำ สังกัดกลุ่มส่วนงำนวิชำกำร กับสำนักงำนวิทยำเขต มีประสิทธิภำพ
กำรทำงำนเฉลี่ย โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
- ด้ำนประสบกำรณ์กำรทำงำน พบว่ำ ประสบกำรณ์ทำงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี
กับ 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26-30 ปี มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน 6-10 ปี กับ 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26-30 ปี มีประสิทธิภำพกำรทำงำน
เฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
- ด้ำนเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง พบว่ำ เงินเดือน/ ค่ำจ้ำงน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท กับ
เงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 15,001-20,000 บำท 25,001-30,000 บำท 30,001-35,000 บำท และมำกกว่ำ
35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวมแตกต่ำงกัน เงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 15,00120,000 บำท กับเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง มำกกว่ำ 35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดย
ภำพรวม แตกต่ำงกัน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง 30,001-35,000 บำท กับ เงินเดือน/ ค่ำจ้ำงมำกกว่ำ
35,000 บำท มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยโดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05
5. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง กับ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับ
ควำมผูกพันมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน ควำมผูกพัน
ด้ำนควำมศรัทธำต่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี
ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมในระดับน้อย ยกเว้นด้ำนคำรวะมี
ควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน ควำมผูกพันด้ำนควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำน
เพื่อองค์กรมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมำก ในทิศทำงเดียวกัน ควำมผูกพันด้ำนควำมต้องกำรธำรงรักษำสมำชิกขององค์กรมี
ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงใน
ทิศทำงเดียวกัน เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนผลตอบแทนมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนสภำพแวดล้อม

ในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี
และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นด้ำนควำมคุ้มค่ำและด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน
มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำม
คุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคม อยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นด้ำนปัญญำมีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย
ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนสังคมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนในด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนสำมัคคี และด้ำนควำมคุ้มค่ำ
มีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ และด้ำนนำพำสังคมมีควำมสัมพันธ์
อยู่ในระดับน้อย ในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนลักษณะกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์
กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำม
คุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมในระดับน้อยในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ด้ำนปัญญำ
ด้ำนสำมัคคี ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับน้อยในทิศทำง
เดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนด้ำนควำมคุ้มค่ำ ด้ำนคำรวะ ด้ำนมุ่งผลลัพธ์ที่ดี และด้ำนนำพำสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง
ส่วนด้ำนปัญญำ และด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย ในทิศทำงเดียวกัน
อภิปรายผล
กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร: กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ (สำนักหอสมุด) อภิปรำยผลได้ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ พบว่ำ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนด้ำนคำรวะ ในส่วนของกำรเคำรพและให้เกียรติผู้อื่น องค์กรและกฎกติกำ
ของสังคม มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจสำคัญด้ำนกำรให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำร มีผู้ใช้บริกำรเปรียบเสมอลูกค้ำที่สำคัญดังปณิธำนของสำนักหอสมุดที่ว่ำ “สำนักหอสมุด
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่เหมำะสม”
ด้ำนนำพำสังคม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก โดยหัวข้อที่มีระดับประสิทธิภำพกำรทำงำน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือกำรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ และเสมอภำคโดยไม่หวังผลตอบแทนในส่วนของ
สำนักหอสมุด ได้มีกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบรรณำรักษ์น้อยเทรนเนอร์ โรงเรียนรอบรั้ว
มหำวิทยำลัยทักษิณ และมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผู้สูงอำยุหมู่บ้ำนลำนโย และมีกิจกรรมดอกไม้จันทน์
จำกใจถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ด้ำนสำมัคคี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก โดยหัวข้อที่มีประสิทธิภำพกำรทำงำนเฉลี่ยสูงที่สุด
คือกำรมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่/ องค์กร/ สังคมโดยสำนักหอสมุดมีกำรจัดทำข้อตกลงร่วม
ก่อนปฏิบัติงำน (TOR) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนและใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และสำนักหอสมุดมีนโยบำยในกำรรับใช้สังคมด้วยกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่

