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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในองค์กรเมื่อ

เทียบกับทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ในการจัดการอีกท้ังเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น

ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ, 2549) ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์มี

คุณลักษณะที่สำคัญ คือการมีความรู้ ความสามารถ ในการนำสติปัญญามาใช้วางแผนและตัดสินใจ 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพ่ือให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพราะทรัพยากรมนุษย์จะทำหน้าที่บริหาร

ทรัพยากรอ่ืน ๆ จนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้าหรือการบริการขึ้นอยู่กับ

ประเภทและวัตถุประสงค์ขององค์กร (สุนันทา เลาหนันท์, 2546) หากปราศจากทรัพยากรมนุษย์การ

ทำงานขององค์กรจะไม่สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ (ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ

,2543) 

การที่บุคลากรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละ ใน

การทำงานอย่างจริงจังของบุคคลในองค์กร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ 

สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการทำงานอของบุคลากรภายในองค์กร เพราะความ

พึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลทำงานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมีความเต็ม

ใจในการปฏิบัติงาน ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภานในที่สุด ความพึงพอใจในงานจึง

มีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและนำมาเป็นองค์ประ

กออบในการวิเคราะห์งาน และการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความพึง

พอใจในงาน อันนำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งนำไปสู่

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นลพรรณ บุญฤทธิ์,2558)  

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการ

บริหารและบริการของมหาวิทยาลัย โดยการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  

กระทรวง  สำนักงานอธิการบดีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการ
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ให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมีพันธกิจ 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง 2) พัฒนาระบบ

การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ จากพันธกิจ

ของหน่วยงานบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นกลไกล

ขับเคลื่อนพันธกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของ

สำนักงานอธิการบดีจะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนั้น หากบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการบริหารการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยการนำผลการศึกษาวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของของบุคลากร ที่มีผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานใน

สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1) ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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1.2) ตัวแปรตามด้านปัจจัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพ่ือน
ร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 
2) ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) กองกลาง 
2) กองนโยบายและแผน 
3) กองพัฒนานักศึกษา 
4) กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสภาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 
5) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
6) ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
7) ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
8) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
9) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงาน 

3) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ด้านพ้ืนที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่อยู่ 38 ม.8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง  มีนาคม พ.ศ.2563 เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน  
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน มี
ความเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
 

1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable)   ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสำนักงานอธิกากรบดี ใช้ประกอบพิจารณาดำเนิน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิกากรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
1.7 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายถึง ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ระดับตำแหน่ง 

6. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

1. ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ 

2. โอกาสก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

4. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 

5. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
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ปัจจัยในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคลากร ตอองคประกอบของ
คุณลักษณะของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี  ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวย  

1) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของงานหรือหนาที่ ที่ไดรับ มอบ
หมายใหปฏิบัติงาน  

2) โอกาสกาวหนาในหนาที่การทํางาน หมายถึง สิ่งที่บุคลากรรูสึกวาเขามีความ
ก้าวหนาในงานที่ปฏิบัติ ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม และมี
โอกาสในการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความสามารถของตน  

3) สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคลากรตองานที่
ปฏิบัติ และตอสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู  

4) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง บุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอเพ่ือนรวม
งาน ทํางานรวมกันดวยความสามัคคี ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไปอยางฉันทมิตร  

5) ขวัญและกำลังใจในการทำงาน หมายถึง สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ที่ได้รับอิทธิพล จากแรงกดดันหรือสิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงาน  
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บทที ่2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วนำมาใช้ในการกำหนดแนวคิดการวิจัย โดยมีสาระสำคัญ 
ดังนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.1.1 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทำใหเ้กิ

ดผลในการงาน และคำการปฏิบัติ หมายถึงการ ดำเนินไปตามระเบียบ แบบแผน การกระทำเพ่ือใหเ้
กิดความชำนาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช้ 

จตุพล พัฒนกิจเจริญการ (2552) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงาน
หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามที่วางแผน การใช้
ทรัพยากรที่กำหนดไว้ ทันเวลา ได้คุณภาพ ได้ผลงานเท่ากับหรือเพ่ิมข้ึนกว่าปัจจัยนำเข้า 

Herbert A. Simon (1960) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่าถ้าพิจารณา ว่างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า ( Input) กับผลผลิต (Output) ที่
ได้รับจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้าในกรณีถ้าเป็นการบริหารราชการและองค์กรของภาครัฐ
บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ดังนี ้ 

E = (O – I) + S  
E คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)  
O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (Output)  
I คือ ปัจจัยนําเข้า หรือ ทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)  
S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)  
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Millet (1994) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน ที่ก่อใหเ้กิดความ
พอใจแก่มนุษย์และได้ผลกำไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย และความพึงพอใจนั้น  หมายถึง ความพึง
พอใจในการบริการ (Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณาจาก  

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service)  
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service)  
3. การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample service)  
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)  
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการ
บริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่าย  ทางด้าน
วัตถุประสงค์ และบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพ่ิมความแม่นตรงและความเร็ว ของการบริหารให้
มากขึ้น 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการทํางาน ของ
องค์กรนั้น ว่าทํางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้
แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง
หมายถึง การทํางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กันตยา เพ่ิมผล (2541) ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นการปรับปรุง แก้ไข

เพ่ิมเติม ความสามารถและทักษะในการทำงานของตนเองหรือผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ อันจะทำให้ตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์ การ 
อันจะทำให้ตนเองผู้อ่ืนและองค์การเกิดความสุขในที่สุด ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมี 
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การหรือการพัฒนาสังคม นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองกับการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานยิ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย กล่าวคือประการแรกก่อนที่ 
คนจะเข้าสู่การทำงานในองค์การหนึ่ง ๆ นั้น บุคคลนั้นต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรง 
ตามที่องค์การนั้นต้องการ ซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่องค์การกำหนดนั้นก็จะต้องมีการพัฒนา 
ตนเองหรือได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่าง ๆ จนมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่งานและทำงานได้ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สองเมื่อบุคคลเข้าสู่งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพัฒนา 
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทำงานให้ดีที่สุดเพ่ือประสิทธิผลขององค์การจึงกล่าว 
ได้ว่า การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การใน 
ที่สุดนั้นเอง 

สมคิด บางโม (2540) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย  
1) วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไร ถ้าข้าราชการรู้ว่า สิ่งที่

ตนทำนั้นมีค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณค่านั้น  ๆ มากกว่างานที่ไม่มี 
ประโยชน์หรือมีคุณค่าน้อยในขณะที่เงินเดือนเท่ากันข้าราชการย่อมสนใจในงานที่มีคุณค่ามากกว่า  

2) สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน สะอาด 
มีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว และอยู่กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้นได้ผลงานมากขึ้น ทำให้รักและพอใจในการปฏิบัติงาน 
ห้องพักควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร  

3) ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอว่า
ตำแหน่งหน้าที่ที่ตนกระทำนั้นจะเป็นอะไร ผู้บริหารที่ดีจะต้องพยายามสนับสนุนให้ข้าราชการของ 
ตนก้าวหน้าต่อไปให้มากที่สุด หาโอกาสให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น สนับสนุนให้เรียนต่อหรือเข้ารับ 
การอบรมสัมมนา 

สมใจ ลักษณะ (2544) กล่าวว่า นอกจากปัจจัยด้านองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว การใช้ 
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ 
สำคัญในการจัดรูปแบบของการใช้แรงจูงใจแก่บุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน รูปแบบการ 
จูงใจม ี๓ ลักษณะ คือ  

1) การจูงใจด้วยค่าตอบแทน  
1.1)  รางวัลค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น 

เงินเดือน โบนัส เป็นต้น การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นที่มาของการได้รับ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง สวัสดิการและบริการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์ที่อยู่
อาศัย เป็นต้น 

1.2)  รางวัลค่าตอบแทนที่ไม่ใช้เงินได้แก่ การให้เครื่องอำนวยความสะดวก เช่น 
ห้องทำงานส่วนตัวของผู้บริหาร รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น การให้โอกาสได้ไปศึกษา อบรม สัมมนา
ให้ได้รับผิดของโครงการที่มีเกียรติและได้สร้างผลงาน  

ลักษณะของการให้รางวัลตอบแทนควรคำนึงถึงความต้องการพ้ืนฐานของบุคคลแต่ละคน ที่
อาจมีลำดับความต้องการที่แตกต่างกัน รางวัลที่จัดให้นอกจากต้องตรงกับความต้องการแล้วควร 
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เสริมให้มีความต้องการขั้นสูงต่อไป หลักการให้รางวัลควรเป็นรางวัลที่มีความสำคัญต่อผู้รับ มีการ 
จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และความยืดหยุ่นตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2) การจูงใจด้วยงาน  
หลักการที่สำคัญของการจูงใจด้วยงานคือ ใช้ลักษณะและเงื่อนไขวิธีการทำงาน 

จูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  พอใจอุทิศตนให้กับงานและให้
ความร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน วิธีการจูงใจด้วยงาน ควรประยุกต์ การจูงใจโดยเน้น
การจัดงานให้ท้าทายความสามารถ ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จ
และความพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบจะช่วยจูงใจให้เกิดการอุทิศตน ตั้งใจทำงานให้ประสบผลดียิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติที่พบว่าได้ผลดีในการจูงใจด้วยงาน คือ 

2.1) การหมุนเวียนงาน  คือการให้พ้นสภาพความจำเจ และจะเกิดความ
กระตือรือร้นในงานใหม่  

2.2) ขยายขอบเขตและเนื้อหาของงาน คือมอบอำนาจหน้าที่ให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
แสดงความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเขา  ซึ่งจะช่วยสร้างความท้าทาย เช่น การให้
โอกาสพนักงาน ติดต่อลูกค้าโดยตรง เพ่ือทราบความต้องการของลูกค้า  

3)   การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์การ  
3.1) ใช้วิสัยทัศน์สร้างเป้าหมายในอนาคต ความเจริญก้าวหน้าขององค์การเป็น

ทิศทางท่ีทุกคนมุ่งมั่น  
3.2) ให้ทุกคนมีส่วนร่วม คือ การให้ความสำคัญต่อผู้บริหารทุกระดับ ใช้การ

ตัดสินใจจากระดับล่าง โดยให้ความไว้วางใจและให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด มีการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ในนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินการที่
พวกเขาต้องการ ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการทำแผนงานติดตามประเมินแผนงานและภูมิใจใน
ความสำเร็จของแผนงาน  

3.3) ให้ความสำคัญต่อความต้องการของบุคคลและสนองความต้องการของ
บุคคล เช่น สนองความต้องการด้วยการจ้างงานตลอดชีวิต และให้มีความสำคัญกับระบบอาวุโสให้
ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการควบคุมเฉพาะผลตามเป้าหมายและให้ทุกคนมีโอกาสกำหนด
รายละเอียดของวิธีการดำเนินงานด้วยตนเอง ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคคลด้วยการจัดให้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งรูปแบบการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกอบรมขณะ
ทำงาน จัดกลุ่มคุณภาพให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเป็นต้น  
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3.4) ติดตามประเมินผลด้วยวิธีการธรรมชาติ เช่น การสนทนาระหว่างผู้บริหาร
กับผู้ปฏิบัติงาน ได้ประเมินผลการทำงานเป็นหมู่คณะเพ่ือร่วมกันภูมิใจเมื่อผลงานประสบความสำเร็จ 
และช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

 
2.1.3 องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
Vroom and Deci (1997) ได้ทำการศึกษาพบว่าในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ความสามารถความชำนาญของ
ผู้ปฏิบัติงานและการจูงใจในการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลเสียก่อน  

Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทัสน์ วีระศักดิ์การุณย์,2556) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียง
กับ Harring Emerson โดยตัดทอนบางข้อลง และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้  4 ข้อ 
ประกอบด้วย 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า และ
มีความพึงพอใจผลการทำงาน ความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ ควร
ก่อเกิดประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ  

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และ
ควรมีการวางแผนบริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs) ในกาดำเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และ
วิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช่จ่าย หรือต้นทุน
การผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สมใจ ลักษณะ (2552) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน จำแนกออกไดเ้ป็น 2 ระดับ คือ  
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1) ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน คือ บุคคลที่ตั้งใจทำงาน
อย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่
พึงพอใจในการทำงาน เป็นบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้นดัดแปลงวิธิีการ
ทำงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

2) ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ 
หน้าที่ขององคก์รโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งกำลังคนอย่างคุ้มค่าท่ีสุด มีการสูญเสียน้อยทีสุ่ด 
มีลักษณณะของการดำเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และบุคคล 
องค์กรระบบการบริหารจัดการที่ เอ้ือต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย องคก์รมี
ความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธิีการเทคนิคและเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทำให้เกิดวิธีการทำงาน
อย่างเหมาะสม มีความราบรื่นในการดำเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญ
และกำลังใจที่ด ีมีความสุขความพอใจในการทำงาน 

