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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 2) ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี 3) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากร
สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลัก
ความน่ าจะเป็ นด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง จานวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มานประกอบด้วย
การทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากรแบบอิสระ, การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว, และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ้นไป สถานะภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่ งงานระดับพนักงาน สังกัดหน่ วยงาน มีประสบการณ์ในการทางานใน
องค์กรต่ากว่า 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท 2) ผลการวิเคราะห์ ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงานมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านนโยบาย
และการบริ หาร 3) ผลการวิเคราะห์ดา้ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพงานมาก
ที่สุด รองลงมาเป็ นด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาน้อยที่สุด 4) ผลการวิเคราะห์ ดา้ นความสัมพันธ์ปัจจัยแรงจูงใจกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานในด้านรวม พบว่า ด้านความสาเร็ จของงาน และด้านนโยบายและการบริ หารส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน , บุคลากร, สายสนับสนุน, มหาวิทยาลัยเอกชน
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ABSTRACT
The objectives of the research include 1) to study the level of motivation in the operation of support
personnel private university in Pathum Thani province. 2) to study the level of efficiency in the operation of support
personnel work performance and 3) to study the motivation that affects the efficiency of support personnel work
performance private university in Pathum Thani province. The samples group of 150 people were selected nonprobability sampling by using a purposive sampling. The research tool is the survey and the statistical methods
include the frequency, percentage, mean, standard deviation, Inferential statistics include two group of mean
comparison test, t-test, One way ANOVA and multiple regression at the significant level of .05.
The research findings indicated that
1) The mostly respondents are female, aged more than 41 years old, Married, graduate with bachelor’s
degrees, affiliated with departments. They are mostly the employee with less than five years of work experience.
Their average monthly income is less than or equal to 15,000 baht.
2) The results of the analysis of the level of motivation for the performance of the motivation factor are
the most aspect is job achievement, followed by acceptance respect and job description, Hygiene factors include the
relationship with colleagues is the most followed by policy and administration.
3) In the work performance, When considering each aspect, the most efficient aspect is the quality of
works, followed by the quantity of works aspect and the time, respectively.
4) The correlation between the motivator factors and the efficiency of work performance indicates that the
job achievement, policy and administration have the impact on efficiency in operation of support personnel private
university in Pathum Thani at the significant level of .05.
Keywords: Motivation, Efficiency of work performance, Personnel, Operation of support, Private University
1. บทนา
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง และสิ่ งแวดล้อม
ท่ามกลางกระแสแห่ งการเปลี่ยนแปลง (ชินวัฒน์ คาสนนันทน์ และสัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2557) การเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย มีความพัฒนา และพยายามปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพการแข่งขันที่
รุ นแรงมากขึ้น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ งได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน อาทิ การเปิ ดการเรี ยนการสอนผ่าน
อินเทอร์ เน็ต หรื อหลักสู ตรปริ ญญาควบ Double Degree เมื่อจบการศึกษา 4 ปี จะได้ปริ ญญาบัตร 2 ใบ ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จากัด อีกทั้งผูเ้ รี ยนมีความต้องการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และผูเ้ รี ยนมี โอกาสเลื อกสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้ น ส่ งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพยายาม
พัฒนาตนเองให้แข่งขันได้ สถาบันอุดมศึกษาจึ งค้าหาเอกลักษณ์เฉพาะด้านที่ ถนัด ทาได้ดี มี ความเชี่ ยวชาญ และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาหลักสู ตร การวิจยั การจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาบุคลลา
กรที่เป็ นจุดเด่นนั้นได้อย่างมีคุณภาพ และมีความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2558)
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย ไม่ ว่าจะเป็ นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ ล้วนความ
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ความสาคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ด้วยการที่องค์กรเข้ามาตรวจสอบประเมินติดตาม
ตรวจสอบคุ ณภาพและมี ค วามเป็ นเลิ ศ ของมหาวิท ยาลัย เกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา ทั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ประเมินทุกปี ) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) (ประเมินทุกห้าปี ) จึงเป็ นการแข่งขันจากการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชนด้วยกันเอง ยิง่ ในสถานการณ์การแข่งขันเพื่อความอยูร่ อดหรื อเพื่อการพัฒนามีความรุ นแรงมากขึ้น
อันเนื่ องมากจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสังคมบุคลากรสายสนับสนุ นคือส่ วนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามตามวิสัยทัศน์ บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และเป็ นผูท้ ี่ ส่งเสริ มสนับสนุ นการ
ดาเนิ นงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปอย่างราบรื่ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
อย่างยัง่ ยืน (อุทยั ดุลยเกษม, 2553, น. 62 - 63)
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ถื อ เป็ นบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย นอกจากจะสนับ สนุ น ภารกิ จ วิ ช าการแล้ว
ยังมีภารกิจหลักในการดาเนิ นนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เกิดความผูกพัน จงรักภักดี
และท างานกับ องค์ ก รตลอดไป เป็ นความรู ้ สึ ก ไว้ว างใจว่ า องค์ ก รจะไม่ ท อดทิ้ ง เรา (ชุ ติ ม า ปั ญ ญาพิ นิ จ นุ กู ร
และคณะ, 2555, น. 13) เมื่อกล่าวถึงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถานศึกษานั้นนับว่ามีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งต่อบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษานั้น ๆ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความสุ ข มีผลการปฏิ บตั ิงานที่ ดี
เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความซื่ อสัตย์ เสริ มสร้างให้เกิดความ
ภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีต่อองค์กร (สมบัติ อาริ ยาศาล, 2561, น.
34) เป็ นที่สังเกตกันอย่างแพร่ หลายว่าแรงจูงใจในการทางาน และประสิ ทธิ ภาพของงานเป็ นหัวข้อที่ซับซ้อน มีการ
สนับสนุ นอย่างมีนยั สาคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ในการศึกษาวิจยั มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มีอิทธิ พลต่อแรงงาน
เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงประสิ ทธิ ภาพของทั้งองค์กร กล่าวง่าย ๆ ว่าขวัญกาลังใจที่ สูงขึ้นจะนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิต
(Strauss, 1968, p. 264) ภายใต้สภาวะการณ์แข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจปั จจุบนั ทาให้องค์กร
ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (ภักดี มะนะเวศ, 2562) องค์กรจาเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ธิ ริญญา เพ็ญญะ และ ไชยา ยิม้ วิไล 2562)โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตรากาลังคนของ
องค์ก รที่ ถู กจ ากัด ลดน้อ ยลง การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการท างาน และผลกระทบจากเศรษฐกิ จ ที่ ตกต่ า ท าให้
สวัสดิการและผลตอบแทนที่ได้รับน้อยลง ปั ญหานี้ หากไม่เร่ งแก้ไขอย่างถูกต้องจะทาให้การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ส่ งผลกระทบต่อความสาเร็ จของหน่ วยงานและประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่ที่มีความพร้อม จึงต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคล
ไปพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจ
จากความสาคัญและปั ญหาดัง กล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี ” เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจู งใจกับ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรในด้านใดบ้าง เพื่ อนาข้อมู ลไปปรั บ ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรื อองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและยังเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการให้คงอยู่กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน
ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อเป็ นข้อมูลเสนอแนะ และเป็ นเครื่ องมือสาหลับผูบ้ ริ หารในการบริ หาร
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ด้านทรัพยากรมนุษย์ ช่วยผลักดันการดาเนินงานอีกทั้งยังสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลัย เอกชนแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานบุ คลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ในจังหวัดปทุมธานี
2.3 เพื่อศึ กษาแรงจูงใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
การตรวจเอกสาร
ความหมายของแรงจูงใจ (Motivator Factors)
แรงคือสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน นิ ยมกันว่ามี อยูป่ ระจาชี วิตของคนตั้งแต่เกิ ดมาซึ่ งเชื่ อกันว่าถ้ามี แรงอยูก่ บั ตัวก็จะมี
พลังในการทางานนั้น ๆ ให้สาเร็ จ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 30) แรงจูงใจ
เป็ นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุน้ จากสิ่ งเร้ าโดยจงใจ เพื่อให้เกิดการตอบสนองจากภายใน ก่อให้เกิ ดทัศนคติที่ดี
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร Luthans (1989) กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) คือการที่ผบู้ งั คับบัญชาสามารถ
ทาให้บุคคลมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดผล
สาเร็ จตามจุ ดมุ่ งหมายขององค์กรที่ ต้ งั ไว้ โดยเน้นการปฏิ บตั ิ งานที่ มีปนะสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเท่ าที่ จาทาได้ การจู งใจ
(Motivation) คือ กระบวนการที่ เกิ ดขึ้นภายในตัวบุคคลจากแรงผลักดันให้เกิ ดการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ผ่านการ
กระตุน้ จากสิ่ งเร้ าโดยตรง จงใจให้เกิ ดการกระทาด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุ ถึงความต้องการ ความปรารถนา
ผลตอบแทน หรื อเป้ าหมายที่บุคคลต้องการ สอดคล้องกับ Schermerhorn Hunt and Osborn (2002) กล่าวว่า แรงจูงใจ
หมายถึงอิทธิ พลภายในของบุคคลซึ่ งเกี่ ยวข้องกับระดับการกาหนดทิ ศทาง และการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่ อง
(Mowen & Minor,1998; Woolfolk, 1995) ซึ่ งแรงผลักดันหรื อแรงกระตุน้ ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่มี
เป้ าหมายนั้นคือ แรงจูงใจ (Motive) ถึงแม้วา่ แรงจูงใจและความพอใจในงานมีมีแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กนั โดยการ
ที่ผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถเกิดขึ้นจากการได้รับความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ งความพึงพอใจนั้น
มาจากการได้ถกู สนองต่อความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Davis, 1981) แต่นนั่ คือแรงจูงใจในการทางาน และความพึง
พอใจในการทางานไม่ใช่ สิ่งเดี ยวกัน เนื่ องจากความพึงพอใจในการทางานถือเป็ นทัศนติในงานชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งตาม
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ธรรมดาทัศคติจะเป็ นสิ่ งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ในขณะที่แรงจูงใจเป็ นสภาวะสามารถขึ้นลงได้ตาม
สภาพการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ สอดคล้องกับ นลพรรณ บุ ญฤทธิ์ (2558) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นความรู้สึก (Feeling) ต่องาน ส่ วนแรงจูงใจในการทางานเป็ นผลที่เกิดจากความรู ้สึก ซึ่ งกระตุน้ ให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคคล มักจะพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน (Job satisfaction) กับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน (Work motivation) คือสิ่ งเดียวกัน ความแตกต่างที่เห็นได้ชดั คือ ความพึงพอใจเป็ นทัศคติ ซึ่ งมีสิ่งของ
วัตถุบุคคล (Attitude object) เป็ นเป้ า ส่ วนแรงจูงใจมีจุดมุ่งหมาย (Goal)
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (Herzberg’ s motivation theory)
เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg, 1959 : 113-115 ; อ้างถึงใน สุ พิชฌาย์ คูศรี เทพประทาน, 2551, น. 20) ได้ศึกษาถึง
มูลเหตุในการสร้างแรงจูงใจในการทางานและได้สร้างทฤษฎีที่เรี ยกว่าทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two factors theory) หรื อ
เรี ยกอย่างอื่นได้อีกหลายชื่อ เช่น ทฤษฎีความพอใจ-ไม่พอใจ (Satisfiers dissatisfies) หรื อทฤษฎีปัจจัยกระตุน้ ปั จจัยค้ าจุน
(Motivation hygiene’ s theory) ปั จจัยเหล้านี้ ส่วนใหญ่จะเดี่ยวข้องกับงานที่ ปฏิบตั ิอยูโ่ ดยคนจะถูกจูงใจเพิ่มผลผลิต
ถ้าปั จจัยเหล่านี้ คนทางานก็จะเกิดความพอใจในการทางาน และเกิดแรงจูงใจเพราะสามารถสนองความต้องการสาเร็ จใน
ชี วิตได้ แต่ถา้ ไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ความพอใจในการทางาน และแรงจูงใจก็ไม่ เกิ ดขึ้ น หรื อทฤษฎี องค์ประกอบภายในภายนอกของงาน (Intrinsic extrinsic factors) ซึ่ งแนวคิดหลักของทฤษฎีน้ ี เชื่อว่าผูป้ ฏิบตั ิงานจะปฏิบตั ิงาน ได้ผลดีมี
ประสิ ทธิ ภาพย่อมขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจ ความพึงพอใจจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความกระตือรื อร้นในการ
ทางานมากขึ้น มี 2 องค์ประกอบ คือ
