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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์าร และคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อความเป็นเลิศในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 159 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอย
อยา่งง่าย 

ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการท างานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การอยู่ในระดบัปาน
กลาง คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่และความเป็นเลิศในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก ส่วนแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการ
ขององค์การสมยัใหม่ คือ การส่งเสริมความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ คือ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน และด้านการปฏิบติังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และคุณลกัษณะของ
บุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
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mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:chatchapons5@gmail.com


 

134 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

 ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การท างานของ
องค์การ ซ่ึงจะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน และ
สร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์ารต่อไป  

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

 
Abstract 

 This research aimed at studying the influences of motivation at work, the perceived organization 
support and the employee attributes, desired by the modern organization toward the operation excellence of 
159 employees in the Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University. The 
statistical tools applied to analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. The hypothesis was tested with Multiple Regression Analysis and 
Sample Regression Analysis. 
 The findings demonstrated that motivation at work and the perceived organization support were 
regarded at the medium level. The employee attributes, desired by the modern organization and the 
operation excellence were regarded at a high level.  Motivation at work which positively influenced the 
employee attributes, desired by the modern organization was the career promotion and the job security. The 
perceived organization support which positively influenced the employee attributes, desired for the modern 
organization were job security and the operation, with the statistical significance of 0.01. The employee 
attributes, desired by the modern organization positively influenced the operation excellence. 

 This research will benefit the organization in an aspect of strategic planning to enable the employees 
to work efficiently, induce the operation excellence and create the reputation of the organization. 

Keywords: Motivation at Work, Perceived Organizational Support, Operation Excellence 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท างานซ ้ าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ท าใหพ้นกังานรู้สึกเคยชินจนกลายเป็นความเบ่ือหน่าย ซ่ึงส่งผลให้

การผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลง และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่องคก์ารได ้ความพึงพอใจใน

การท างานของพนกังานมกัจะเกิดจากแรงขบัภายในจิตใจของพนกังานเองท่ีเรียกว่า แรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ี

ตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจึงให้ความส าคญักบักระบวนการจูงใจในการท างาน (อ าไพรัตน์ 
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อกัษรพรหม, 2541, น. 51) และการใหพ้นกังานรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์าร เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จใน

การท างาน จ าเป็นตอ้งอาศยัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และผูบ้ริหารท่ีรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ ความคาดหวงั ระดบัความสามารถ และความช านาญของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ี

มีผลกระทบกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานมาประกอบความรู้เก่ียวกบังาน เพื่อใชป้รับปรุงงาน

เสียใหม่ใหเ้หมาะกบัผูป้ฏิบติัในแต่ละส่วนงาน (อ าไพรัตน์ อกัษรพรหม, 2541, น. 67) 

 องคก์ารต่างๆ ในปัจจุบนั มีวสิัยทศัน์ (Vision) ท่ีตอ้งการใหพ้นกังานและองคก์ารมีความมุ่งมัน่และ
มีความสามารถเป็นเลิศ โดยยึดถือระบบความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน การพฒันาประสิทธิภาพของ
ผูป้ฏิบติังาน การประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ การปรับทศันคติของผูป้ฏิบติังานให้เหมาะสมกบัภารกิจ
ขององคก์าร ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นองคก์ารหน่ึงท่ีมีปณิธานมุ่ง
ความเป็นเลิศในการท างาน โดยเฉพาะการพฒันาส่ือระบบการศึกษาทางไกลเพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดเน้ือหา
สาระและประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/)          
อนัเป็นแบบอยา่งท่ีดี และน่าจะน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาถึงพฤติกรรมการท างานในองคก์าร 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและ      
การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การท่ีมีผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังานของบุคลากร ผ่านคุณลกัษณะ
ของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ี
มีผลต่อการพฒันาความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการท างานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จและช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
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นิยามศัพท์ 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัท ์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดดงัน้ี 

แรงจูงใจในการท างาน (Motivation at Work) 
Jerry L. Gary, Frederick A. Starke, Don Hellriegel, John W. Slocum Jr, Richard L. Daft  (อ้า ง ถึ ง

ใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ และสุพิณ เกชาคุปต,์ 2554, น. 41) ไดนิ้ยามค าวา่ แรงจูงใจ (Motivation) วา่ เป็น
พลงัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลหรือภายนอกท่ีไปกระตุน้เร้าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ท่ีจะ
กระท าบางอยา่งให้เกิดผลท่ีตอ้งการ เม่ือพนกังานในองคก์ารมีแรงจูงใจมุ่งมัน่ในการท างานก็จะท างานอย่าง
ทุ่มเทจนเกิดเป็นผลการท างานท่ีดีท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายองคก์าร ดงันั้น แรงจูงใจในการท างาน 
จึงเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง อาจเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได ้แรงจูงใจในการท างาน
แบ่งออกเป็น 5 อยา่ง ดงัน้ี (บุศริน คุม้เมือง, 2556) 

  1. ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดป้ระจ าท่ีไดม้าจากการท างานเต็มเวลา การ
จ่ายเงินเดือน อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั การแบ่งผลก าไร ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างาน 
การข้ึนค่าตอบแทน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
ความเหมาะสมเป็นธรรม 

2. การสร้างคุณค่าทางจิตใจ หมายถึง การจูงใจโดยไม่ใช่เงินเป็นการท าให้บุคลากรใน
องคก์รเกิดความมัน่ใจและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การท่ีพนกังานไดรั้บความนบัถือจากกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ เช่น การยกย่องสรรเสริญ การให้ความใส่ใจ และรับรู้ในส่ิงท่ี
พนกังานท าใหก้บัองคก์ร 

3. การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ หมายถึง การท าให้พนกังานรู้สึกถึง
ความมัน่คงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการท างาน โอกาสท่ีพนกังานจะไดด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองค์กร 
รวมถึงความส าเร็จในชีวติ 

4. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง การด าเนินงานใหบุ้คลากรในองคก์รมี
ความรู้ ทกัษะความสามารถในการท างานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีการสร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน การน าเอา
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายใน น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการและเพิ่มพนูให้กบัตวัพนกังาน 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ การได้พัฒนาทักษะในการท างาน การผลักดันให้ได้ใช้
ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5. ประโยชน์ทางดา้นสังคม หมายถึง การไดรั้บสิทธิพื้นฐานทางสังคมท่ีทุกคนควรจะไดรั้บ 
เช่น การจดัท าประกนัสังคม การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุระหว่างปฏิบติังาน การจดับริการเก่ียวกบัการ
ป้องกนั การรักษาพยาบาล การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การไดรั้บสวสัดิการอยา่งเพียงพอ 
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จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงตั้ งสมมติฐานว่า แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นทีต้่องการขององค์การสมัยใหม่  

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support) 
นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การไวม้ากมาย เช่น การรับรู้การ

สนบัสนุนจากองค์การ เป็นความเช่ือโดยทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบัการท่ีองค์การให้ความส าคญัแก่การ
ช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของพวกเขา (Eisenberger et al., 1986 อา้งถึงใน วิโรจน์ เจษฎา
ลกัษณ์, 2553, น. 69) เป็นระดบัท่ีองคก์ารดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสมาชิก รับฟังขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของ
สมาชิก พยายามช่วยเหลือสมาชิกเม่ือสมาชิกมีปัญหา และปฏิบติัต่อสมาชิกดว้ยความเป็นธรรม (George and 
Jones, 1996 อา้งถึงใน วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2553, น. 70) 

การเพิ่มข้ึนของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลดา้นบวกต่อองค์การในภาพรวม ผลการ 
วิจยัหลายช้ินพบว่า การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ 
ความสามารถ การออกจากงาน รวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Sean Valentine et al., 2006, p. 584) 

