
ปัจจยัจูงใจทีมี่ความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบติังานของบุคลากร  

สงักดัสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปิยภสัสร ์กาญจนรจิต
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัพร รตันเศรษฐ** 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษากับผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสงักดัสาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช เพ่ือเปรียบเทยีบระยะเวลาการ

ทํางานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราชและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 

บุคลากร สงักดัสาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช จาํนวน 222 คน โดยวิธกีาร

เลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามแบบแบ่งช้ันภมิู (Stratified Sampling) และกาํหนดขนาด

ตัวอย่างด้วยวิธกีารคาํนวณแบบ Taro Yamane 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) การวิเคราะห์

ข้อมูล นํามาข้อมูลวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะทางประชากร โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์

คาํนวณหาความถี่ร้อยละ (Percentage) คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้ F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย โดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี จาํนวน 222 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 เพศชาย จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6  

 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธริาชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีผลการปฏบิัติงานไม่ต่างกนั ที่ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 

บุคลากร สังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีระยะเวลาการทาํงาน

แตกต่างกันมีผลการปฏบิัติงานไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05และยังพบว่าปัจจัยจูงใจมี

ความสัมพันธ์กับผลการปฏบิัติงานของบุคลากร สังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (r = .562) 

 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1. บทนาํ 

 ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวด้วยความรวดเรว็ ทาํให้เกิดการแข่งขันทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจาํเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยสิ่งสาํคัญที่ทาํให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวขึ้ นกค็ือ การปรับเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนที่จะเกิดขึ้นน่ันเอง โดยการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีประเทศไทยจึงให้ความสาํคัญกับพ้ืนฐาน

ของจุดเร่ิมต้นในความสาํเร็จกค็ือ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ความสามารถของผู้บริหาร และที่

สาํคัญที่สุดกค็ือ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กร การที่ให้ความสาํคัญกับการสร้าง

ประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นลําดับแรกเป็นที่นิยมใช้กันในองค์กรช้ันนําของโลกมากมาย 

(กลัยาณ ีสนธสิวุรรณ, 2542, น. 2) การทาํงานสาํเรจ็โดยสญูเสยีเวลาและเสยีพลังน้อยที่สดุ เป็น

ค่านิยมที่ยึดกบัสงัคม คือ การทาํงานได้เรว็และได้งานดี (วัชรี ธุวธรรม, 2523,น. 246) 
 Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกนัอย่าง

กว้างขวางในวงการบริหาร เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการ

ปรับปรุงขวัญ และกาํลังใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมาก

ย่ิงขึ้น 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration) หมายถึง 

การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การให้อาํนาจแก่บุคคลในการให้เขาดาํเนินงานได้สาํเรจ็

รวมทั้งการติดต่อสื่อสารในองค์การ 

2. ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal relation) หมายถึง การอยู่ร่วมกนั 

การช่วยเหลือกนัทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว ความเป็นมิตร การปรึกษาหารือกนัระหว่างพนักงาน

ผู้ปฏบิัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน 

3. ด้านการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานกลุ่มเพ่ือนและบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซ่ึงการยอมรับนับถือบางคร้ังอาจ

แสดงออกในรปูของการยกย่องชมเชย 

4. ด้านเงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจต่อเงินที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

 แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกดิขึ้นมาจากแต่คนและจะมิใช่ขึ้นอยู่กบัผู้บริหารโดยตรง และปัจจัย

ที่ใช้ในการคํา้จุนจิตใจน้ันอย่างดีที่สุดกค็ือ จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่

สามารถสร้างความพ่ึงพอใจได้ ดังน้ัน ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสร้างให้เกดิแรงจูงใจที่ดี จึง

จาํเป็นต้องจัดและกาํหนดปัจจัยต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจัยคํา้จุน (สภาพแวดล้อม) และ

ปัจจัยกระตุ้น (ของงานที่ทาํ) 