1. ปั จจัยกระตุน้ (Motivation factors) จะเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความพอใจ (Satisfiers) เป็ นตัวสนับสนุนให้
ประสบความสาเร็ จในการทางานมี 5 ประการ คือ
1.1 ความสาเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสามารถของ บุคคลในการทางานได้เสร็ จ
สิ้ น และประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาและ ป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการแสดง
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ส่งผลให้เห็นถึงผลงานของบุคคลได้
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่บุคคล ได้รับความยอมรับนับถือ
จากบุคคลที่ตนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปของการยกย่อง ชมเชยการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรื อการได้รับเงิน
เพิ่มขึ้น
1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีของ บุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น จากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน (Advancement) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงสถานที่หรื อ
ตาแหน่งของบุคคลในองค์การในทางสู งขึ้น
2. ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene factors) มีลกั ษณะเป็ นปั จจัยที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมในการทางานมี 11 ประการ คือ
2.1 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึงการที่บุคคลได้รับ
สิ่ งใหม่ ๆ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนที่จะช่วยเอื้อต่อวิชาชีพของเขา
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2.2 ความสัมพันธ์ กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Relationship with subordinates) หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารทั้งทางกิริยาและวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
2.3 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้บุคคลเกิดความรู ้สึกต่องาน เช่น การมี
รถประจาตาแหน่าง การมีเลขานุการ การมีอภิสิทธิ์ ต่าง ๆ
2.4 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Relationship with superior) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารใน
ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ ความสั ม พัน ธ์ กับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา แต่ เ ป็ น ในลัก ษณะผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาให้ ค วามเคารพ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2.5 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Relationship with peers) หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคลกับเพื่อนร่ วมงานในองค์การ
2.6 นโยบายและการบริ หารงานบริ ษทั (Company policy and administration) หมายถึง การจาแนก
บทบาท อานาจหน้าที่และกาหนดนโยบายเด่นชัด เพื่อให้บุคคลดาเนินงานได้ถกู ต้อง
2.7 สภาพการทางาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ ลักษณะสิ่ งแวดล้อม ชัว่ โมงการทางาน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
2.8 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Factors in personal life) หมายถึง สถานการณ์ บางประการของงานที่
ส่ งผลต่อชีวติ ส่ วนตัว เช่น การย้ายที่ทางานใหม่ ทาให้ตอ้ งเดินทางไกลจากครอบครัวลาบาก
2.9 ความมัน่ คงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู ้ สึกของบุคคลที่ มี ต่อความมัน่ คงของ
องค์การ
2.10 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision techniques) หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการบริ หารงานความยุ ติ ธ รรมในการบริ หารงาน ความ เต็ ม ใจของผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาในการนิ เ ทศงานแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.11 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพอใจค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ขา้ ราชการได้รับรายเดือนเป็ น
ประจา เช่น เงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรี ยนบุตร ตลอดจนเงิน สวัสดิการต่าง ๆ
ความหมายของประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างทรั พยากรที่ น าเข้า กับ ผลผลิ ตที่ ไ ด้อ อกมาโดยใช้
ทรัพยากรต่าสุ ด การใช้วิธี (Mean) ทาให้เกิ ดการจัดสรรทรั พยากรที่ สิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยมี เป้ าหมาย (Goal) คือ
ประสิ ท ธิ ผล (Effectiveness) แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติง าน (Efficiency) โดยทั่วไปมัก
หมายถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (Performance) เมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกถ็ ือว่ามีการปฏิบตั ิงานสู ง แต่ถา้ มี
ผลการปฏิบตั ิงานไม่ดี ก็ถือว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานต่า (อัครเดช ไม้จนั ทร์ , 2559, น. 15) มีนกั วิชาการชาว
ต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพไว้หลายท่าน (รจนพรรณ อมรรุ จิโรจน์, 2551)
กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานคือ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่นาเข้ากับผลผลิตที่ได้ออกมาได้มากกว่า
ทรัพยากรที่นาเข้า หมายความว่า องค์กรได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางานขึ้นแล้ว ในขณะเดียวกันหากเทียบ
กับผลผลิตที่ได้ออกมาด้วยการใช้ทรัพยากรได้นอ้ ยหรื อประหยัดที่สุด ก็หมายความว่า องค์กรได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพขึ้น
เช่นกัน (สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2544) และสิ่ งที่สาคัญของประสิ ทธิ ภาพ คือ การวัดผลการทางานขององค์กรนั้นว่าได้
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คุณภาพเพียงดี และปริ มาณงานมากน้อยเพียงใด โดยใช้ทรัพยากรไปมากน้อยแค่ไหน (ปั ญญาพร ฐิติพงศ์, 2558 : 11)
ได้สรุ ปว่า ประสิ ทธิ ภาพ คือ การทางานให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยการนาทรัพยากรที่มีอยูไ่ ปใช้
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพนี้ เป็ นตัวชี้ วดั ผลของการทางานว่าสามารถปฏิ บตั ิ หรื อใช้ทรั พยากร
ได้อย่างมีคุณภาพหรื ออย่างคุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเที ยบกับทรัพยากรที่สูญเสี ยไป (พีรญา ชื่ นวงศ์, 2560 : 93)
ได้กล่าวว่า ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานใช้วดั ผลสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ มีการพิจารณาทั้งใน
ผลผลิตที่ ทาได้กบั ความคุม้ ค่า และความสามารถส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารคือ ความมี ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน
(Operational Effectiveness) ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (Operational Efficiency) ประสิ ทธิภาพเป็ นวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้ นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุ ด กล่าวคือ เป็ นการ
ใช้โ ดยมี เป้ าหมาย (Goal) คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลหรื อ ให้บ รรลุ จุ ด มุ่ งหมายที่ กาหนดไว้สู ง สุ ด อาจเรี ย กว่า ท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ให้ถูกต้อง (Doing Things Right) ซึ่ งการวัดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสามารถทาได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณา
แนวความคิด 3 ประการ คือ