การประยุกต์ใช้แนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al., 1986) ผสานกบัการวดั
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารตามแนวทางของเปรมจิตร์ คลา้ยเพช็ร์ (2548) แบ่งการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ารออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  
  1. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  หมายถึง การรับรู้
เก่ียวกบัค่าตอบแทน เงินเดือน นโยบายและสวสัดิการในดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บจากองคก์าร เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพนกังานในองคก์ารและครอบครัว 
  2. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ หมายถึง การ
รับรู้วา่องคก์ารให้โอกาสแก่พนกังานในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหนา้ตามสายงาน การจดัให้มี
การศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะ ความสามารถต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์แก่การท างาน 
และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
  3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การดา้นความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การรับรู้ว่า
องคก์ารใหโ้อกาสและจะยงัคงจา้งพนกังานใหท้ างานต่อไป ไม่ปลดออกหรือเลิกจา้ง 
  4. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นจิตอารมณ์ หมายถึง การรับรู้วา่องคก์ารไดใ้ห้การ
ยอมรับ ให้ความส าคญัและเห็นคุณค่า ยกยอ่งให้เกียรติพนกังาน เม่ือเขาท างานประสบความส าเร็จ และให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการท างานในองค์การ ตลอดจนเขา้ใจ เห็นใจเม่ือพนกังานตดัสินในหรือท างาน
ผดิพลาด 
  5. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นการปฏิบติั หมายถึง การรับรู้ว่าฝ่ายบริหารและ
ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน สอนงาน ใหค้วามไวว้างใจ และใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานเม่ือมี
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ปัญหา เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกใน
องคก์าร เช่น เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนกังานสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกสบาย และสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี น่าพึงพอใจและปลอดภยั 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นทีต้่องการขององค์การสมัยใหม่ 

 
คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การสมัยใหม่ (The employee attributes, 

desired by the modern organization) 
คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นท่ีต้องการขององค์การสมยัใหม่ หมายถึง บุคลิกลักษณะของ

บุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย การมีความรับผิดชอบสูง  ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี มีความคิด
สร้างสรรคใ์หม่ๆ  ส่ือสารไดดี้  มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จ (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 
2556) กล่าวคือ 

1. มีความรับผิดชอบสูง  หมายถึง ความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จ สามารถเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้ความรับผดิชอบน้ียงัหมายรวมถึง การท่ีพนกังานสามารถท่ีจะคิดและหาวธีิการในการท างานให้
ไปสู่เป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีไม่ตอ้งใหห้วัหนา้งานหรือผูจ้ดัการเขา้มาสั่งและบอกใหท้ าทีละขั้นตอน  

2. ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี หมายถึง การมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ   หมายถึง ความสามารถในการคิดต่อยอดส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่หรือ
คิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ียงัไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

4. ส่ือสารไดดี้ หมายถึง การส่ือความกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีทกัษะในการ
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง  

5. มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จ หมายถึง การท างานดว้ยความมุ่งมัน่
ทุ่มเท มีความกระตือรือร้น เพื่อใหง้านส าเร็จอยา่งไม่ยอ่ทอ้  

 
ความเป็นเลศิในการปฏิบัติงาน (Operation Excellence) 
American   Productivity and Quality Center (อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช,  

2545, น. 10-11)   กล่าววา่  ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติัทั้งหลายท่ีก่อใหเ้กิดผลท่ีเป็น
เลิศ  หรือวธีิปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ หรือการปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารกา้วสู่ความเป็นเลิศ  

Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman (อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2551, น. 79-81) ได้
กล่าวถึงคุณลกัษณะ 8 ประการ ท่ีท าใหอ้งคก์ารเป็นเลิศ ดงัน้ี 

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
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1. การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ หลงัจากตกลง 
ใจในนโยบายต่างๆ ชดัเจนแลว้ ก็จะท าอยา่งมุ่งมัน่จริงจงัและต่อเน่ือง จนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย  

2. การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า พยายามหาโอกาสใกลชิ้ดกบัลูกคา้ให้มากท่ีสุดดว้ยการใช้  
กลยุทธ์ดา้นการให้บริการ และคุณภาพ รวมทั้งการฟังความคิดเห็นของลูกคา้ ปัจจุบนันิยมใช้หลกัการของ
การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือ CRM (Customer Relation Management)  

3. การให้ความอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ ดว้ยการกระจาย
อ านาจการด าเนินงานในขอบเขตท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจา้ของกิจการ ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานใหคิ้ดคน้สินคา้หรือบริการแปลกๆ ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