อรุณ รักธรรม (2536) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละคนในองค์การ ซึ่งมี 
4 ประเภท คือ โครงสร้างขององค์การ วิทยาการ สิ่งแวดล้อมภายนอก และนโยบาย ด้านการบริหาร 
และการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1. ด้านโครงสร้างขององค์การ จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
คือ เมื่อมีการควบคุมในเรื่องของกฎระเบียบ ข้องบังคับต่างๆ ในองค์การจะทำให้เกิดการขาดการ
ยืดหยุ่น บรรยากาศความตึงเครียดจะเกิดขึ้นมาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การนั้นให้มีความอิสระ
ส่วนบุคคลรวมถึงให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม เช่น มีความจริงใจต่อกันและในการเปิดเผย
ข้อมูลและความรับผิดชอบในงานบรรยากาศขององค์การก็จะดีขึ้น ซึ่งย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ ส่วนโครงสร้างอย่างอ่ืนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การก็คือขนาดขององค์การและตำแหน่งของบุคคลในสายการบังคับบัญชาโดยที่องค์การขนาดเล็ก 
จะมีความจริงใจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นกันเองมากกว่าองค์การขนาดใหญ่ เป็นต้น 

2. วิทยาการต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์การ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การวิทยาการที่ใช้ในการทำงานประจำปี แนวโน้มที่จะสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดย
กฎหมายที่ยืดหยุ่นน้อยและบรรยากาศของการไว้เนื้อเชื่อใจจะอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นการใช้วิทยาการ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควรเปิดโอกาสในด้านติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยมีความจริงใจต่อกัน
และกันและมีพฤติกรรมในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความสำเร็จ
ของงาน 

3. สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
เช่นกัน เช่น ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำให้โรงงานหลายแห่งได้ปิดกิจการหรือไม่ก็ 
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ปลดพนักงานบางส่วนออกไปซึ่งทำให้บุคคลทีอ่ยู่ในโรงงานปัจจุบันอายจะมีขวัญกำลังใจไม่ดี ซึ่งจะมี 
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได 

4. นโยบายด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ 
พฤติกรรมของบุคคลในแต่ละองค์การ เช่น การจัดให้มีข่าวสารย้อนกลับ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 
หรือลักษณะงาน ย่อมจะเป็นเครื่องสร้างบรรยากาศในการทำงานอันจะนำมาสู่ความสำเร็จในงาน ซึ่ง 
มีส่วนช่วยให้บรรยากาศของพนักงานในองค์การมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายของกลุ่มมาก  
ขึ้น 

Becker และ Neuhauser (1975) ได้เสนอตัวแบบจําลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร 
(Model of Organization Efficiency) โดยเขากล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากจะ
พิจารณาทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยนําเข้าและผลผลิตขององค์กรแล้ว ในฐานะ
ที่เป็นองค์กรในระบบเปิดยังมีปัจจัยประกอบอีกคือตัว แบบจําลองในรูปสมมติฐาน ซึ่งสามารถสรุป ได้
ดังนี้  

1) หากสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรมีความซับซ้อนตํ่าหรือมีความแน่นอน มีการ
กำหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน แน่ชัด จะนําไปสู่ความมี  
ประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานยุ่งยากซับซ้อนสูงหรือมีความ
ไม่แน่นอน  

2) การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพ่ือเพ่ิมผลการทํางานที่มองเห็นได้มีผลทําให้  
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วย  

3) ผลการทํางานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4) หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่าการกำหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผลการ 

ทํางานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลําพัง 
สมยศ นาวีการ (2549อ้างถึงใน กชพร พุทธจักร, 2553)ได้เสนอปัจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 
1) กลยุทธ์ (Strategy) เกี่ยวกับการกำหนดเป็นภารกิจการพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนใน

องคก์ร โอกาส และอุปสรรคภายนอกองค์กร เป็นแผนปฏิบัติการที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร
และกิจกรรมใหเ้หมาะสม ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

2) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
3) ระบบ (System) ระบบขององค์กรจะทำให้บรรลุเป้าหมาย 
4) แบบ (Style) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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5) บุคลากร (Staff) 
6) ความสามารถ (Skill) 
7) ค่านิยมร่วมของคนในองคก์ร (Shared value) 
Herzberg (1968 อ้างอิงใน วีระวุฒิ อัตตนนท์ ,2550:7) ได้นําเอาการบริหารงานแบบ

วิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่จะทําให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจและมีประสิทธิภาพ  เขาได้ศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของบุคคลที่พอใจในการ
ทํางานและไม่พอใจในการทํางาน พบว่าบุคคลที่พอใจในการทํางานนั้นประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

1) การที่สามารถทํางานได้บรรลุผลสําเร็จ 
2) การที่ได้รับยกย่องนับถือเมื่อทํางานสําเร็จ  
3) ลักษณะเนื้อหาของงานนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
4) การที่ได้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
5) ความก้าวหน้าในการทํางาน 
6) การที่ได้โอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถในการทํางานส่วนปัจจัยที่เกี่ ยวกับ

สิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นสิ่งทําให้เกิดความไม่พอใจ ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 
1) นโยบายและการบริหารขององค์กร 
2) การควบคุมการบังคับบัญชา 
3) สภาพการทํางาน 
4) ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลทุกระดับในหน่วยงาน 
5) ค่าตอบแทน 
6) สถานภาพ 
7) การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว 
8) ความปลอดภัย 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 

 

 

 ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี 

 
สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี เพ่ือดำเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานออกเป็น 3 กอง 2 กลุ่มงาน และ 4 ศูนย์ ได้แก่

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์ และ

สิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
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 2.3.1 กองกลาง 

แผนภูมิโครงสร้างกองกลาง 

 

 ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างกองกลาง 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกลาง มีดังนี้ 

   (1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท ตรวจสอบ และ

นำเสนอผู้บริหารสั่งการ และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและค้นหาหนังสือ 

จัดทำหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกาศ ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การตามคำสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลหนังสือราชการส่งออก คำสั่ง ประกาศ เพ่ือ

สะดวกในการค้นหา งานเลขานุการ งานบริการด้านไปรษณีย์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (2) งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ เกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน

กรอบอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินและ

แต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบำเหน็จ

ความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล 

รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา 
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  (3) งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มีภารกิจหลักในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ

การเงินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากรายได้ของ

มหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ

ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่าย ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอ่ืน ๆ รวมถึงควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการ

บันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน  หา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ  การพิจารณาร่าง

ระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และประสานงานให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (4) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การ

เบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใน

ราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา และการให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

  (5) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุมต่าง ๆ สนับสนุนการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะของงานเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านการประชุมเป็นหลัก ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งาน

ธุรการและสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  (6) งานนิติการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจ

ร่าง ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทำยกร่างและตรวจสอบนิติ

กรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย ที่ทำขึ้นกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และ

สรุปผลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและนิติ

กรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งในทาง

แพ่ง ทางอาญาและคดีทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริง และ

พยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการทางคดี การดำเนินการบังคับคดี ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย

ของบุคลากร ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ของบุคลากร  การดำเนินการเกี่ยวกับ

การสอบข้อเท็จจริง สอบวินัยและหาผู้รับผิดทางละเมิด การดำเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลา

ศึกษา สัญญารับทุน สัญญากู้ยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ใน

การกำหนดแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติที่รับผิดชอบ  

 

 2.3.2 กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบ

วงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

รายได้ ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัยเชิง

นโยบาย วิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
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แผนภูมิโครงสร้างกองนโยบายและแผน 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างกองนโยบายและแผน 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกองนโยบายและแผน มีดังนี้ 

    (1) งานบริหารทั่วไป 

- หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ 

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

- หน่วยประสานงานและบริการ 

- หน่วยประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

   (2) งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ 

- หน่วยวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 

- หน่วยวิเคราะห์และการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 

   (3) งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล 

- หน่วยวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ 

- หน่วยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ 

- หน่วยวิจัยสถาบัน 
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- หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ 

- หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง 

 3.2.3 กองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กำกับดูแลนักศึกษาให้อยู่ใน

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคมอีกทั้งยังทำหน้าที่เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต

และอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ รู้จักสังคม 

เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มี

สุขภาวะทีดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้บริการและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา

ได้แก่ หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียน

นักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ และเมื่อนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษา จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 
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  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองพัฒนานักศึกษามีดังนี้ 

   (1)  งานบริหารทั่วไป 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยงบประมาณและการพัสดุ 

- หน่วยจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

(2) งานพัฒนานักศึกษา 

- หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- หน่วยองค์การนักศึกษา 

- หน่วยวินัยนักศึกษา 

- หน่วยส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า 

- หน่วยเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 

- หน่วยนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการคัดเลือกทหารและผ่อนผันการ 

คัดเลือกทหารกองประจำการ 

(3) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

- หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

- หน่วยทุนเพื่อการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 

- หน่วยแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหาอาชีพ 

- หน่วยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยสวัสดิการนักศึกษา 

- หน่วยบริการนักศึกษาพิการ 

   (4) งานหอพักนักศึกษา 

- หน่วยบริการหอพักนักศึกษา 

- หน่วยพัฒนานักศึกษาหอพัก 

- หน่วยบัญชีและรายได้หอพัก 
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- หน่วยซ่อมบำรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก 

 3.2.4 กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลระบบงานกายภาพให้

เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ 

ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร 

สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบ

และทดสอบทางด้านวิศวกรรม กำกับดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา 

รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างงานพัฒนากายภาพ ถูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มี

ดังนี้ 

   (1) งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง 

- หน่วยโยธา 

- หน่วยไฟฟ้า 

- หน่วยประปา 

- หน่วยระบบปรับอากาศ 

(2) งานสถานที่และภูมิทัศน์ 
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- หน่วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน์ 

- หน่วยบริการตกแต่งพ้ืนที่อาคาร 

- หน่วยรักษาความสะอาดและบริการ 

- หน่วยธุรการและสารบรรณ 

   (3) งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

- หน่วยสถาปัตยกรรม 

- หน่วยวิศวกรรม 

- หน่วยควบคุมงานและประมาณราคา 

   (4) งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร 

- หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร  

 3.2.5 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อ

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ  และมีความศรัทธาต่อ

มหาวิทยาลัย 
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แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้แบ่งส่วนงาน มีดังนี้ 

    (1) งานผลิตสื่อและเผยแพร่ 

- หน่วยผลิตวารสารดอนขังใหญ่ 

- หน่วยผลิตป้ายประชาสัมพันธ์/แบรนด์เนอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์/เนื้อหา

เว็บไซต์ 

- หน่วยวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- หน่วยโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

(2) งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

- หน่วยสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

 3.2.6 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาด้านทักษะภาษา โดยมีการ

เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการ

วิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพ่ือให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย

หรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ 

นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้

คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

แผนภูมิโครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 
ภาพที่ 7 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 

1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีดังนี้ 

(1) งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 

- หน่วยพัฒนาทักษะภาษา 

- หน่วยจัดทดสอบทางภาษา 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 

(2) งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- หน่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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- หน่วยประสานงานอาคันตุกะสัมพันธ์ 

- หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 

 3.2.7 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยและสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การให้บริการความรู้ทาง

วิชาการ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมให้นักศึกษา 

บุคลากร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

แผนภูมิโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ภาพที่ 8 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจจิทัล 

 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้ 

   (1) งานบริหารทั่วไป 

- หน่วยบริหารงานทั่วไป 
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- หน่วยนโยบายและแผนงาน 

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและ ITA 

   (2)  งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล 

- หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หน่วยบริการเครือข่าย 

- หน่วยบริการดาต้าเซ็นเตอร์ 

- หน่วยสื่อสาร 

   (3)  งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

- หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ 

- หน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

- หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์ 

 3.2.8 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและ

การแข่งขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรด้านการ

กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด้านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ์

กีฬาต่อหน่วยงานภายใน และภายนอก พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของจังหวัด 

ตลอดทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขัน และการฝึกอบรมด้านกีฬาและสุขภาพ สร้างเครือข่าย

กับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ดูแล บำรุงรักษาอาคารกีฬาและสนามกีฬา กำกับดูแลการใช้

อาคารกีฬาและสนามกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน

การควบคุมดูแล 
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แผนภูมิโครงสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

 
ภาพที่ 9 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

 

  1) ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์กีฬาและนันทนาการ มีดังนี้ 

    (1) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- หน่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

   (2)  งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน์ 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยธุรการ 

- หน่วยงบประมาณ การเงินและพัสดุ 

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน 

- หน่วยประชุมและการประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยบริหารจัดการสนามกีฬาและให้บริการ 

- หน่วยสิทธิประโยชน ์
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- หน่วยบำรุงรักษาสนาม 

 

 3.2.9 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีการจัดการกลุ่มสาขาอาชีพตามระเบียบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจหลักของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่ (1.)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็น

ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

(2.)ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ, ดำเนินงานตามภารกิจ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ (1.)การยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต (2.)การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

(3.)การสร้างความเป็นสากล 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาขา

อาชีพทั้งหมด 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสา

หการ 3.กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4.กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5.