ชุมชน เช่น โครงกำร Camp for kid เปิดโลกกำรเรียนรู้เปิดประตูสู่จินตนำกำร โครงกำรปั้นฝัน
สู่นักเขียน: เขียนอย่ำงไรให้เป็นเรื่องสั้น ฯลฯ
2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณพบว่ำ ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กรภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผลกำรสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
กำรปฏิบัติงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ในระดับมำก
(4.10) เนื่องจำกสำนักหอสมุดมีกลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศสถำนที่ทำงำนให้น่ำอยู่บุคลำกร
มีควำมสุขในกำรทำงำน จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมรักและควำมผูกพันกับองค์กรเพื่อให้มีผล
กำรดำเนินงำนที่ดีและภำคภูมิใจในองค์กร เช่น โครงกำร Happy Workplace กิจกรรมแข่งกีฬำ
สัมพันธ์บุคลำกร ฯลฯ
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน ควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
ภำพรวมและรำยด้ำนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก สำนักหอสมุด ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพชีวิต
ในกำรทำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีกิจกรรมสวน
ในห้องสมุด Green Library Corner ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ทำงำน มีกำรจัดสรรงบ
ประมำณสำหรับกำรพัฒนำตนเอง และสำนักหอสมุดจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำน IT แก่บุคลำกร
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคง เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมกำรทำผลงำน
เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้ำนสังคมสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมแข่งกีฬำสัมพันธ์บุคลำกร ด้ำนลักษณะ
กำรบริหำร ผู้บริหำรมีช่องทำงกำรสื่อสำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่หลำกหลำย เช่น
อีเมล Line โทรศัพท์ และกำรพบปะพูดคุย ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน จำกรำยงำน
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ใน
ระดับมำก (3.90) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำนักหอสมุด มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ที่จัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบรรณำรักษ์น้อย Trainer โรงเรียนรอบรั้ว
มหำวิทยำลัยทักษิณ ปี 2 โครงกำรอบรมกำรจัดกำรบรรณำนุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และ
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ
3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ กับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประเภท
บุคลำกร ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ สังกัด ประสบกำรณ์กำรทำงำน และเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง ที่แตกต่ำงกัน
ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เนื่องจำกสำนักหอสมุด
มีบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น ประเภทบุคลำกร ของสำนักหอสมุด ประกอบด้วย พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย โดยแต่ละประเภทได้กำหนดวุฒิกำรศึกษำและ
ลักษณะงำนที่สอดคล้องกับควำมรู้ จึงส่งผลให้บุคลำกรแต่ละประเภทมีประสิทธิภำพกำรทำงำน
แตกต่ำงกัน
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมคิดเห็น/ กำรปฏิบัติงำนจริง
กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณพบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับ
ควำมผูกพันมีควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน โดยด้ำนสำมัคคีมีควำมสัมพันธ์กับ

ด้ำนควำมควำมเต็มใจจะปฏิบัติงำนเพื่อองค์กรสำนักหอสมุดจัดโครงกำร Happy Workplace และ
กิจกรรมแข่งกีฬำสัมพันธ์บุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร ผลของกิจกรรมทำให้บุคคลำกร
ร่วมกันทำงำนเป็นทีม มีควำมเสียสละ ทุ่มเทในกำรทำงำน ก่อให้เกิดควำมผูกพันด้ำนควำมเต็มใจ
จะปฏิบัติงำนเพื่อองค์กร
5. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนมี
ควำมสัมพันธ์กันปำนกลำงในทิศทำงเดียวกัน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้ทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงสำนักหอสมุด
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เรียนรู้และพัฒนำตนเอง โดยกำหนดในข้อตกลงร่วมก่อนปฏิบัติงำน ซึ่งใช้เป็น
เกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเงินเดือน และจำกข้อมูลบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะสำกล
ควำมรู้ และทักษะในวิชำชีพร้อยละ 100 ซึ่งส่งผลให้บุคลำกรนำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษำสภำพที่เป็นจริงและสภำพที่คำดหวังในกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ
2. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพกับขวัญในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณ
3. ควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
4. ควรศึกษำพฤติกรรมกำรสื่อสำรในองค์กรของมหำวิทยำลัยทักษิณ
5. ควรศึกษำวิเครำะห์งำนเพื่อกำหนดตำแหน่งและกำลังคนของมหำวิทยำลัยทักษิณ
6. ควรศึกษำปัจจัยด้ำนทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรผลิตบัณฑิต
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ
7. ควรศึกษำกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนของมหำวิทยำลัยภำยใต้
Thailand 4.0
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
จำกกำรวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้แก่ ควำมผูกพันต่อองค์กรและคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน จึงขอเสนอนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของห้องสมุด ดังนี้
ด้ำนควำมผูกพันต่อองค์กร
- สำนักหอสมุดควรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ในแต่ละสำยงำนเพื่อกำรแบ่งปันควำมรู้
ด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
- สำนักหอสมุด ควรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อบุคลำกรจะได้เห็นเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของตนเอง
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