1. การบรรลุเป้ าหมาย (Goal Optimization) ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพนี้ หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการ
ได้มา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจากัด และมีคุณค่าให้เป็ นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิตาม
เป้ าหมาย
2. แนวความคิ ด ด้า นระบบการวิ เ คราะห์ เ ป้ าหมายตามแนวความคิ ด นี้ มุ่ ง ที่ ก ารกระท าในรู ป ระบบ
ซึ่ งหมายความว่า เป้ าหมายไม่ได้นิ่งอยูก่ บั ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา
3. การเน้นเรื่ องพฤติกรรม เป็ นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีต่อความสาเร็ จของ
องค์กรในระยะยาว หรื อการยอมรับว่าเป็ นเป้ าหายองค์กรจะสามารถบรรลุถึงได้โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์กร
ทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการทางาน
แนวคิดของ ปี เตอร์ สัน และโพลวแมน (Plowman & Peterson, 1989, อ้างถึงใน อุทสั น์ วีระศักดิ์การุ ณย์, 2556)
ได้ให้แนวคิด โดยมีองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานไว้ 4 ข้อ ดังนี้
1. คุณภาพของงาน (Quality) กล่าวคือ สิ นค้า คุณภาพของการทางานต้องมีคุณภาพที่สูง ผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิต
มอบให้กับ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งมี ม าตรฐาน คุ ณภาพดี ตอบสนองความต้อ งการได้ป ระโยชน์ อ ย่างคุ ม้ ค่ า เกิ ด เป็ นความ
ประทับใจ และมีความพึงพอใจสูงสุ ด
2. ปริ มาณงาน (Quantity) กล่าวคือ มีขอบเขตการทางานที่ชดั เจน ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของแต่
ละบุ คคลในการทางาน ทาให้เกิ ดความเข้าใจตรงกัน ฉะนั้นบุ คลากรจะสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยาเป็ นไปตามความมุ่งหมายขององค์กร
3. เวลา (Time) กล่าวคือ การบริ หารทรัพยากรเวลาที่จาเป็ นต้องกาหนดให้อยูใ่ นลักษณะการสอดคล้องกับ
เนื้องานและปริ มาณงานที่ถกู ต้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Costs) ในการดาเนิ นงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคื อ
จะต้องลงทุ นน้อ ยและให้ได้ผลกาไรมากที่ สุ ด ประสิ ทธิ ภาพในมิ ติของค่ าใช้จ่าย หรื อต้นทุ นการผลิ ต คื อการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ยน้อยที่สุด
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3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ขอบเขตด้านประชากรที่ตอ้ งการ
ศึกษา การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแประชากรคื อ บุ คลากรสายสนับสนุ น
มหาวิท ยาลัย เอกชน ท าการเก็บ ข้อ มู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น จ านวน 150 คน ใช้สู ตรการสุ่ ม ตัวอย่างของ
(Krejcie, R. V. & Morgan, D. W., 1970) ยอมรับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตามสะดวก ข้อมูลที่ได้มาจะถูกทาการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาง
สถิติ รวมทั้งศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป
ขอบเขตการวิจยั ด้านตัวแปรที่ ตอ้ งการศึกษา ตัวแปรข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ งงาน หน่ วยงานที่ สังกัด ประสบการณ์ทางานในองค์กร รายได้ต่อเดื อน เป็ นลักษณะคาถามแบบ
สารวจรายการแบบ (Check list) ตัวแปรแรงจู งใจในการทางานมี 2 ด้านได้แก่ ด้านปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย
ความสาเร็ จ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน ด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การนิ เทศงาน นโยบายและการบริ หาร
สภาพแวดล้อมการทางาน และสภาพชีวิตส่ วนตัว มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด กาหนด Interval คื อ (0.80) จานวน 57 ข้อ แบบสอบถามระดับ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ได้แก่ คุณภาพงาน ปริ มาณงาน และเวลา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) จานวน 9 ข้อ ขอบเขตการวิจยั ด้านประชากรและระยะเวลาที่ตอ้ งการศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ขั้น ตอนการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ การสร้ า งแบบสอบถาม
แบ่ งเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้ ศึ กษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับแรงจู งใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม ปรั บปรุ งดัดแปลงเป็ นแบบสอบถามที่ มีความเหมาะสม
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดาเนิ นการแก้ไข
ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ปรึ กษา เพื่อให้เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จากนั้นนาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง 30 รายเพื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability Coefficient) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(Cronbach’s alpha Coefficient) (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2560, น. 29-30) ซึ่ งค่าที่ได้พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมี
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.975 และประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร สายสนับสนุ น จานวน 150 ตัวอย่าง
โดยท าการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ อ าศัย หลัก ความน่ า จะเป็ นด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง และใช้ก ารแจก
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามขั้นตอนต่อไป
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การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติทาการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
ใช้การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson product moment
correlation coefficient) ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และผลการวิจยั ที่นามาอธิ บายเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยแบบ (Independent Samples t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance
(ANOVA) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร จะทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้สถิติ LSD (Least Significant Difference) เพื่อหาความแตกต่างของปั จจัย
ส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis เพื่ออธิ บาย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ผลที่ได้จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง
ประกอบคาบรรยายโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1. วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล 2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
3. วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยใช้ทฤษฎีสองปั จจัยของ เฟรเดริ ก เฮอร์ ซเบิร์ก
(Frederick Herzberg’s Two-Factor Theory) (Herzberg, et al., 1959) และแนวคิดประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของปี
เตอร์ สัน (Peterson) และโพลวแมน (Plowman) มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ตัวแปรลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่งงาน
6. ประสบการณ์ทางาน
7. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
(Employee s Work Performance)
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริ มาณงาน
3. ด้านเวลา
แนวคิด (Peterson & Plowman,1989)
(อ้างถึงใน อุทสั น์ วีระศักดิ์การุ ณย์, 2556)

ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
4. ความรับผิดชอบในงาน
5. ความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัจจัยคา้ จุน (Hygiene Factors)
1. ด้านค่าตอบแทน
2. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. ด้านการนิเทศงาน
5. ด้านนโยบายและการบริ หาร
6. ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
7. ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
แนวคิด (Herzberg, et al., 1959)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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4. ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์ ด้านปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 82 คน (ร้อยละ 53.9) มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป
จานวน 61 คน (ร้อยละ 40.1) สถานะภาพสมรส จานวน 76 คน (ร้อยละ 50) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 52 คน (ร้อยละ 34.2) ตาแหน่งงานระดับพนักงาน 135 จานวน คน (ร้อยละ 88.8) ส่ วนใหญ่สังกัดหน่วยงาน
จานวน 106 คน (ร้อยละ 69.7) ประสบการณ์ในการทางานในองค์กรต่ากว่า 5 ปี จานวน 62 คน (ร้อยละ 40.8) และมี
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 69 คน (ร้อยละ 45.4)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
2. วิเคราะห์ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ง ในจังหวัด
ปทุมธานี
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
̅
𝐗
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
SD
ระดับแรงจูงใจ
3.90
0.71
มาก
1. ปัจจัยจูงใจ
3.77
0.79
มาก
2. ปัจจัยคา้ จุน
รวม
3.83
0.75
มาก
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านปั จจัยจูงใจ
̅
𝐗
ปัจจัยจูงใจ
SD
0.61
0.71
0.73
0.66
0.83
0.71