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6.กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7.กลุ่มสาขาอาชีพภาค

บริการ ทั้งหมดนี้เพ่ือพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรในท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยในแต่ละกลุ่ม

สาขาอาชีพมีหน่วยการจัดการ ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสร้างศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 

 

 
ภาพที่ 10 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 

 

  1)  ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน มีดังนี้ 

(1) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างก่อสร้าง) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(2) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างอุตสาหการ) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(3) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างเครื่องกล) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(4) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างไฟฟ้า อิเล็กฯ และคอมฯ) 
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- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(5) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรมศิลป์) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(6) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างเกษตรอุตสาหกรรม) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

(7) กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างภาคบริการ) 

- หน่วยบริหารทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์จํากัด ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทํางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้น มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ควรพิจารณาลักษณะพนักงาน และลักษณะงานควรส่งเสริมด้านความร่วมมือภายในองค์กรและ
โอกาสความกาวหน้าในหน้าที่การทํางาน 
 สุดใจ ทัศจันทร์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับสมรรถนะของข้าราชการใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะหลักมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะในงาน  และ
สมรรถนะด้านบริหารและสมรรถนะด้านการนำตามลำดับ (2) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะข้าราชการ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ คือด้านค่าตอบแทน ด้านการจัดการความรู้
และด้านนโยบายขององค์กร (3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะ ข้าราชการ พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน (4) ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผล
ต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการ
พัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ชิงบวกในระดับสูงด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับสูง 
ด้านนโยบายขององค์กรและด้านการจัดการด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของข้าราชการเชิง
บวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 อรรถสิทธ์ิ  ตันติยุทธ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานกองบำรุงรักษา การประปานครหลวงผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน  
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในนระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยในด้านความมั่นคงในการทำงาน ความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในด้านการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยในการทำงาน 
1.ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 2.ด้านเงินเดือน 3.ด้านความสัมพันธ์กับผู้บั งคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 4.ด้านสภาพการทำงาน 5. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยในด้านลักษณะ
งาน และจากการศึกษาสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะด้านเพศที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจที่ไม่แตกต่าง
กัน 
 อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ศึกษาเฉพาะกรณี ของบุคลากร
ส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ด้านความผูกพันต่อหน่วยงาน ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน อยูในระดับดีมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน อยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพในการทํางาน ด้านความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ 
และเอาใจใส่ในงาน และความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้าน
บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสัมพันธ์กับระดับ ประสิทธิภาพการทํางาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์
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กับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ปัจจัยในการทํางาน ด้าน
ความผูกพันกบัหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านการทํางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพใน
การทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2553-2557  พบว่ามี
งานวิจัยศึกษาในประเด็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ/นาสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร่วมกับการวิเคราะห์บริบทของสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการจำแนกปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2) 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 วิธีการและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น  79  คน (กรอบอัตรากำลังบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565) ดังตารางที่ XX และการเลือกตัวอย่างจะใช้การ
เลือกประเภทตามความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั่นภูมิ 
(Stratified sampling)  

2. การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 การการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการคำนวนการหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง ในกรณีทราบจำนวนประชากรจากสูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane, 1973) กำหนด ค่า
ความเชื่อมั่นที ่95 เปอร์เซ็นต์และค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ 

สูตร Yamane   

 

เมื่อ n = จำนวนของตัวอย่าง  
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N = จำนวนประชากรทั้งหมด 

e =        ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง = 0.05 

จากการแทนค่าสูตรจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 77 คน  

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random Sampling) โดยมี

วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่มบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 9 กลุ่มตามสังกัด

และเฉลี่ยจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจำนวนบุคลากรแต่ละสังกัด ดังนี้ 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้  เป็นการใช้ 

แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยคำถามปลายปิด (Close-Ended Question) และคำถามปลายเปิด 

(Open-Ended Question) ซึ่งแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นคำถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ 

(Check List) จำนวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพ

กับเพ่ือนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นแบบสอบถามเลือกตอบตอบ (Check list) 

จำนวน 20 ข้อ โดยลักษณะของคำถามแต่ละข้อมีคำตอบให้เลือกในลักษณะการประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท และได้กำหนดค่าของคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 

ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

   5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
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3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 การแปลความหมาย 

 ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่กำหนด ดังนี้ 

 การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2552) 

 

คะแนน  ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ต่อ

การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 
3.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล
ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 79 คน โดยมีขัน้ตอน ดังนี้  
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1.1 ติดต่อ เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
ทราบขั้นตอน และวิธีการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     

1.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลในสำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ละ
หน่วยงานให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  

1.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวม

ไว้ดังนี้ 
2.1 หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูล

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2.2 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

3. นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำผลที่
ไดม้าวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานต่อไป 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 1 
ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามวิจัย ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ระดับตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติ งาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  



 
 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห ์

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
79 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้แปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ดังนี ้
 

4.1 การนำเสนอข้อมูล 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 79 ชุด โดย
นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งการวิเคราะห์ จำแนกเป็นส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นรายด้าน ประกอบไปด้วย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยแสดงผล
ออกมาเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแสดงผลจากการใช้สถิติ Independent Samples t-
test และ One-way ANOVA 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency)  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 N แทน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

SD แทน ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน ค่าสถิติการทอดสอบ t-test 
SS แทน ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df แทน ชั้นของความอิสระ (Degree of Freedom) 
MS แทน ค่าความแปรปรวนเฉลี่ย 



 
 

LSD แทน การเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
Sig. แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 
b แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ 
R2 แทน ค่าความแปรปรวน 
Bate แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบมาตรฐาน 
* แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยแสดงผลออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าจำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

n = 79 

  ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 30 38.00 
 หญิง 49 62.00 
อาย ุ ต่ำกว่า 30 ปี 13 16.50 
 30-40 ปี  37 46.80 
 41-50 ปี 18 22.80 
 51-60 ปี  11 13.90 
 60 ปีขึ้นไป 0 0.00 
สถานภาพ โสด 49 62.00 
 สมรส 25 31.60 
 หม้าย/หย่าร้าง 5 6.40 
ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 6 7.60 
 ปริญญาตรี  57 72.20 
 ปริญญาโท 15 19.00 



 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาเป็นเพศ

ขาย คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมาอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

22.80 ต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.90 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาสมรถ 31.60 และหม้าย/หย่าร้าง 6.40 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 19 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็น

ร้อยละ 7.60 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ คิด

เป็นร้อยละ 64.60 รองลงมาระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 10.10 

