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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 116 คน
เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t test (Independent t test) ค่า F test (Independent sample F test) และสถิติ Pearson Product
Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการทางานของบุคลากร
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ และด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน อยู่ในระดับมาก (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา
ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านการประสานงาน ด้านใช้หลั กคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (3) ปัจจัยด้านการบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านการประสานงาน
ด้านใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ, พฤติกรรมการทางาน

Abstract
The purpose of this research is (1) to study the effectiveness of the academic support
personnel. Educational Technology Agency Ramkhamhaeng University (2) to study administrative
factors affecting the effectiveness of the academic staff Educational Technology Agency
Ramkhamhaeng university This research is quantitative research. The sample used in this research
was the academic support personnel. Educational Technology Agency The 116 students in
Ramkhamhaeng University used the data collection tool in this research as a questionnaire. The
statistics used in the research were frequency, percentage, mean Standard deviation, t test
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(Independent t test), F test (Independent sample F test) and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient. The results of the study were as follows: (1) Academic Support Staff, Office of
Educational Technology Ramkhamhaeng University is most effective in all three aspects of work
behavior of personnel. On the progression of duty. And the workplace environment. In a very high
level. (2) Academic Support Staff, Bureau of Educational Technology Most Ramkhamhaeng
universities are of the opinion that the four management factors are leadership. Policy management
Coordination The use of virtue in the work. Affect the effectiveness of the operation at the medium
level. (3) Four management factors: leadership Policy management Coordination The use of virtue in
the work. There were positive correlations with the performance of the academic support personnel,
Office of Educational Technology. Ramkhamhaeng university Statistically significant at the 0.05 level
Keywords: Effectiveness, Academic Support Staff, Work Behavior

บทนา

การสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปกติแต่ไม่
บังคับเข้าชั้นเรียน อันเป็นระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต มหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็ นหนึ่ งในสถาบั นการศึ กษาชั้ นน าของ
ประเทศไทยและมี ชื่ อเสี ยงในด้ านรั ฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์อย่างมากที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514
โดยสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในสมัยนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยรามค าแหงจึ งเกิ ดขึ้ น
โดยอันเชิญพระนามรามคาแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยมาเป็นเกียรติแก่ชาวไทย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพี่อขยายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึก ษาให้ กั บปวงชนชาวไทยทุ กชนชั้ น
วันที่ 26 พฤศจิ กายนของทุ กปีจึ งถือเป็นวั นสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงนับตั้งแต่นั้นมา
มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ
และความจาเป็นของแต่ละบุคคล จึงจัดให้มีการบรรยาย
ในชั้นเรียน สาหรับผู้ที่จะเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน และ
จัดให้มี สื่อการสอนทางไกลเพื่ อศึกษาด้วยตนเอง เช่ น

มหาวิ ท ยาลั ยเป็ นสถาบั นการศึ กษาระดั บ
อุดมศึก ษา ที่ มี หน้าที่ ห ลักในการส่ง เสริม ความรู้
ความสามารถให้กับคนในประเทศแล้วในปัจจุบัน
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ถือเป็น
หน้าที่หลักสาคัญแล้ว ยังต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
ศึกษาหาความรู้ด้วยอีกทั้งยังมีภาระงานอื่นๆ ที่เพิ่มเติม
ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้มีความก้าวเจริญหน้า
และยังมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนอีก อาทิการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การ
บริการการศึกษา การประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก การเงินและพัสดุ และการประชาสัมพันธ์
ซึ่งภาระหน้าที่หลักของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
สาคัญ ที่ท าให้องค์ก ารสถาบันการศึกษาสามารถ
พัฒนาการให้บริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย
และเป็ นสถาบันชั้นน าอั นดั บต้นๆของประเทศ ซึ่งรั บ
บุคคลเข้าศึกษาโดยไม่ส อบคัดเลือ กและไม่ จากั ด
จานวน ทาการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือมีการเรียน
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ตาราเรียน การบรรยายผ่ านวิทยุ และโทรทั ศน์ ตลอดจน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาที่ มีภาระการทางาน หรือ
อยู่ในท้ องถิ่นห่างไกลไม่ สามารถเดินทางมาเรียนอย่าง
สม่าเสมอได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น จึงทาให้มี
การจัดตั้งส านักเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมา เพื่ ออ านวย
ความสะดวกให้กับนักศึก ษาที่ไม่สามารถเดินทาง
มาเรียนได้ตามปกติ
สานักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2529 ซึ่งประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 103 หน้า12 ตอนที่ 59
วันที่ 14 เมษายน 2529 เพื่อจัดระบบงานใหม่ โดยรวมงาน
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้
ด้วยกั น ได้แก่ งานของฝ่ายโสตทัศนศึกษาสานักหอสมุ ด
กลาง และงานของสานักงานวิทยุและโทรทัศน์ การศึกษา
สานักงานอธิการบดี (สานักเทคโนโลยีการศึกษา, 2559)
โครงการจัดตั้ง สานักเทคโนโลยีการศึก ษา
มหาวิ ทยาลั ยรามคาแหง เป็ นโครงการในแผนพั ฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ซึ่ง ได้ผ่านการพิจ ารณาและได้รับ ความเห็นชอบ
ตามลาดับ ดังนี้ (1) คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุ มครั้งที่ 11/2527 เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม
2527 ตามบันทึกที่ ทม 1204/33432 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2527 (2) คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการและระเบียบ
บริ หารราชการแผ่ นดิ น ตามบั นทึ กที่ ปพพ. 48/2528
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2528 (3) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2528 ตาม
หนังสือ สร.0203/339 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528
โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการในสานักเทคโนโลยีการศึกษา
ออกเป็ น 1 ส านักงาน และ 4 ฝ่าย ดังนี้ (1)ส านักงาน
เลขานุการ จ านวน 32 คน (2) ฝ่ายโสตทั ศนศึกษา

จานวน 43 คน (3) ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
จานวน 19 คน (4) ฝ่ายเทคนิคจานวน 52 คน (5) ฝ่าย
ศู นย์ บ ริ ก ารและพั ฒ นาสื่ อเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
จานวน 17 คน
ด้วยความมุ่งมั่นที่สนับสนุนการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ สานักเทคโนโลยีการศึกษา จึงมีปรัชญา
ที่ว่า “เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล สื่อการศึกษา
ทั นสมั ย ร่วมใจบริการ” และเพื่อรักษามาตรฐานการ
สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพสานักเทคโนโลยีฯ
จึงสร้างสรรค์ ให้บริการด้านสื่อการศึกษา มุ่งมั่นให้บุคลากร
เป็นผู้รู้ตน รู้คนรอบข้าง ร่วมสรรค์สร้างงาน ภายใต้กรอบ
แห่ งความรู้ คู่คุ ณธรรม เพื่อให้ สอดคล้องกั บปรั ชญา
มหาวิ ทยาลั ย “ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”
เนื่องจากประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญ
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมุ่งเน้นถึงหัวข้อ
และประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งาน รวมถึงความต้ องการในการสนับสนุ นและ
ส่งเสริมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล
Drucker (1964: 5) ได้ให้ความหมายไว้
ว่าประสิทธิผลหมายถึงการทาสิ่งต่างๆให้ถูกต้อ ง
กล่าวคือความสามารถในการเลือกวัตถุประสงค์ได้
อย่างเหมาะสม
Etzioni (1964: 8) ได้ให้ความหมาย
ของประสิทธิผลขององค์การว่าหมายถึงขนาดของ
ความสามารถขององค์ ก ารในการที่ จ ะสามารถ
ทางานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆที่กาหนดไว้
Fiedler (1967: 11) ได้ให้ความหมายไว้
ว่าประสิทธิผลหมายถึงความสามารถของบุคคลใน
การทางานร่วมกันเพื่อ บรรลุเ ป้าหมายของงานที่
วางไว้ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการวางตนในการทางาน
และบรรยากาศการทางานในกลุ่มนี้ที่เอื้อ ต่อการ
บรรลุเป้าหมาย
Barnard (1968: 55) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล
องค์การ คือ การตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์ การอย่ างสมบู รณ์ ความเข้ มของการตอบสนอง
อย่างสมบูรณ์จะเป็นตัวชี้วัดความเข้มของประสิทธิผล
ทองใบ สุดชารี (2545: 107-115) ได้ให้นิยาม
ความหมาย “ประสิทธิผลขององค์การ” ว่าหมายถึงระดับ
ที่องค์การได้ตระหนัก ถึงเป้าหมายขององค์การที่
ต้องการทาให้บรรลุผลชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลเป็น
แนวความคิดในวงกว้างจาเป็นที่จ ะต้อ งพิจ ารณา
ตัวแปรที่สาคัญ 2 ระดับคือการพิจารณาในระดับองค์การ
และระบบย่อยขององค์การโดยประเมินจากเป้าหมายต่างๆ
ขององค์การว่าบรรลุผลสาเร็จเพียงใด
ธี ราลั กษณ์ ฉิ มพาลี (2546: 45) ได้ ให้
ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การพิจารณาผลของ
การท างานว่าส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ หรือตามที่
คาดหมายไว้เป็นหลัก

ฉั ตรรั ชดา วิ โรจน์ รั ตน์ (2549: 36) ได้ ให้
ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถของ
บุคคล ในการทางานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลงานหรือ
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้
จากความหมายของประสิทธิผล จึงสรุปได้
ว่าประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของการ
ทางานที่สาเร็จลุล่วงดังประสงค์ หรือที่คาดหวังไว้
เป็นหลั ก หรือเกี่ ยวข้องกั บความส าเร็จของเป้ าหมาย
หรือเป็นเครื่องตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่า การบริหารและ
องค์กรประกอบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร
การบริหาร เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างร่วมกั นด้วยการประสานสั ม พันธ์
โดยมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เอื้ออานวยต่อกิจกรรม
ที่ กระท าให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ ก าหนดเอาไว้
อย่างชัดเจน โดยการบริหารเป็นการลงมือกระทาหลังจาก
วางนโยบายหลักการบริหารมาแล้ว ซึ่งในขั้นตอนนี้
จะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพื่อที่จะ
นาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ บุคลากร วัสดุ งบประมาณ
มาจั ดการตามหลั กการที่ ได้วางไว้ โดยมี กระบวนการ
เป็นขั้นตอนและชัดเจน เพื่อทาให้เกิดความสาเร็จ
เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้นั้ น การบริหาร
ที่ ดีนั้นจะต้องอาศัยความร่ วมแรงร่วมใจของบุคลากร
ในองค์การอย่างเต็มใจจึงจะนาไปสู่การขับเคลื่อนงาน
ไปสู่ ความส าเร็จ ทั้ งที่ ต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ
และทั กษะของผู้บริหารที่ จะปลุกและกระตุ้นให้คนใน
องค์การทางานร่วมกันนาไปสู่ความสาเร็จเป็นไปตามที่
ต้องการ (อ้างถึงใน นพดล ไชยบาล, 2553: 8-9)
การดาเนินงานหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ ของคน
ภายในองค์การนั้น เพื่อให้ได้ตามสิ่งที่องค์การตั้งเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จาเป็นต้องมีผู้ที่ร่วม
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กิจกรรมดาเนินการอยู่จานวนหนึ่งการบริหารเป็น
เครื่องมือที่ค่อยสนับสนุนให้เกิดการทางานร่วมกัน
ระหว่ า งบุ ค คลกลุ่ ม และใช้ บุ คคลและกลุ่ ม เพื่ อ
ความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การ ซึ่งคาว่าการ
บริหารหรือเรียกอีกอย่างว่า การจัดการ โดยแปลมา
จากคาว่า Administration หรื อ Management
ซึ่งมีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้
โดยมี นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการบริหาร
มากมายเช่น นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2534: 3) ให้
ความหมายการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ
ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกันดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์อ ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างที่บุคคลร่วมกั นก าหนด โดยใช้กระบวนการ
อย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า ขณะที่ สมคิด บางโม (2538: 29) ได้ให้
ความหมายการบริหารไว้ว่า หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้ ค น เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข ององค์ ก ารและนอก
องค์ ก ารเพื่ อให้ บ รรลุวั ตถุป ระสงค์ ขององค์ ก าร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ สมยศ นาวีการ
(2537: 18) ได้ให้ความหายการบริหารไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การการสั่งการ
และการควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิกของ
องค์ การและใช้ ทรั พ ยากรอื่ นๆ เพื่ อความส าเร็ จ
ในเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้
แนวคิดการบริหารของ Henri Fayol (อ้างถึงใน
วันชัย มีชาติ, 2552: 34-36) ได้เสนอองค์ประกอบ
ของการบริหารไว้ 5 ประการดังนี้
1. การวางแผน (planning) ซึ่งได้แก่ การกาหนด
ภาพในอนาคตที่ องค์ การต้ องการจะบรรลุและวิธี การ
ในการด าเนิ นการให้ ประสบผล การวางแผนจะต้ อง
มีลักษณะสาคัญคือ มีความเป็นเอกภาพ (unity) มี
ความต่อเนื่อง (continuity) มีลักษณะยืดหยุ่น (flexible)

และมี ความกระชับและชัดเจน (precision) การวางแผน
จะมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อนาคตขององค์การ
2. การจั ดรู ปงานหรื อการจั ดองค์ การ
(organizing) องค์ประกอบในเรื่องการจัดองค์การเป็น
การพิจารณาแบ่งงานภายในหน่วยงานว่าใครควรทาอะไร
ในองค์การ ควรประกอบด้วยควรจะประกอบด้วยหน่วยงาน
ย่อยมากน้อยเพียงใด และแต่ละหน่วยงานย่อยควรจะทา
หน้าที่ใดจึงจะทาให้งานในองค์การบรรลุผล
3. การสั่งการ (command) ได้แก่ การกาหนด
หรือมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั ิงานดาเนินการตามที่ต้องการได้
ผู้สั่งการจะต้องมี ความรู้ในเรื่องของคนสามารถจั ดการ
หรือขจัดผู้ไร้ความสามารถออกไปจากองค์การได้สามารถ
ยกตัวอย่างที่เห็นชัด สามารถสรุปการทางานที่ผ่านมาได้
และไม่หมกหมุ่นอยู่กับรายละเอียดมากนัก มีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงงานและบุคคลเข้าด้วยกัน
4. การประสานงาน (co-ordination) เป็นการ
สร้างความกลมกลืนในการปฏิบัติงานขององค์การ
ให้ ทุ ก ส่ วนในองค์การท างานเชื่ อมโยงกั นเพื่อให้เกิ ด
เป้ าหมายตามที่ ต้ องการ โดยการเชื่ อมกิ จกรรมต่างๆ
ในองค์การเข้าด้วยกันเป็นการสร้างอันหนึ่งอันเดียวกันใน
องค์การ
5. การควบคุม (control) ได้แก่ การตรวจสอบ
การดาเนินการขององค์การให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้
การควบคุมจะเป็นหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนอย่างชัดเจน การควบคุมจะมุ่งพิจารณาถึง
ข้อผิดพลาดและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุง
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจ
การจูงใจเป็นเรื่องสาคัญอันดับแรกของผู้บริหาร
ที่ จะต้ องให้ ความสนใจ เพราะเป็ นสิ่ งที่ จะท าให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อการบริการงานภายในองค์ การ การจูงใจ
จึงเป็นกระบวนการที่บุคลคลภายในองค์การถูกกระตุ้น
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จากสิ่งเร้าต่างๆ โดยเจาะจง ให้กระทาตามความต้องการ
ของผู้บริการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เพื่อให้เ กิดความเข้าใจเกี่ ยวกับ การจูง ใจได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการจูงใจไว้ดังนี้
สร้ อ ยตระกู ล อรรถมานะ (อ้ า งถึ ง ใน
นพดล ไชยบาล, 2552: 14) ได้ให้คาจากัดความ
ของการจูงใจ (Motivation) เป็นภาษาละติน ว่า Movere
อันหมายถึง การเคลื่อนไหว (To Move) ซึ่งเป็นความรู้สึก
ซึ่งไม่หยุดนิ่งอันยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหรือการ
กระทา
นอกจากนี้ยังมี สมเดช มุงเมือง(อ้างถึง
ในนพดล ไชยบาล, 2552: 14) ได้ให้ความหมาย
ของการจูงใจไว้ในพฤติกรรมองค์การการจูงใจ หมายถึง
พลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่มีอิทธิพลผลัก ดันให้แสดง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุถึงความพึ งพอใจตามความต้องการ
ของแต่ ละบุคคลและมี การกระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
Stauss and Sayles (1967, pp. 142-143)
ได้ ใ ห้ หมายความว่ าความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน
หมายถึงความรู้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
นั้นให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์ก ารคนเรา
จะรู้สึกพอใจในงานทีท่ าเมือ่ งานนั้นให้ผลประโยชน์
ตอบแทนทั้ งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้
กาญจน์ เรืองมนตรี (2543: 1) ให้ความหมายว่า
ความรู้สึกเช่น ความรู้สึ กรักความรู้สึกชอบ ภูมิใจ
สุขใจ เต็มที่ ยินดี ประทั บใจ เห็นด้วย อั นจะมี ผลให้
เกิ ดความพึ งพอใจใน การท างานมี การเสี ยสละ อุ ทิ ศ
แรงกาย แรงใจและสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้จริง
พิศิษฐ์ ขาวจันทร์ (2546: 48) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่ าความพึง พอใจเป็ นสิ่ง ที่ ดีห รือ ความรู้ สึ ก ใน

ทางบวก ที่ ผู้ปฏิบัติงานมี ต่องาน ความรู้สึก นี้จ ะ
ช่วยจู งใจให้ เกิ ดความรั กในงานมี ความกระตื อรื อร้ น
มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจที่ดี
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ
ขององค์การ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ(survey research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการสานักเทคโนโลยีการศึกษา จานวน
116 คน และผู้วิจัยดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)
โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนคือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามเกี่ยวกั บ
ปัจจัยการบริหาร (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
(4) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test (Independent
t-test) ค่า F-test (Independent sample F-test) แบบ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way
ANOVA (One-way Analysis of Variance) หรือ
Brown Forsyth ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือDennett’s T3 และสถิติ Pearson Product Moment
Correlation Coefficient
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ลทั่วไปเกี่ยวกับข้ อมู ล
ส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
(ร้อยละ 69.0) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 50.9) มีสถานภาพ
สมรส (ร้ อยละ 50.0) มี การศึ กษาระดั บปริ ญญาโท
(ร้อยละ 52.6) มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 75.9)
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ (ร้อยละ 56.9) และมีประสบการณ์
ในการทางาน 16 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 56.9)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าปัจจัยด้านการบริหาร ในภาพรวม ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานัก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้าน
การประสานงาน และ (2) ด้ านใช้ หลักคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานตามลาดับนอกจากนี้พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เห็ นว่ าปั จจั ยด้านการบริ หาร ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้าน
นโยบายการบริหารงาน และ (2) ด้านภาวะผู้นา ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นา พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการบริหาร
ด้านภาวะผู้นา ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ด้านการบริ หาร ด้านภาวะผู้ นา ส่ งผลต่ อประสิทธิ ผล
การปฏิบัติ งาน อยู่ในระดับปานกลางทั้ ง 5 ข้อ ดังนี้
(1) ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง (2) การสั่งงานมอบหมาย
งานของผู้บริหารมีความชัดเจน (3) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล (4) ผู้บริหารรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน และ (5) ผู้บริหารสอนงานและให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
2. ด้านนโยบายการบริหารงาน พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัย
ด้านการบริหาร ด้านนโยบายการบริหารงาน ส่ง ผลต่อ
ประสิท ธิผลการปฏิบัติง าน อยู่ในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่ วนใหญ่ มี ความเห็ นว่ าปั จ จั ยด้ า นการบริ ห าร
ด้านนโยบายการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บปานกลางทั้ ง 5 ข้ อ ดั งนี้
(1) หน่ วยงานมี นโยบายสนั บสนุ นให้ บุ คลากรศึ กษา
หาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น (2) หน่วยงานมีการกระจาย
อานาจและมอบอานาจหน้าที่ การท างานอย่างชัดเจน
(3) หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทีส่วนร่วม
ในการวางแผนการท างาน (4) หน่วยงานมี แนวทางการ
บริ หารของผู้ น าภายในองค์ การที่ มี ความชั ดเจนและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และ (5) หน่วยงานมีนโยบาย
คัดเลือกบุคลากรเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามลาดับ
3. ด้านการประสานงาน พบว่า บุคลากร
สายสนั บสนุ นวิ ชาการ ส านั กเทคโนโลยี การศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยด้าน
การบริหาร ด้านการประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้ อ
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
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ปัจจัยด้านการบริหาร ด้านการประสานงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
(1) หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีมนุษย
สัมพันธ์ดีปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่อื่น (2)
หน่วยงานมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่มีความรู้
ความสามารถประสานงานให้บางเรื่อง (3) หน่วยงานมีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีสาหรับ
ติดต่อประสานงานกันโดย เฉพาะเรื่อง (4) หน่วยงานมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ติดต่อ สื่อสาร และ (5) หน่วยงานมีการ
พิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะมอบหมายงาน
ให้ตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ตามลาดับ
4. ด้านใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ปัจจัยด้านการบริหาร ด้านใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการบริหาร ด้านใช้หลักคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ (1) การปกครองบังคับบัญชาและการ
มอบหมายงานมี ความยุ ติธรรม (2) มี การประเมิ นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม (3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรความโปร่งใส (4) การพิจารณาความดี
ความชอบในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ตามลาดับ
นอกจากนี้พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานัก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง เห็นว่าปัจจัย
ด้านการบริหาร ด้านใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
1 ข้อ ดังนี้ มีการเปิดเผยผลการพิจารณาความดีความชอบ
ตามลาดับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ชา ก า ร
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วน
ใหญ่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ส่วนใหญ่ มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านพฤติกรรมการทางาน
ของบุคลากร (2) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ และ (3) ด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1. ด้านพฤติกรรมการทางานของบุคลากร
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมการทางานของบุคลากร อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผ ลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ (1) บุคลากรมีความเต็มใจ
และเอาใจใส่ในการทางาน (2) บุคลากรมีความพร้อมและ
มีความพยายามที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สาเร็จและสมบูรณ์
(3) บุคลากรอุทิศเวลาในการทางาน (4) บุคลากรมีความ
พร้อมในการทางาน (5) งานที่ปฏิบัติน่าสนใจท้าทายให้
ต้องลงมือทาหรือทาโดยลาพังได้ (6) บุคลากรในหน่วยงาน
เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติและศักดิ์ศรี และ
(7) บุคลากรมี ความรู้ความสามารถในการท างานเป็น
อย่างดี ตามลาดับ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผ ลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ (1) สถานที่ ทางานสะอาด
(2) สถานที่ทางานกว้างขวาง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(3) สถานที่ท างานเป็นระเบียบและ (4) สถานที่ ทางาน
มีบรรยากาศทีด่ ีในการทางาน ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ (1) วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานที่ ใช้ในการปฏิบัติงานมี จ านวน
เพียงพอ (2) มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการท างานที่เหมาะสม และ (3) สถานที่ ทางานมี วัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนี้ทันสมัย ตามลาดับ
3. ด้านความก้ าวหน้าในหน้าที่ พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่วนใหญ่มีป ระสิทธิผ ลการ
ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิ ชาการ ส านั กเทคโนโลยี การศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
รามคาแหงส่วนใหญ่ มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับมาก 3 ข้ อ ดังนี้ (1) การเลื่ อนต าแหน่ งของ
บุ ค ลากรพิ จ ารณาจากประสบการณ์ และอายุ งาน
ประกอบ (2) งานที่ทาอยู่ปัจจุบันมีโอกาส ได้ตาแหน่งที่
เลื่อนสูงขึ้น และ (3) การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร
พิจ ารณาจากคุณ วุฒิ หรือวุฒิการศึ กษา ตามล าดั บ
นอกจากนี้ พบว่ า บุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ
ดังนี้ (1) การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร ในหน่วยงาน
เน้นผลงานเป็นสาคัญ และ (2) การเลื่อนตาแหน่งให้
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บุคลากรในหน่วยงานโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสานัก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ มี อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ ลักษณะงานที่ รับผิดชอบ
อยู่ในปั จจุบัน และประสบการณ์ในการท างานต่างกั น
มี ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกั น
ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจั ยด้ านการบริ ห าร ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายสนั บสนุ นวิ ชาการส านั กเทคโนโลยี การศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในภาพรวมและรายด้านทุ ก
ด้าน
2.1 ปัจจัยด้านการบริหาร ด้านภาวะผู้นา
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้าน