4. การเพิ่มผลผลิตโดยพนักงาน พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์าร ปฏิบติัให้
พนักงานเห็นอย่างจริงจงั เช่น การให้เกียรติและให้ความไวว้างใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้
มาตรการต่างๆ ในดา้นบวกในการส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างานอยูต่ลอดเวลา  

5. การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน ผูบ้ริหารองคก์ารติดตาม
งานต่างๆ อยา่งจริงจงั ตลอดจนพยายามปลูกฝังพนกังานให้มีความเช่ือมัน่ในค่านิยมท่ีดี เพื่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั
ร่วมในการปฏิบติัจนส าเร็จลุล่วง 

6. การท าแต่ธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ ท าแต่เฉพาะธุรกิจท่ีตนเองมีความถนดั มีความเช่ียวชาญ 
หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีไดท้  าอยู่แลว้เท่านั้น เพราะมีความเช่ือวา่การท าธุรกิจท่ีไม่เช่ียวชาญมีโอกาสท่ีจะ
ประสบกบัความลม้เหลวไดม้าก และอาจกระทบกระเทือนกบัธุรกิจเดิมท่ีไดด้ าเนินการ 

 7.  การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จดัองคก์ารอยา่งเรียบง่าย
และพยายามปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการท างานให้เรียบง่ายท่ีสุด พร้อมๆ กบัการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างท่ีกะทดัรัด 

 8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน  การท าให้พนกังานเกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ 
ขณะเดียวกนัก็ไดผ้อ่นปรนใหพ้นกังานมีความอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี และไดใ้ชส่ิ้งท่ีผอ่นปรนไปให้
กลบัมาควบคุมการท างานของพนกังานอยา่งรัดกุม 

จากแนวคิดคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การสมัยใหม่ และความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงานที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การ
สมัยใหม่มีอทิธิพลทางบวกต่อการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ    
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีผลให้เกิด
คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ และคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่น้ีก่อใหเ้กิดความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
 องคก์ารควรส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานเก่ียวกบัประโยชน์ทางดา้น 1) การสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
2) การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร  3) ประโยชน์ทางดา้นสังคม ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจ
ทั้ง 3 ดา้นน้ี ไม่มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ทั้งน้ีแรงจูงใจ
ดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตวัเอง การมีความรู้ มีทกัษะและมีศกัยภาพในการ

แรงจูงใจในการท างาน 
1. ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ   
2. การสร้างคุณค่าทางจิตใจ   
3. การส่งเสริมความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในอาชีพ   
4. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากร 

5. ประโยชน์ทางดา้นสงัคม 

 

คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นที่
ต้องการขององค์การสมยัใหม่ 

1. มีความรับผิดชอบสูง 
2. ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ  
ไดอ้ยา่งดี 
3. มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
4. ส่ือสารไดดี้ 
5. มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการ
ประสบความส าเร็จ 

 

 

การรับรู้การสนบัสนุน 
จากองค์การ 

1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ   
2. ดา้นความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหนา้   
3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน   
4. ดา้นจิตอารมณ์ 
5. ดา้นการปฏิบติังาน 