 ปริญญาเอก 1 1.20 
ระดับตำแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน   17 21.50 
 ระดับชำนาญงาน 1 1.30 
 ระดับอาวุโส 0 0.00 
 ระดับปฏิบัติการ 51 64.60 
 ระดับชำนาญการ 8 10.10 
 ระดับชำนาญการพิเศษ 0 0.00 
 ผู้บริหาร 2 2.50 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี  28 35.40 
 5 – 10 ปี  12 15.20 
 11 – 20 ปี 28 35.40 
 21 – 30 ปี  8 10.10 
 มากกว่า 30 ป ี 3 3.90 
สังกัด กองกลาง 29 36.80 
 กองนโยบายและแผน 5 6.40 
 กองพัฒนานักศึกษา 12 15.10 
 กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสภาปัตย์และ

สิ่งแวดล้อม 
13 16.50 

 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 4 5.10 
 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 4 5.10 
 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 7 8.70 
 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 4 5.10 
 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงาน 1 1.20 



 
 

ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 2.50 และระดับชำนาญงาน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.40 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

15.20 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.10 และ มากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

สังกัดกองกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.80 กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสภาปัตย์และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 16.50 

กองพัฒนานักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.10 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 8.70 กองนโยบายและแผน คิด

เป็นร้อยละ 6.40 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร คิดเป็นร้อยละ 5.10 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 

5.10 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 5.10 และศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 

1.20  

 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบไปด้วย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที ่การงาน 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยแสดงผลออกมา
เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งจะแสดงในรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่ 4.2 แสดงค่าเฉลี ่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในภาพรวม 

n = 370 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  3.76 .536 มาก 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.76 .603 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.01 .735 มาก 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 4.15 .651 มาก 
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 3.83 .660 มาก 

ภาพรวม 3.90 .507 มาก 
จากตารางที่ 4.2  พบว่า ระดับในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพกับเพ่ือน



 
 

ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) สภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) ขวัญและกำลังใจ

ในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) และโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

n = 370 

ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ขณะนี้เป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา
โดยตรงและสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้ อย่างเต็มที่ 

4.04 .939 มาก 

งานที ่ท ่านได้ร ับมอบหมายเปิดโอกาสให้ใช ้ความคิดร ิเริ่ม
สร้างสรรค ์

4.19 .833 มาก 

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับงานท่ีท่านทำอยู่ในปัจจุบัน 4.38 .739 มาก 
หากท่านมีโอกาส ท่านจะเปลี่ยนงานทันที 2.43 1.184 น้อย 

ภาพรวม 3.76 .536 มาก 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.38) งานที่

ท่านได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่
ขณะนี้เป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาโดยตรงและสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้ อย่างเต็มที่  อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.04) และหากท่านมีโอกาส ท่านจะเปลี่ยนงานทันที อยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 2.43) 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

n = 370 

ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
ท่านม ีโอกาสได ้ เล ื ่อนตำแหน่งหน ้าท ี ่การงานส ูงข ึ ้นตาม
ความสามารถ 

3.61 .868 มาก 



 
 

งานที่ท่านทำอยู่ขณะนี้จะช่วยทำให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียง 
และมีโอกาสก้าวหน้าด้านการงาน 

3.67 .763 มาก 

ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและมี
โอกาสในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

4.05 .732 มาก 

ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม 3.72 .732 มาก 
ภาพรวม 3.76 .603 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ระบบงานที่เก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสในการ

พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.05) ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึด

หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.72) งานที่ท่านทำอยู่ขณะนี้จะช่วยทำให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียง และมี

โอกาสก้าวหน้าด้านการงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67) และท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น

ตามความสามารถ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.61) 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

n = 370 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
ในหน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่ในการทำงานได้ อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

4.13 .867 มาก 

ในหน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
อย่างเพียงพอ มีความทันสมัยมาใช้เพื ่อให้การทำงานมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4.15 .769 มาก 

ในหน่วยงานของท่านมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงพอ 

3.70 .924 มาก 

บรรยากาศในสถานที่ทำงานของท่าน เช่น แสงสว่าง ความสงบ 
อากาศ ฯลฯ เอ้ืออำนวยให้ท่านทำงานได้อย่างสะดวกสบาย 

4.06 .837 มาก 

ภาพรวม 4.01 .735 มาก 
 



 
 

จากตารางที่ 4.5  พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู ่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) ใน

หน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่ในการทำงานได้ อย่างเหมาะสมปลอดภัย  อยู ่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) 
บรรยากาศในสถานที่ทำงานของท่าน เช่น แสงสว่าง ความสงบ อากาศ ฯลฯ เอื้ออำนวยให้ท่านทำงานได้อย่าง

สะดวกสบาย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) และในหน่วยงานของท่านมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ

เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.70) 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 

n = 370 

ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทุกคน 

4.19 .785 มาก 

ท่านสามารถจัดการความขัดแย้งของเพ่ือนร่วมงานได้ 3.78 .795 มาก 
ท่านสามารถทำงานกับเพ่ือนร่วมงานในลักษณะทีมได้เป็นอย่างดี 4.33 .728 มาก 
ท่านได้รับความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา 4.29 .864 มาก 

ภาพรวม 4.15 .651 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถทำงานกับเพ่ือนร่วมงานในลักษณะทีมได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.33) ท่านได้รับความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29) ในหน่วยงานมีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) ท่านสามารถ

จัดการความขัดแย้งของเพ่ือนร่วมงานได้ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.78)  
 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน 



 
 

n = 370 

ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน �̅� SD ระดับความคิดเห็น 
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.04 .775 มาก 
ท่านพึงพอใจกับการจัดระบบสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น 

3.94 .924 มาก 

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ยกย่อง ชมเชย เมื่อท่านประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

3.77 .750 มาก 

หน่วยงานมีการจัดสถานที ่พักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการ
ร่วมกันให้กับพนักงาน 

3.57 .827 มาก 

ภาพรวม 3.83 .660 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7  พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อัตราเงินเดือนที่ได้รับ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.04) ท่านพึงพอใจกับการจัดระบบสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ค่า

การศึกษาบุตร เป็นต้น อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.94) ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ยกย่อง ชมเชย เมื่อท่าน

ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) และหน่วยงานมีการจัดสถานที่พักผ่อนและ

กิจกรรมสันทนาการร่วมกันให้กับพนักงานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.57) 
  
 

 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 สมมติฐาน ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแสดงผลจากการใช้สถิติ Independent Samples t-
test และ One-way ANOVA  
  
 



 
 

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามเพศ 

 n = 79 

รายการ 
ชาย หญิง 

t Sig. 
�̅� SD �̅� SD 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  3.77 .629 3.76 .477 .092 .927 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.73 .643 3.78 .583 -.336 .738 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.84 .805 4.11 .677 -1.603 .113 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 4.27 .612 4.08 .669 1.265 .210 
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 3.64 .775 3.94 .557 -1.860 .069 