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านปั จจัยค้ าจุน
̅
ปัจจัยคา้ จุน
SD
𝐗
3.41
0.88
1. ด้ านค่ าตอบแทน
3.85
0.81
2. ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา
4.22
0.73
3. ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
3.90
0.75
4. ด้ านการนิเทศงาน
3.93
0.78
5. ด้ านนโยบายและการบริหาร

ระดับแรงจูงใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.16
3.89
3.89
4.11
3.48
3.91

1. ด้ านความสาเร็จของงาน
2. ด้ านการยอมรับนับถือ
3. ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
4. ด้ านความรับผิดชอบ
5. ด้ านความก้าวหน้ าในงาน
รวม
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3.70
3.39
3.77

6. ด้ านสภาพแวดล้อมการทางาน
7. ด้ านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
รวม

0.80
0.80
0.79

มาก
ปานกลาง
มาก

3. วิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานบุ คลากรสายสนั บสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ง ในจังหวัด
ปทุมธานี
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยรวม
̅
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
SD
ระดับ
𝐗
ประสิ ทธิภาพ
4.11
0.74
มาก
1. ด้ านคุณภาพงาน
4.00
0.72
มาก
2. ด้ านปริมาณงาน
4.07
0.76
มาก
3. ด้ านเวลา
รวม
4.06
0.74
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ ง
หนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้านแล้ว พบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานในระดับ มากทั้ง 3 ด้าน โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพงานมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาเป็ นด้าน
ปริ มาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานด้านเวลาน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
t
Sig
F
Sig
สรุ ป

1.063
.047

.377
.954

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน

1.110
.780

.354
.460

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ประสบการณ์ ทางาน
รายได้ ต่อเดือน

.696
.696

.556
.556

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

เพศ
อายุ
สถานภาพ

-1.664
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สมมุตฐิ านที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ระหว่างแรงจูงใจกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพงาน
β
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิภาพ
B
SE
t
Constant
-0.221
0.289
-0.764
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จของงาน
0.556
0.112
0.458
4.969
ด้านการยอมรับนับถือ
0.104
0.091
0.100
1.136
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.041
0.099
0.041
0.416
ด้านความรับผิดชอบ
0.107
0.116
0.096
0.922
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
-0.091
0.070
-0.103
-1.308
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าตอบแทน
0.038
0.056
0.045
0.669
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
0.011
0.082
0.012
0.130
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
0.189
0.078
0.188
2.444
การนิเทศงาน
-0.019
0.074
-0.020
-0.262

Sig.
0.446
0.000*
0.258
0.678
0.358
0.193
0.505
0.897
0.016*
0.794

ด้านนโยบายและการบริ หาร
0.136
0.089
0.143
1.524
0.130
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
0.013
0.091
0.014
0.142
0.887
ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
-0.041
0.061
-0.044
-0.670
0.504
R = 0.824 𝐗𝐗 = 0.679, Adjusted 𝐗 𝐗 = 0.651, Durbin-Watson = 1.877, SEE = 0.439, F = 24.145, Sig. = 0.00*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมี ความเป็ นอิ สระจากกัน โดยจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าค่ า
Durbin-Watson มี ค่าเท่ ากับ 1.805 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิ สระที่ นามาใช้ในการทดสอบไม่ มี
ความสั มพันธ์ กันในตัวเอง จากการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าด้านความสาเร็ จของงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000 และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.016 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.824 โดยพิจารณาจาก R = 0.824 มี อานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 67.9 โดยพิจารณาจาก = 0.679 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.439 โดยพิจารณาจาก SEE = 0.439
โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านความสาเร็ จ
ของงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.458 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.458
̂= -0.221 + 0.556 (ด้านความสาเร็ จของงาน)* + 0.104 (ด้านการยอมรับนับถือ) + 0.041 (ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิ บตั ิ) + 0.107 (ด้านความรั บผิดชอบ) - 0.091 (ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ) + 0.038 (ด้านค่าตอบแทน) 0.011
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(ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา) + 0.189 (ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน)* - 0.019 (การนิ เทศงาน) + 0.136
(ด้านนโยบายและการบริ หาร) + 0.013 (ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน) - 0.041 (ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว)
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ระหว่างแรงจูงใจกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงาน
β
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิภาพ
B
SE
t
Constant
0.095
0.270
0.351
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จของงาน
0.288
0.105
0.242
2.752
ด้านการยอมรับนับถือ
0.032
0.085
0.031
0.374
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.111
0.093
0.112
1.198
ด้านความรับผิดชอบ
0.153
0.109
0.141
1.409
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
-0.148
0.065
-0.170
-2.263
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าตอบแทน
0.044
0.052
0.053
0.835
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
-0.007
0.077
-0.008
-0.088
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
0.082
0.073
0.083
1.136
การนิเทศงาน
-0.057
0.069
-0.060
-0.829