2.2 ปัจจัยด้านการบริหาร ด้านนโยบาย
การบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิ บัติ งานของบุ คลากรสายสนั บสนุ นวิชาการส านั ก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน
2.3ปัจจัยด้านการบริหารด้านการประสานงาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการสานัก เทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน
2.4ปั จจั ยด้ านการบริ หาร ด้ านใช้ หลั ก
คุ ณธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
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สนั บ สนุ น วิ ช าการ ส านั ก เทคโนโลยี การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน

พิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทางาน
เป็นการพิสูจน์ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก
หากบุคลากรทางานดี ก็จะได้รับการพิจารณาให้ทางานที่
ตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่
ลักษณะของการจูงใจด้วยเงินและการให้บาเหน็จ
รางวัลบุคลากรอย่างยุติธรรมก็จะทาให้พนักงานมีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน

การอภิปรายผล
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมการท างานของบุคลากร
อยู่ในระดั บมาก อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการท างาน
เป็นปัจจัยผลั กดั นให้ องค์การขับเคลื่ อนไปในทิ ศทาง
ที่ผู้บ ริหารและบุคลากรขององค์ก ารคาดหวัง ซึ่ง
ปัจจุบันองค์การจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการสร้าง
พฤติ กรรมการท างานของบุ คลากรที่ เข้ มแข็ งมากขึ้ น
เพื่ อเป็ นตัวแปรผลั กดั นไปสู่ ความส าเร็จ ทั้ งนี้ เพราะ
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรคือรากฐานของ
องค์การ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งในการ
ดาเนินงานของแต่ละองค์การ ซึ่งพฤติกรรมการทางาน
ของบุคลากรมีผลต่อทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน
ความร่วมมือร่วมใจกันในการทางานของสมาชิกใน
องค์ ก าร มี ทั ศ นคติที่ ดี ต่ อ งาน และต่อ องค์ ก าร
ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
การปฏิ บัติ งาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในสถานที่ ท างาน
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในการทางาน
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
ซึ่งแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ สิ่ง แวดล้อ ม
ทางสังคมผู้คนที่อยู่ล้อมรอบบุคคลทั่วไป และมีอิทธิพล
ต่อบุคคลนั้น อาจมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่มีก็ได้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ อยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะการพิ จารณาเลื่ อนตาแหน่ง โดย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การมอบหมายงาน ควรมีการประชุม
หรื อ แต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนยอมรั บ ใน
ภารกิจที่มอบหมาย
2. ควรมอบหมายงานที่ทาให้บุคลากรมีโอกาส
ได้ พั ฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่ มทั กษะในการ
ปฏิบัติงานอื่น ควบคู่กันไปด้วย
3. ควรกาหนดนโยบายด้านการควบคุม
และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ควบคู่ กั บ การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรมีการบริหารงานที่ยึดหลักความยุติธรรม
ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกาหนดมาตรฐาน
ในการดาเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อขอรับ
คาปรึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ระหว่างหน่วยงาน
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4. ควรให้ความสาคัญกับบรรยากาศที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
5. ควรมีการกาหนดเวลาในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และควรมีการชมเชยเมื่อบุคลากรสามารถทางานได้
เสร็จตามเวลาที่กาหนด
6. ควรมีการนาเสนอให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับ
ความสาเร็จแต่ละงานเพื่อทาให้ผู้ป ฎิบัติได้มีขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นการประชาสัมพันธ์
ภารกิจของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย
7. บุคลากรควรมีการศึกษาระเบียบปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอควบคู่กับการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ช่วยในการปฏิบัติ งานที่ มี ขั้นตอนมาก เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และ
ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งสามารถนาไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไป
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