รวม 3.85 .581 3.93 .459 -.709 .480 
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.9  พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามอายุ 

n = 79 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

 
SS df MS F Sig 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม 1.088 3 .363 1.275 .289 
 ภายในกลุ่ม 21.342 75 .285   
 รวม 22.430 78    
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระหว่างกลุ่ม .573 3 .191 .515 .673 
 ภายในกลุ่ม 27.789 75 .371    

รวม 28.362 78    
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม 2.393 3 .798 1.504 .220 
 ภายในกลุ่ม 39.787 75 .530   
 รวม 42.180 78    
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม 2.296 3 .765 1.866 .143 



 
 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
  

 ภายในกลุ่ม 30.768 75 .410   
 รวม 33.065 78    
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .664 3 .221 .497 .685 
 ภายในกลุ่ม 33.404 75 .445    

รวม 34.068 78    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.089 3 .363 1.435 .239 
 ภายในกลุ่ม 18.973 75 .253   
 รวม 20.062 78    



 
 

ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามสถานภาพ 

n = 79 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

SS df MS F Sig 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม .447 2 .224 .773 .465 
 ภายในกลุ่ม 21.983 76 .289   
 รวม 22.430 78    
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระหว่างกลุ่ม .068 2 .034 .091 .913 
 ภายในกลุ่ม 28.295 76 .372    

รวม 28.362 78    
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .661 2 .331 .605 .549 
 ภายในกลุ่ม 41.519 76 .546   
 รวม 42.180 78    
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม .575 2 .287 .672 .514 
 ภายในกลุ่ม 32.490 76 .428   
 รวม 33.065 78    
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .552 2 .276 .626 .538 
 ภายในกลุ่ม 33.516 76 .441    

รวม 34.068 78    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .054 2 .027 .102 .903 
 ภายในกลุ่ม 20.009 76 .263   
 รวม 20.062 78    



 
 

 
ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามระดับการศึกษา 

n = 79 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตารางที ่ 4.10  พบว่า ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

SS df MS F Sig 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม .153 3 .051 .172 .915 
 ภายในกลุ่ม 22.277 75 .297   
 รวม 22.430 78    
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระหว่างกลุ่ม .835 3 .278 .758 .521 
 ภายในกลุ่ม 27.528 75 .367    

รวม 28.362 78    
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .190 3 .063 .113 .952 
 ภายในกลุ่ม 41.990 75 .560   
 รวม 42.180 78    
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม .952 3 .317 .741 .531 
 ภายในกลุ่ม 32.113 75 .428   
 รวม 33.065 78    
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .162 3 .054 .119 .948 
 ภายในกลุ่ม 33.906 75 .452    

รวม 34.068 78    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .203 3 .068 .255 .857 
 ภายในกลุ่ม 19.859 75 .265   
 รวม 20.062 78    



 
 

ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติงาน 

n = 79 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า ตำแหน่งในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

SS df MS F Sig 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม 1.354 4 .338 1.188 .323 
 ภายในกลุ่ม 21.077 74 .285   
 รวม 22.430 78    
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระหว่างกลุ่ม 3.333 4 .833 2.463 .052 
 ภายในกลุ่ม 25.029 74 .338    

รวม 28.362 78    
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม 1.935 4 .484 .890 .475 
 ภายในกลุ่ม 40.245 74 .544   
 รวม 42.180 78    
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม 2.011 4 .503 1.198 .319 
 ภายในกลุ่ม 31.054 74 .420   
 รวม 33.065 78    
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม 3.021 4 .755 1.800 .138 
 ภายในกลุ่ม 31.047 74 .420    

รวม 34.068 78    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.852 4 .463 1.882 .123 
 ภายในกลุ่ม 18.210 74 .246   
 รวม 20.062 78    



 
 

ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน จำแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

n = 79 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
  
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
 

SS df MS F Sig 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม .830 4 .207 .711 .587 
 ภายในกลุ่ม 21.600 74 .292   
 รวม 22.430 78    
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระหว่างกลุ่ม 1.057 4 .264 .716 .583 
 ภายในกลุ่ม 27.305 74 .369    

รวม 28.362 78    
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม 1.606 4 .402 .732 .573 
 ภายในกลุ่ม 40.574 74 .548   
 รวม 42.180 78    
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม 3.659 4 .915 2.302 .066 
 ภายในกลุ่ม 29.406 74 .397   
 รวม 33.065 78    
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ระหว่างกลุ่ม .818 4 .204 .455 .768 
 ภายในกลุ่ม 33.250 74 .449    

รวม 34.068 78    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.140 4 .285 1.114 .356 
 ภายในกลุ่ม 18.922 74 .256   
 รวม 20.062 78    



 
 

 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
ต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน โดยแสดงผลออกมาเป็นความถี่ (Frequency) 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ขอบคุณในการดูแลและใส่ใจอย่างดีทำงานแบบมีความสุขมาก ๆ  2 
ต้องการให้เพิ่มจัดสวัสดิการเรื่องการประกันชีวิตเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 1 
ต้องการให้เพิ่มสวัสดิการ 1 
ต้องการให้เพิ่มสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาล  1 
ต้องการให้เพิ่มสวัสดิการเรื่องการศึกษาบุตร 1 
ต้องการให้เพิ่มแรงจูงใจ 1 
ต้องการให้ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน 1 
การจัดสวัสดิการ มีการจัดแบบอิงกลุ่ม ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม 1 
ต้องการให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขั้นจากการทำงาน 1 
ด้านแสงสว่างในที่ทำงาน ควรมีค่าแสงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพดวงตา
ของผู้ปฏิบัติงาน 

1 

 
 

 
 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร ื ่อง ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการปฏิบัต ิงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของของบุคลากรที่มีผลต่อปัจจัยใน
การปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน  และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีควารู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร เพ่ือหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถาม กับคำนิยาม (IOC) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.65-1.00 หลักจากนั้นได้นำแบบสอบถามไปทดลองหา
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.967 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 การนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาทำการนำเสนอผลงานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขอกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 62 รองลงมาเป็นเพศขาย คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมา
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.80 ต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.90 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาสมรถ 31.60 และหม้าย/หย่าร้าง 6.40 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 19 
อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.60 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ดำรง
ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 64.60 รองลงมาระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ระดับชำนาญการ 



 
 

คิดเป็นร้อยละ 10.10 ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 2.50 และระดับชำนาญงาน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลำดับ ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.40 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา 5-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 15.20 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.10 และ มากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดกองกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.80 กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสภาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นร้อยละ 16.50 กองพัฒนานักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.10 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 8.70 กอง
นโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 6.40 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร คิดเป็นร้ อยละ 5.10 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 5.10 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 5.10 และศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือ
แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 กลุ ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน อยู่