ความเป็นเลิศ 
ในการปฏิบติังาน 

H1 

H2 H3 
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ท างานเพิ่มข้ึน รวมถึงความพึงพอใจในสวสัดิการ และการช่วยเหลือดูแลจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบับุคลากร  หากบุคลากรได้รับการกระตุน้หรือส่งเสริมทั้ง 3 ด้านน้ี ก็จะส่งผลให้ บุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการท างาน องคก์ารเกิดความสามคัคี และบุคลากรรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ คือ 1) ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ  2) ด้านความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหน้า 3) ดา้นจิตอารมณ์ ทั้งน้ีการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การในประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ ความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหนา้ในสายงาน การไดรั้บ
การยอมรับ และการมีความเสมอภาค หากบุคลากรไดรั้บการกระตุน้หรือส่งเสริมทั้ง 3 ดา้นน้ี ก็จะส่งผลต่อ
ความรู้สึกท่ีดีของบุคลากร และท าให้บุคลากรท างานด้วยความทุ่มเท มีความซ่ือสัตย ์และจงรักภกัดีต่อ
องคก์ารตลอดไป 
 2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 งานวิจยัช้ินน้ีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากร อนัเป็นท่ีตอ้งการ
ขององค์การสมยัใหม่กบัความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีท าให้เห็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานและยทุธศาสตร์การท างานขององคก์าร ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้สึกท่ีดี และท า
ใหบุ้คลากรอยากท างานใหก้บัองคก์ารดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเท มีความซ่ือสัตย ์และจงรักษภ์กัดีต่อองคก์าร  
 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและการรับรู้      
การสนบัสนุนขององคก์ารท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั 
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ประกอบดว้ย 7 หน่วยงาน คือ 1) ส านกังานเลขานุการ 2) ฝ่ายจดัระบบและวิจยัส่ือการศึกษา 3) ศูนยโ์สต
ทศันศึกษา 4) ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทศัน์  5) ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการส่ือสาร          
6) ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  7) ศูนยว์ชิาการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 
266 คน ก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 159 คน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง (ดดัแปลงจาก บุศริน คุม้เมือง, 2556 และเปรมจิตร์ คลา้ยเพช็ร์, 2548)          มี
กรอบระยะเวลาด าเนินการรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการวจิยัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 
2559 แบ่งค าถามไว ้6 ส่วน รวม 73 ขอ้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ค าถามจ านวน 6 ขอ้ เป็นแบบตรวจรายการ 

http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s1
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s2
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s3
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s3
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/MediaCenter/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s5
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/eLearningCenter/
https://sites.google.com/site/stouetc/home
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 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท างาน จ านวน  25 ขอ้    
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร จ านวน 17 ขอ้  
 ส่วนท่ี 4 คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ จ  านวน 18 ขอ้  
 ส่วนท่ี 5 ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด 

โดยส่วนท่ี 2-5  มีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดตามวธีิของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่า
ความสอดคล้องภายในด้วยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcients) ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพบวา่ ส่วนที ่2 มีค่าความเช่ือมัน่ 
0.969  ส่วนที่ 3 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.963  ส่วนที่ 4  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.963  ส่วนที่ 5 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.895 
เม่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.982 สรุปวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใช้ใน
การวจิยัได ้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’ s  Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปร ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ           
การวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) โดยอธิบายความหมายของค ายอ่ไดด้งัน้ี 

 M1 แทน ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ  
 M2 แทน การสร้างคุณค่าทางจิตใจ  

M3 แทน การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ  
M4 แทน การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
M5 แทน ประโยชน์ทางดา้นสังคม  
R1 แทน ผลตอบแทนและสวสัดิการ  
R2 แทน ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
R3 แทน ความมัน่คงในการท างาน  
R4 แทน จิตอารมณ์  
R5 แทน การปฏิบติังาน  

  ATT แทน คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่  
  EXC แทน ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ 41-50 ปี (ร้อยละ 40.88) การศึกษาระดบัปริญญาตรี     
(ร้อยละ 66.04) มีอายกุารท างานมากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 76.10) ส่วนใหญ่สังกดัศูนยบ์ริการการสอนทางวทิยุ
และโทรทศัน์ (ร้อยละ 30.82) และเป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 42.77) 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  = 
3.20, SD = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แรงจูงใจดา้นการสร้างคุณค่าทางจิตใจมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (  = 3.41, SD = 0.68) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ (  = 
3.24, SD = 0.71) ส่วนแรงจูงใจดา้นประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.04, SD = 0.62)     
 3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การของบุคลากรในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.23, 
SD = 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจดา้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมาก (  = 3.56, SD = 0.72) รองลงมาคือด้านจิตอารมณ์ (  = 3.38, SD = 0.68) ส่วนแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 2.90, SD = 0.67) 
 4. คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก         
(  = 3.89, SD = 0.49) พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การมีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จมี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก (  = 4.15, SD = 0.58) รองลงมาคือการมีความรับผดิชอบสูง (  = 
3.99, SD = 0.53) ส่วนการมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.60, SD = 0.65) 
     5. ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, SD = 0.55) เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา่ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานหรือองคก์าร    
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก (  = 4.01, SD = 0.67) รองลงมาคือ การก าหนดจุดประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการท างานชดัเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (  = 3.91, SD = 0.64) ส่วนงาน
ท่ีท าก่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.79, SD = 0.77)  
 6. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของตวัแปร เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการ  
                  รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่   
 

