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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษากับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการ
ทํา งานกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร สั ง กั ด สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยจู งใจกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ
บุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 222 คน โดยวิธกี าร
เลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และกําหนดขนาด
ตัวอย่างด้ วยวิธกี ารคํานวณแบบ Taro Yamane
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล นํา มาข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ยโปรแกรมสํา เร็จ รู ป SPSS การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive
Statistics) เพื่ ออธิบายคุ ณลั กษณะทางประชากร โดยนําข้ อมู ลมาวิเคราะห์
คํานวณหาความถี่ร้อยละ (Percentage) คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้ F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามมี จํานวน 222 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 163
คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.4 เพศชาย จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.6
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากร สั ง กั ด สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
บุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีระยะเวลาการทํางาน
แตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05และยังพบว่ าปั จจัยจู งใจมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = .562)

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวด้ วยความรวดเร็ว ทําให้ เกิดการแข่งขันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจําเป็ นที่จะต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ในปั จจุ บัน โดยสิ่งสําคัญที่ทาํ ให้ ทุกภาคส่วนตื่นตัวขึ้นก็คือ การปรับเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประเทศไทยจึงให้ ความสําคัญกับพื้นฐาน
ของจุ ดเริ่มต้ นในความสําเร็จก็คือ ข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ความสามารถของผู้บริหาร และที่
สําคัญที่สุดก็คือ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กร การที่ให้ ความสําคัญกับการสร้ าง
ประสิท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรเป็ นลํา ดั บ แรกเป็ นที่นิ ย มใช้ กัน ในองค์ ก รชั้ น นํา ของโลกมากมาย
(กัลยาณี สนธิสวุ รรณ, 2542, น. 2) การทํางานสําเร็จโดยสูญเสียเวลาและเสียพลังน้ อยที่สดุ เป็ น
ค่านิยมที่ยึดกับสังคม คือ การทํางานได้ เร็วและได้ งานดี (วัชรี ธุวธรรม, 2523,น. 246)
Frederick Herzberg ได้ คิดค้ นทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้ างขวางในวงการบริหาร เกี่ยวกับความเข้ าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆ ที่จะมีส่วนช่ วยในการ
ปรับปรุงขวัญ และกําลังใจ ที่จะส่งผลให้ ทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้น
1. ด้ านนโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration) หมายถึง
การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การให้ อาํ นาจแก่บุคคลในการให้ เขาดําเนินงานได้ สาํ เร็จ
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารในองค์การ
2. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relation) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
การช่วยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ความเป็ นมิตร การปรึกษาหารือกันระหว่างพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
3. ด้ านการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้ รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานกลุ่มเพื่อนและบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือบางครั้งอาจ
แสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย
4. ด้ า นเงิ น เดื อ น (Salary) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในเงิ น เดื อ น ความพึ ง พอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากแต่คนและจะมิใช่ข้ นึ อยู่กบั ผู้บริหารโดยตรง และปัจจัย
ที่ใช้ ในการคํา้ จุ นจิตใจนั้นอย่ างดีท่สี ุดก็คือ จะสามารถช่ วยขจัดความไม่ พอใจต่ างๆได้ แต่จะไม่
สามารถสร้ างความพึ่งพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสร้ างให้ เกิดแรงจูงใจที่ดี จึง
จําเป็ นต้ องจัดและกําหนดปั จจัยต่ างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปั จจัยคํา้ จุ น (สภาพแวดล้ อม) และ
ปัจจัยกระตุ้น (ของงานที่ทาํ )
ในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่องค์การคาดหวังที่จะได้ รับจากพนักงานทุกคน ก็คือ ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตในระดับที่สงู โดยอาจจะเท่ากับหรือสูงกว่าเป้ าหมายและผล
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การปฏิบัติงานที่ได้ ต้ังไว้ ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่บ่งบอกว่างานนั้นได้ ผลดีเพียงใดบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ หรือไม่
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยจู งใจที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จะสามารถนํา ไปใช้ ก ํา หนดเป็ นแนวทางในการดํา เนิ น การ
บริ ห ารงานแก่ บุ คลากรเพื่ อ ให้ เกิด ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า และทัน ต่ อ สถานการณ์ของโลกในยุ ค
ปัจจุบัน

2. ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จํานวน 490 คน คํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ ท้งั สิ้น 222 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น กองกลาง
จํานวน 37 ตัวอย่าง กองคลัง จํานวน 33 ตัวอย่าง กองแผนงาน จํานวน 13 ตัวอย่าง กองพัสดุ
จํานวน 16 ตัวอย่าง กองการเจ้ าหน้ าที่ จํานวน 14 ตัวอย่าง หน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 11
ตัวอย่ าง ศูนย์สัมมนาและฝึ กอบรม จํานวน 36 ตัวอย่ าง งานวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 4 ตัวอย่ าง
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 5 ตัวอย่าง ศูนย์สารสนเทศ จํานวน 22 ตัวอย่าง งานอาคารสถานที่
จํานวน 14 ตัวอย่ าง ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 4 ตัวอย่ าง ศูนย์
ฝึ กอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จํานวน 4 ตัวอย่าง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5
ตัวอย่าง งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา จํานวน 3 ตัวอย่าง เก็บข้ อมูลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ด้ านคุณภาพของงาน
ด้ านปริมาณงาน
ด้ านความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านความร่วมมือและมนุษย
สัมพันธ์