ในระดับมาก (�̅� = 4.15) สภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) ขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) และโอกาสก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) 

 ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ท่านรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.38) งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปิด

โอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ขณะนี้เป็นงานที่ตรงกับสาขา

ที่เรียนจบมาโดยตรงและสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้ อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.04) และหากท่าน

มีโอกาส ท่านจะเปลี่ยนงานทันที อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.43) 

 ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ

อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.05) ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.72) งานที่ท่านทำอยู่ขณะนี้จะช่วยทำให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่อเสียง และมีโอกาสก้าวหน้าด้านการ

งาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67) และท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นตามความสามารถ อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.61) 

 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช



 
 

ภัฏเพชรบุรี ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) ในหน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่

ในการทำงานได้ อย่างเหมาะสมปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) บรรยากาศในสถานที่ทำงานของท่าน เช่น 

แสงสว่าง ความสงบ อากาศ ฯลฯ เอ้ืออำนวยให้ท่านทำงานได้อย่างสะดวกสบาย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) และ
ในหน่วยงานของท่านมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงพอ อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.70) 

 ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ท่านสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานในลักษณะทีมได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.33) ท่านได้รับ

ความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.29) ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) ท่านสามารถจัดการความขัดแย้งของเพื่อน

ร่วมงานได้ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.78) 

 ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า อัตราเงินเดือนที่ได้รับ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.04) ท่านพึง
พอใจกับการจัดระบบสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.94) ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ยกย่อง ชมเชย เมื่อท่านประสบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) และหน่วยงานมีการจัดสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

ให้กับพนักงานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.57) 
 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การเปรียบเทียบความแตกต่างความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 

อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 



 
 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตำแหน่งในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
ต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น ต้องการให้
เพ่ิมสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  

 
 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  
 การนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาทำการนำเสนอผลงานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 
 เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธ์ิ ตันติยุทธ์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกองบำรุงรักษา การประปานครหลวง ผลการวิจัย พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมี
แรงจูงใจที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญกับประเด็นความเสมอภาค ความเท่า
เทียมกันในเรื่องเพศ และองค์กรก็มีนโยบายการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็น ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

อายุที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ



 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับอายุไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันลักษณะการ
ปฏิบัติงานอาศัยการทำงานเป็นทีมมากขึ้น จึงทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงอาจทำให้ไม่เกิดช่องว่าง
ด้านอายุ ซึ่งส่งผลดีต่อการปฏิบัติการ ความร่วมมือร่วมใจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนั้น หากองค์กรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความแตกต่างด้านอายุ กระชับความสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำ
ให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับสถานภาพไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการ
บริหารจัดการงาน การมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่หน่วยงานมอบให้บุคคลนั้น ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ดังนั้นหน่วยงานควรจะมีการ
จัดกิจกรรมหรือรูปแบบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกสถานะภาพการสมรสของบุคลากร 

ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว (2561) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั ้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร น้อยมณี ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
กรณศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากข้ันตอนรับบุคลากรให้แต่ละตำแหน่ง
งานมีความเหมาะสมของภาระงานที่รับผิดชอบ กับระดับการศึกษาและความรู้ความสามารถ ดังนั้นหน่วยงานควรมี
การพัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้ในงานที่ทำ แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงาน
อธิการบดี  

ตำแหน่งในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งภาพร วมและ
รายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก และกัลยา ใจรักษ์ ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 
7  ผลการศึกษาพบว่า ตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัด



 
 

กองพันทหารราบ ที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 อาจเนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในการทำงานระดับใดนั้นมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมที่ดีในด้านต่างๆ เหมาะสมกับตำแหน่งที่
ผู้ปฏิบัติงานดำรงตำแหน่งอยู่  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน สรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว 
(2561) ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงาน กลุ ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับอายุงานไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์
อินเตอร์ เนชันแนลจํากัด ผลการวิจัย พบว่า อายุงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนกังานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาสั้นหรือยาวนานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่แตกต่างกัน เกิดจากการมีคู่มือการปฏิบัติงานในทุกงาน
ของสำนักงานอธิการบดี โครงสร้างการบริหาร รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในทุกๆตำแหน่งมีคุณภาพ จึงทำให้ไม่ว่า
จะเป็นบุคลากรที่เพ่ิงเข้ามาทำงานหรือทำงานเป็นระยะเวลานาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่แตกต่างกัน 
   
5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการต่อผู้บริหารที่ควรพิจารณาปรับปรุง
เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดดังนี้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า  
 ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หาก
บุคลากรได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ องค์กรใหม่ จะเปลี่ยนงานทันที นั่นแสดงให้เห็นถึงระดับของ
ความจงรักภักดีกับองค์กรที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือจูงใจเพ่ือให้บุคลากรมี
ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น เพราะความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นเหตุผลสำคัญต่อการประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
พบว่า โอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นตามความสามารถ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่น ๆ 
ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ควรเป็นไปตามระบบคุณธรรม  



 
 

  ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องมาจากมีค่าเฉลี่ยรายข้อต่อไปนี้ (1) มีพึง
พอใจกับการจัดระบบสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น  
(2) ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ไม่ค่อยยกย่อง ชมเชย เมื่อบุคลากรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ 
(3) หน่วยงานไม่มีการจัดสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ในระดับต่ำกว่าข้ออื่น ดังนั้น หาก
หน่วยงานมีการเพิ่มระบบสวัสดิการ เพิ่มเติมการยกย่อง ชมเชย เมื่อบุคลากรประสบความสำเร็จ และเพิ่มการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากร อาจเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบุรี 
 ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ อาจทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากบุคลากรของ
สำนักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีการบริหารการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ 
 ด้านการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อปัจจัยใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อการบริหารขององค์กร เป็นการพิสูจน์โครงสร้าง
และวิธีการบริหารทรัพย์กรบุคคลของสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสามารถนำรูปแบบกระบวนการบริหารเป็น
ต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต  
 การศึกษาในครั ้งนี ้ศึกษาในเรื ่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ข้อค้นพบของการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ไม่ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพกับ
เพ่ือนร่วมงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดังนั้นจึงได้ขอเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 
 5.4.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควร
มีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและนำมาพัฒนาการบริหารองค์กรต่อไป 
 5.4.2 ควรมีการศึกษาบุคลากรในสังกัดอื่น ๆ และนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่แท้จริง 



 
 

 5.4.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจให้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือได้ข้อมูลที่เป็น
จริงตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดมากที่สุด เพ่ือที่จะสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการบริหารองค์กรต่อไป 
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