Sig.
0.726
0.007*
0.709
0.233
0.161
0.025*
0..405
0.930
0.258
0.409

ด้านนโยบายและการบริ หาร
0.179
0.083
0.192
2.148
0.033*
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
0.237
0.086
0.260
2.768
0.006*
ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
0.060
0.057
0.066
1.055
0.293
R = 0.841, 𝐗 𝐗= 0.708, Adjusted 𝐗 𝐗 = 0.682, Durbin-Watson = 1.829, SEE = 0.410, F = 27.634, Sig. = 0.00*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมี ความเป็ นอิ สระจากกัน โดยจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าค่ า
Durbin-Watson มี ค่าเท่ ากับ 1.829 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิ สระที่ นามาใช้ในการทดสอบไม่ มี
ความสั มพันธ์ กันในตัวเอง จากการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านความสาเร็ จของงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่ า Sig = 0.007* ด้านความก้าวหน้าในอาชี พส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.025 ด้านนโยบายและการ
บริ หารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.033 และ
ด้านสภาพแวดล้อมการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า
Sig = 0.006 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.841 โดยพิจารณาจาก R = 0.841 มี อานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 70.8 โดยพิจารณาจาก = 0.708 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.410 โดยพิจารณาจาก SEE = 0.410
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โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.260 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.260
̂= 0.95 + 0.288 (ด้านความสาเร็ จของงาน)* + 0.032 (ด้านการยอมรับนับถือ) + 0.111 (ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ) + 0.153 (ด้านความรับผิดชอบ) - 0.148 (ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ)* + 0.044 (ด้านค่าตอบแทน) - 0.007
(ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา) + 0.082 (ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน) - 0.057 (การนิ เทศงาน) + 0.179
(ด้านนโยบายและการบริ หาร)* + 0.237 (ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน)* + 0.060 (ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว)
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ระหว่างแรงจูงใจกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านเวลา
β
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิภาพ
B
SE
t
Sig.
Constant
-0.137
0.311
0.441
0.660
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จของงาน
0.445
0.120
0.357
3.702
0.000*
ด้านการยอมรับนับถือ
-0.031
0.098
-0.029
-0.315
0.754
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.053
0.106
0.051
0.495
0.621
ด้านความรับผิดชอบ
0.167
0.125
0.147
1.343
0.182
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
-0.214
0.075
-0.235
-2.285
0.005*
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าตอบแทน
0.071
0.060
0.083
1.185
0.238
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
-0.035
0.088
-0.038
-0.402
0.688
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
0.117
0.083
0.113
1.408
0.161
การนิเทศงาน
0.036
0.079
0.035
0.449
0.654
ด้านนโยบายและการบริ หาร
0.207
0.096
0.213
2.167
0.032*
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
0.090
0.098
0.094
0.911
0.364
ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
0.129
0.065
0.136
1.984
0.049*
R = 0.805, 𝐑 𝐑 = 0.649, Adjusted 𝐑 𝐑 = 0.618, Durbin-Watson = 1.871, SEE = 0.472, F = 21.093, Sig. = 0.00*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 14 พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนมี ความเป็ นอิ สระจากกัน โดยจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าค่ า
Durbin-Watson มี ค่าเท่ ากับ 1.871 ซึ่ งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิ สระที่ นามาใช้ในการทดสอบไม่ มี
ความสั มพันธ์ กันในตัวเอง จากการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านความสาเร็ จของงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่ า Sig = 0.000* ด้านความก้าวหน้าในอาชี พส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.005 ด้านโยบายและการบริ หาร
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.032 และด้านคุณภาพ
ชี วิตส่ วนตัวส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.049
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.805 โดยพิจารณาจาก R = 0.805 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อย
ละ 64.9 โดยพิจารณาจาก = 0.649 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.472 โดยพิจารณาจาก SEE = 0.472
โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านความสาเร็ จ
ของงานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.357 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.357
̂= -0.137 + 0.445 (ด้านความสาเร็ จของงาน)* -0.031 (ด้านการยอมรับนับถือ) + 0.053 (ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ) + 0.167 (ด้านความรั บผิดชอบ) - 0.214 (ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ)* + 0.071 (ด้านค่าตอบแทน) - 0.035
(ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา) + 0.117 (ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน) + 0.036 (การนิ เทศงาน) + 0.207
(ด้านนโยบายและการบริ หาร)* + 0.090 (ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน) + 0.129 (ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว)*
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ระหว่างแรงจูงใจกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านรวม
β
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิภาพ
B
SE
t
Sig.
Constant
-0.088
0.252
-0.348
0.729
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จของงาน
0.430
0.098
0.370
4.401
0.000*
ด้านการยอมรับนับถือ
0.035
0.080
0.035
0.438
0.662
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.068
0.086
0.071
0.790
0.431
ด้านความรับผิดชอบ
0.142
0.101
0.134
1.407
0.162
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
-0.151
0.061
-0.179
-2.480
0.014
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าตอบแทน
0.051
0.049
0.063
1.040
0.300
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
-0.010
0.071
-0.012
-0.147
0.883
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
0.130
0.068
0.135
1.918
0.057
การนิเทศงาน
-0.014
0.064
-0.015
-0.212
0.833
ด้านนโยบายและการบริ หาร
0.174
0.078
0.192
2.239
0.027*
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
0.113
0.080
0.128
1.418
0.158
ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว
0.050
0.053
0.056
0.936
0.351
R = 0.856, 𝐗 𝐗 = 0.732, Adjusted 𝐗 𝐗 = 0.709, Durbin-Watson = 1.805, SEE = 0.383, F = 31.226, Sig. = 0.00*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 15 พบว่าค่ าความคลาดเคลื่ อนมี ความเป็ นอิ สระจากกัน โดยจากการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลพบว่า
ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.805 ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง 1.5 – 2.5 จึ งสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการทดสอบไม่มี