ระยะเวลาการทํางาน
ระดับการศึกษา

ปั จจัยจู งใจ
ด้ านนโยบายและการบริหาร
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
ด้ านการยอมรับนับถือ
ด้ านเงินเดือน

3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
ข้ อมูลที่ศึกษาทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้ อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษาและระยะเวลาการทํางานเป็ นแบบสอบถามแบบข้ อมูลปลายปิ ด (Closed Form)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบัติงานท่าน
ให้ ความสําคัญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในระดับใดเป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า(rating
scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็ นคําถามปลายเปิ ด (Opened Form)
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรสังกัดสํานักอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 222 ฉบับ โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเอง

5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปั จจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS มี
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ดังนี้
1. ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X )
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)
ใช้ F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สนั แปลความหมายโดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าสหสัมพันธ์

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามจํานวน 230 ฉบับ มีผ้ ูตอบแบบสอบถามจํานวน 222 คน
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.4 เพศชาย จํานวน 59 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.6
ระดับการศึกษามากที่สดุ คือ ปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.2 รองลงมาเป็ นตํ่า
กว่าปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 29 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 13.1 ตามลําดับ
ระยะเวลาการทํางาน มากที่สดุ คือ 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.3
รองลงมาคือ น้ อยกว่ า 5 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.3 และ5-10 ปี จํานวน 43 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 19.4 ตามลําดับ
หน่ วยงานที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กองคลัง จํานวน 57 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 25.7 รองลงมาคือ กองกลางและศูนย์สารสนเทศเท่ากันที่จาํ นวน 30 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 13.5 และหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามน้ อยที่สดุ คือ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ ไม่มีผ้ ูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย จู ง ใจที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีปัจจัยจู งใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
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มาก ได้ แก่ ด้ านนโยบายและการบริหาร ( = 3.7477) ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( =
4.0845) ด้ านการยอมรับนับถือ ( = 3.5304) และระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านเงินเดือน (
= 3.1498) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
1. ด้ านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.7477) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้ แก่ มีการติดต่อสื่อสารให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา
ทราบชัดเจน และมีความพอใจในการดําเนินงานตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย ( = 3.77)
รองลงมาคือ มีนโยบายในการทํางานอย่างชัดเจน ( = 3.74) และมีการจัดการงานอย่างเป็ น
ระบบ ( = 3.70) ตามลําดับ
2. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.0845) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อ่นื ได้ ดี ( =
4.20) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานมีความเป็ นมิตรต่อกัน ( = 4.15) ปฏิบัติงานโดยคําแนะนํา
จากผู้บังคับบัญชาได้ เป็ นอย่างดี ( = 4.11) และให้ คาํ ปรึกษาแนะนําเพื่อนร่วมงานได้ เป็ นอย่าง
ดี ( = 3.88) ตามลําดับ
3. ด้ านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ ในระดับ มาก ( = 3.5304) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ได้ รับผิดชอบงานอื่นๆนอกเหนือจากงาน
ประจําที่ปฏิบัติอยู่ ( = 3.70) รองลงมาคือ เป็ นที่ไว้ วางใจของผู้บังคับบัญชา ( = 3.65)
เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้ บังคับบัญชามักมาปรึกษาก่อนปฏิบัติงานเสมอ ( = 3.48) และได้ รับคํา
ยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา ( = 3.29) ตามลําดับ
4. ด้ านเงินเดือนโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.1498) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่สุ ด ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ นที่ไ ด้ รั บ เหมาะสมกับ ความรู้ แ ละ
ความสามารถ ( = 3.21) รองลงมาคือ เงินเดือนสอดคล้ องกับผลการปฏิบัติงานและรายได้ ท่ี
ได้ รับเหมาะสมกับหน้ าที่ตาํ แหน่งงานที่รับผิดชอบ ( = 3.20) เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆที่
ได้ รับเพียงพอต่อการดํารงชีพในปัจจุบัน ( = 2.99) ตามลําดับ
บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการปฏิบัติงาน
3.9330) และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า บุคลากร
โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี ( =
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดี โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้ แก่ ด้ าน
ความร่ วมมือและมนุ ษย์สัมพันธ์ ( = 4.0417) รองลงมาคือด้ านคุณภาพของงาน ( =
4.0282) ด้ านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ( = 3.9730) และด้ านปริมาณงาน ( =
3.6892) ตามลําดับ โดยจําแนกเป็ นรายด้ าน ดังนี้
1. ด้ านคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( = 4.0282) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ได้ แก่ มีความตั้งใจในการทําผลงานให้ มีคุณภาพ