 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/MediaCenter/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/MediaCenter/
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (  = 2.90-3.90, SD = .555-.738) และตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าความสัมพนัธ์ ทุกตวัแปรมีค่าเป็น
บวก ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาค่า VIF ของตวัแปรอิสระพบว่า มีค่าตั้งแต่ 1.39-4.76 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวั
แปรอิสระไม่ เ กิดปัญหาสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) (พวงรัตน์  ทวี รัตน์ , 2540) และเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั จึงน าไปสู่การ
ทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดงัตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผล  
     ต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ โดยวธีิการ Enter 

ตัวแปร 
 

คุณลกัษณะของบุคลากร
อนัเป็นทีต้่องการของ

องค์การสมัยใหม่ (ATT) 
t p-value  

B Std. Error 
ค่าคงท่ี 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
- การสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
- การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ 
- การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
- ประโยชน์ทางสังคม 
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ 
- ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
- ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
- ความมัน่คงในการท างาน 
- จิตอารมณ์ 
- การปฏิบติังาน 

2.298 
 

-0.152 
.096 
.126 
.035 
-.030 

 
-.020 
-.049 
.202 
.044 
.195 

.221 
 

.076 

.055 

.084 

.078 

.076 
 

.072 

.079 

.098 

.102 

.071 

10.390 
 

-2.010 
1.747 
1.503 
.451 
-.390 

 
-.274 
-.615 
2.051 
.428 

2.746 

.000** 
 

.046* 
.083 
.135 
.653 
.697 

 
.784 
.539 

.042* 
.669 

.007* 
F=8.877, P=.000, R = .612, R2=.375, Adjusted R2=.333 
* p < 0.05  ** p < 0.01 *** p < 0.001 
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 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ โดยใชเ้ทคนิคการน าเขา้ (enter) โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 37.50  
 เม่ือพิจารณาดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็น
ท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ       
(β = -2.010, p < 0.05) ส่วนดา้นการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของ
บุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ความมัน่คงใน
การท างาน (β = 2.051, p < 0.05) และการปฏิบติังาน (β = 2.746, p < 0.05) ส่วนรายการอ่ืนๆ ไม่มีอิทธิพล
ต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
 
ตารางที ่3  การทดสอบอิทธิพลของคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
                  กบัความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

ตัวแปร 
 

ความเป็นเลศิในการ
ปฏิบัติงาน (EXC) t p-value 
B Std. Error 

ค่าคงท่ี 
คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการของ
องคก์ารสมยัใหม่ (ATT) 