ความสั มพันธ์ กันในตัวเอง จากการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านความสาเร็ จของงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุ น โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000* ด้านนโยบายและการบริ หารส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.027 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ 0.856 โดยพิจารณาจาก R = 0.856 มีอานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 73.2 โดยพิจารณาจาก = 0.732 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.383โดยพิจารณาจาก SEE = 0.383
โดยพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านความสาเร็ จ
ของงานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.370 โดยพิจารณาจากค่า β = 0.370
̂ = - 0.088 + 0.430 (ด้านความสาเร็ จของงาน)* + 0.035 (ด้านการยอมรับนับถือ) + 0.068 (ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบตั ิ) + 0.142 (ด้านความรับผิดชอบ) - 0.151 (ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ) + 0.051 (ด้านค่าตอบแทน) - 0.010
(ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา) + 0.130 (ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน) - 0.014 (ด้านการนิ เทศงาน)
+ 0.174 (ด้านนโยบายและการบริ หาร)* + 0.113 (ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน) + 0.050 (ด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว)
5. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากรสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดปทุมธานี ” จานวน 150 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41
ปี ขึ้นไป สถานะภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่งงานระดับพนักงาน สังกัดหน่วยงาน มีประสบการณ์
ในการท างานในองค์กรต่ า กว่า 5 ปี และมี ร ายได้ต่อ เดื อ นน้อ ยกว่าหรื อ เท่ ากับ 15,000 บาท จากผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัด
ปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยรวม ด้านคุณภาพ ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานบุคลากรสายสนับสนุ น ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า แรงจูงใจด้านความสาเร็ จของงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมากที่สุด รองลงมา
เป็ นปัจจัยด้านนโยบายและการบริ หาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เพราะว่าองค์กรที่จะบรรลุเป้ าหมาย
ได้น้ นั ต้องมีการบริ หารและมีนโยบายที่ดี อันเนื่องมาจากมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งทาให้
บรรยากาศในการทางานมีความเป็ นกันเอง และสามารถช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิงาน ทาให้บุคลากรเกิด
ความสุ ข และมี แ รงจู ง ใจการปฏิ บัติ ง าน อย่า งไรก็ ต ามบุ ค คลหนึ่ ง จะสามารถท าบางสิ่ ง ด้ว ยความตั้ง ใจมาก ๆ
ย่อมคาดหวังในเรื่ องของความสาเร็ จในสายงานที่ตนเองดาเนิ นอยู่ รวมถึงนโยบายที่องค์กรได้กาหนด และสอดคล้อง
กับเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ อีกทั้งยังส่ งผลประโยชน์ต่อองค์กรในการดาเนิ นงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ ปั ญญาพร ฐิ ติ
พงศ์ และประสพชัย พสุ นนท์ (2559) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรใน
บริ ษทั ก่อสร้ าง : กรณี ศึกษา บริ ษทั อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จากัด ความสัมพันธ์ของปั จจัยแรงจูงใจกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้านรวม พบว่า แรงจูงใจโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั สิ ริลกั ษณ์ เตี้ยคา (2564) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนโดย
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รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิมีมากที่สุด รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านความ
รั บผิดชอบ ด้านการยอมรั บนับถือ และด้านความก้าวหน้า ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า ด้านสถานะทางอาชี พมี มากที่ สุด
รองลงมาตามล าดับ คื อ ด้านความสั มพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน ด้านการนิ เทศงาน ด้านวิธี การปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสั มพันธ์ กับผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่ งเท่ ากับความมั่นคงในการท างาน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และยังสอดคล้อ งกับ กฤษดา เชี ย รวัฒนสุ ข
และคณะ (2560) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็ จในหน้าที่ ดา้ นความก้าวหน้า และปั จจัยธารง
รักษาด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในด้านคุณภาพการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจด้านการปฏิบตั ิงาน พบว่า ด้านปั จจัยจูงใจในความสาเร็ จของงานส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพ แสดงว่าบุคลากรมีความตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิ บ ัติ ด้านความรั บผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ ด้านค่ าตอบแทน ด้านความสั มพันธ์ กบั ผูบ้ ังคับ บัญ ชา
ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน การนิ เ ทศงาน ด้า นสภาพแวดล้อ มการท างาน ด้า นสภาพชี วิ ต ส่ ว นตัว
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานทุ กด้าน ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จะสามารถรั กษาบุ คลามกรที่ มี
คุณภาพให้อยูก่ บั องค์กรได้ แรงจูงใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทางานเพื่อเป็ นแรงขับเคลื่อนและกระตุน้ ให้เกิด
กาลังใจ ความตั้งใจ เต็มใจที่ จะปฏิ บตั ิงานให้เต็มกาลังความสามารถ และนาไปสู่ ความสาเร็ จอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีกบั องค์กร แรงจูงใจจึงเป็ นกุญแจสาคัญซึ่ งจะนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กรภายใต้การ
แข่งขันที่ รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ผูเ้ ขียนจึ งขอนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่ มีต่อผล
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
2. ผูบ้ ริ หารควรมี การกาหนดโครงสร้ างที่ แสดงถึงความชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรได้ทราบโดยทัว่ กัน
ถึงการพัฒนาในตาแหน่งงาน ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นถึงโอกาสในความก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจทาให้
ผลการวิจยั ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การวิจยั ครั้งต่อไปมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้น จึงควรพิจารณาการทาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาในลักษณะเปรี ยบเทียบ หรื ออาจทาวิจยั
เชิงปริ มาณและคุณภาพ (Mixed Method) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความชัดเจนมากขึ้น
2. ผูท้ ี่สนใจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน อาจพิจารณาตัวแปรอื่นที่มีความสาคัญ เช่น
ประเด็นความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้ได้มุมมองทางวิชาการที่สามารถเติมเต็ม
แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ผทู ้ ี่ สนใจทาการศึกษาซ้ าในเรื่ องนี้ ควรพิจารณากลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาที่มีความแตกต่างเพื่อให้เกิดภาพที่ชดั เจนในเชิงวิชาการและในเชิงการนาผลการวิจยั ไปใช้ได้ดียงิ่ ขึ้น
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