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( = 4.22) รองลงมาคือผลการปฏิบัติงานมีความน่าเชื่อถือได้ ( = 4.02) มีการจัด
ระบบงานที่ดี ถูกต้ อง แม่นยํา ( = 3.98) และผลการปฏิบัติงานจะไม่เกิดปั ญหาตามมาใน
ภายหลัง ( = 3.89) ตามลําดับ
2. ด้ านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( = 3.6892) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้ แก่ ได้ แก่ ปริมาณของผลงานที่ทาํ ได้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
หน่วยงานกําหนดไว้ ( = 3.88) รองลงมาคือการปฏิบัติงานมีเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
( = 3.71) ปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสม ( = 3.70) และบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ได้ รับ ( = 3.47) ตามลําดับ
3. ด้ านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( = 3.9730) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ได้ แก่ สามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของงานได้ ( = 4.05) รองลงมาคือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภายในเวลาที่จาํ กัด
( = 3.97) สามารถปรับปรุงการทํางานเพื่อให้ งานเสร็จตามเวลาที่กาํ หนด ( = 3.95) และ
สามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว ( = 3.90) ตามลําดับ
4. ด้ านความร่วมมือและมนุษย์สมั พันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( = 4.0417) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ได้ แก่ มีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั บุคลากร
ในหน่วยงาน ( = 4.10) รองลงมาคือสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ ( =
4.05) ท่านสามารถใช้ ถ้อยคําในการสื่อสารกับผู้อ่นื ได้ ( = 4.01) และสามารถเข้ าใจเรื่องราวที่
บุคคลอื่นสื่อสารมาถึงได้ ( = 4.00) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 3 ประการ ได้ ผลการทดสอบ คือ
1. พบว่าบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน
2. พบว่ าบุ ค ลากร สังกัด สํา นั กงานอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยสุโ ขทัยธรรมาธิราชที่มี
ระยะเวลาการทํางานแตกต่างกันมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน
3. พบว่าปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษา ปั จจัยจู งใจที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ปั จจัยจู งใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คล มี ค่ า เฉลี่ ยสูงที่สุด เมื่อพิ จ ารณาข้ อคํา ถามพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย มากที่สุด คือ การปฏิบั ติงาน
ร่วมกันกับผู้อ่นื เป็ นมิตรต่อกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ ว่าบุคลากรมีความสัมพันธ์
กัน อย่ า งมากในการช่ ว ยเหลื อซึ่ งกัน และกัน ในการปฏิบัติ ง าน มี ค วามเป็ นมิต รระหว่ า งเพื่ อ น
ร่ วมงาน ทําให้ เกิดแรงจู งใจที่จะปฏิบัติงานให้ บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้ กาํ หนดไว้ และยังเป็ นการ
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันอันจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้ องกันกับการแบ่ งปั น
ความรู้และประสบการณ์จากความคิดสร้ างสรรค์ท่ีหลากหลายจากบุ คคลหลายแบบ ทําให้ ได้
ทางเลือกที่ดีรอบด้ านส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในระดับบุคคลอีกทั้งยังตอบสนองความ
ต้ องการขององค์กรได้ เป็ นอย่างดี
ผลการวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานของบุ คลากร พบว่ า ผลการปฏิบั ติ งานโดยรวม
ทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความร่ วมมือและมนุ ษย์
สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อพิจารณาข้ อคําถามพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั
บุคลากรในหน่ วยงานและสามารถที่จะติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานอื่นได้ จะเห็นได้ ว่าการ
ร่วมมือกันในการทํางานและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน เป็ นการช่วยส่งเสริมให้ ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีมที่ในปั จจุ บันหลากหลาย
องค์กรมุ่งเน้ นในเรื่องนี้อย่างมาก ช่องว่างความสัมพันธ์ท่ลี ดน้ อยลงจะทําให้ บุคลากรปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญในการทําวัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับผลการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยจูง
ใจมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ วด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด คื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเห็นได้ ว่าบุคลากรในองค์กรเน้ นการอยู่ร่วมกันและความสัมพันธ์
อันเป็ นมิตรซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานเพื่ อให้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อหน่ วยงานและ
องค์กร ก่อให้ เกิดบรรยากาศในการทํางานที่เป็ นกันเอง ฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะขององค์กรที่ดี

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหาร
ควรหาวิธกี ารในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยจูงใจในแต่ละด้ าน เพื่อให้ หน่วยงานและบุคลากรมี
ผลการปฏิบัติงานที่สงู ขึ้น โดยเฉพาะด้ านเงินเดือน ที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ผู้วิจัยเสนอแนะให้ มีการ
วัดผลการปฏิบัติงานอย่ างชัดเจน ตามความรู้ความสามารถเพื่อให้ สอดคล้ องกับค่ าตอบแทนที่
ได้ รับ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึ ก ษากั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี ค วามหลากหลายมากขึ้ นหรื อ ทํา การศึ ก ษา
ให้ ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกระดับในองค์การ
2. ควรจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่ อง วิธีการสร้ างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานให้ กับบุ คลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้ สงู ยิ่งขึ้น
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