.716 

.815 
.242 
.062 

2.954 
13.215 

.004* 
.000** 

F=174.623, P=.000, R=.726, R2=.527,  Adjusted R2=.524 
* p < 0.05  ** p < 0.01  

 จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่กบั
ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชเ้ทคนิคการน าเขา้ (enter) 
โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 52.70 พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การ
สมยัใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน (β = 0.82, p < 0.01) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
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บทสรุป 
 ขอ้คน้พบจากการวจิยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 แรงจูงใจในการท างานในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การสร้างคุณค่าทางจิตใจ รองลงมาคือ การส่งเสริม
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ เหตุท่ีการสร้างคุณค่าทางจิตใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะ บุคลากร
ไดรั้บการยกยอ่งจากหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงานจึงท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการส่งเสริม
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพมีความส าคญัรองลงมาเพราะ องคก์ารท่ีท างานอยูมี่ความน่าเช่ือถือท า
ใหบุ้คลากรมีความมัน่ใจวา่จะไดรั้บการจา้งงานจนเกษียณอายรุาชการ อยา่งไรก็ดี แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า บุคลากรยงัไม่พอใจใน
เงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอยู่ในปัจจุบนั หรือค่าตอบแทนบางอย่างท่ีองค์การจดัให้ยงัไม่มี
ความเหมาะสม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นตน้ 
 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ดา้นจิตอารมณ์ 
เหตุท่ีดา้นการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือทั้งในดา้นการปฏิบติังาน 
ชีวติส่วนตวั รวมถึงดา้นอ่ืนๆ เป็นอยา่งดี องคก์ารไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้
จะช่วยส่งเสริมใหท้ างานไดอ้ยา่งสะดวก และองคก์ารจดัให้บุคลากรไดท้  างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
สามารถท างานไดอ้ย่างมีความสุข ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไม่มีความกดดนัและความเครียด 
ส่วนดา้นจิตอารมณ์มีความส าคญัรองลงมาเพราะ บุคลากรเห็นวา่ตนเองไดท้  างานในองคก์ารท่ีมีเกียรติ หรือ
ได้ท างานท่ีได้รับการยอมรับจากองค์การและสังคม อย่างไรก็ดี การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า บุคลากรคิดว่าองค์การให้
ผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั ยงัไม่เหมาะสมและไม่น่าพอใจ รวมถึงควรให้สวสัดิการต่างๆ    
แก่บุคลากรอยา่งเพียงพอและน่าพอใจกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การมีใจรักท่ีจะท างานและ
ตอ้งการประสบความส าเร็จ รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบสูง เหตุท่ีการมีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการ
ประสบความส าเร็จมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะบุคลากรมีความตั้งใจและมัน่ใจว่าจะสามารถปฏิบติังานให้เกิด
ความส าเร็จได ้ มีความสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ และท าใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จดว้ยดี  มีความกระตือรือร้น
ท่ีจะท างานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ  ส่วนการมีความรับผิดชอบสูง มีความส าคญัรองลงมาเพราะ เม่ือบุคลากร
ได้รับมอบหมายงานให้ท าก็จะพยายามท างานนั้นให้ส าเร็จลุล่วง และมุ่งมัน่ทุ่มเทท างานเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งไม่ย่อทอ้ อยา่งไรก็ดี คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากและต้องใช้เวลากว่าจะสามารถคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ข้ึนมาได ้
 ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
บริบทของหน่วยงานหรือองคก์าร รองลงมาคือ การก าหนดจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการท างานชดัเจน
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า ทรัพยากรของส านักเทคโนโลยี
การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งท่ีเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร และ
อุปกรณ์ขนาดเล็กซ่ึงสามารถน าไปใช้งานนอกสถานท่ีได ้ เช่น อุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง เป็นตน้ และ
ก่อนท่ีจะลงมือท างานทุกคร้ังบุคลากรก็จะตอ้งประชุมกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชดัเจนและมี
แผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนความเป็นเลิศในการปฏิบติังานท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ งานท่ีท ากนัอยู่
ไม่ไดก่้อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะวา่ บุคลากรส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาท างานในองคก์ารกนัมานานกว่า 10 ปี งานท่ีท าอยู่จึงเป็นงานท่ีซ ้ าๆ และคุน้เคย แมจ้ะมีประเด็น
เน้ือหาสาระบางอย่างแตกต่างไปบา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีเคยท าร่วมกนัมาหรือเคยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานกนัมาแลว้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่แรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารส่งผลต่อคุณลกัษณะ
ของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ และส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดงันั้นการ
ท่ีองคก์ารจะผลกัดนัใหบุ้คลากรมีความเป็นเลิศในการท างาน จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยการจูงใจบุคลากร การสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เม่ือผูบ้ริหารให้
ความส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ บุคลากรก็จะมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามปรัชญาท่ีองคก์ารได้
วางไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวิจยัคร้ังต่อไปมีดงัน้ี 
 1. ศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีต้องการขององค์การ
สมัยใหม่ หรือตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาขององค์การ ท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการ
ปฏิบติังาน 
 2. ศึกษาการตอบสนองต่องานของบุคลากรในบริบทดา้นจริยธรรม      เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันากล
ยทุธ์ทางการบริหาร อนัจะก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มหรือบริบททางจริยธรรมภายในองคก์าร  
 3. ศึกษาความเป็นเลิศในการปฏิบติังานขององคก์ารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นองคก์ารภาครัฐ และภาคเอกชน 
หรือองคก์ารท่ีประกอบธุรกิจบริการ เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
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 4. ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ทางการจดัการ เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 
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