 ในการปฏบิัติงานน้ัน สิ่งที่องค์การคาดหวังที่จะได้รับจากพนักงานทุกคน กค็ือ ผลการ

ปฏบิัติงานที่มีประสทิธภิาพ ผลผลิตในระดับที่สงู โดยอาจจะเท่ากบัหรือสงูกว่าเป้าหมายและผล
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การปฏบิัติงานที่ได้ตั้งไว้ ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่างานน้ันได้ผลดีเพียงใดบรรลุเป้าหมายที่กาํหนด

ไว้หรือไม่ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยจูงใจที่มีความสมัพันธ์กับ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช โดย

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนําไปใช้กําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการ

บริหารงานแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และทันต่อสถานการณ์ของโลกในยุค

ปัจจุบัน 

 

2. ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสาํนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทยั 

ธรรมาธริาช จาํนวน 490 คน คาํนวณกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 222 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น กองกลาง 

จาํนวน 37 ตัวอย่าง กองคลัง จาํนวน 33 ตัวอย่าง กองแผนงาน จาํนวน 13 ตัวอย่าง กองพัสดุ 

จาํนวน 16 ตัวอย่าง กองการเจ้าหน้าที่ จาํนวน 14 ตัวอย่าง หน่วยตรวจสอบภายใน จาํนวน 11 

ตัวอย่าง ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จาํนวน 36 ตัวอย่าง งานวิเทศสัมพันธ์ จาํนวน 4 ตัวอย่าง 

สาํนักงานอธิการบดี จาํนวน 5 ตัวอย่าง ศูนย์สารสนเทศ จาํนวน 22 ตัวอย่าง งานอาคารสถานที่ 

จาํนวน 14 ตัวอย่าง ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จาํนวน 4 ตัวอย่าง ศูนย์

ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จาํนวน 4 ตัวอย่าง สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย จาํนวน 5 

ตัวอย่าง งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา จาํนวน 3 ตัวอย่าง เกบ็ข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 ถงึเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  การวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

ข้อมูลที่ศึกษาทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ 

ระดับการศึกษาและระยะเวลาการทาํงานเป็นแบบสอบถามแบบข้อมูลปลายปิด (Closed Form) 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยจูงใจที่มีความสมัพันธก์บัผลการปฏบิัติงานท่าน

ให้ความสาํคญักบัสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี อยู่ในระดับใดเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า(rating 

scale) 5 ระดบั 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นคาํถามปลายเปิด (Opened Form) 

 

ปัจจยัจูงใจ 
ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 
ด้านการยอมรับนับถอื 
ด้านเงินเดือน 
 

ผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
ด้านคุณภาพของงาน 

ด้านปริมาณงาน 
ด้านความรวดเรว็ในการ

ปฏบิัติงาน 
ด้านความร่วมมือและมนุษย

สมัพันธ ์

 

 
ระยะเวลาการทาํงาน 
ระดับการศึกษา 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผู้วิจัยทาํการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรสงักดัสาํนักอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช จาํนวน 222 ฉบบั โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง 

 

5. วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏบิัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS มี

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือX ) 

3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 

 ใช้ F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) 

การวิเคราะห์ความสมัพันธข์องเพียร์สนัแปลความหมายโดยมีเกณฑใ์นการแปลค่าสหสมัพันธ ์

 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจาํนวน 230 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 222 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 เพศชาย จาํนวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.6 

ระดับการศึกษามากที่สดุคือ ปริญญาตรี จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาเป็นตํ่า

กว่าปริญญาตรี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และสงูกว่าปริญญาตรี จาํนวน 29 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.1 ตามลาํดับ 

 ระยะเวลาการทาํงาน มากที่สดุคือ 10 ปีขึ้นไป จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 

รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ5-10 ปี จาํนวน 43 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามลาํดับ 

 หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กองคลัง จาํนวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาคือ กองกลางและศูนย์สารสนเทศเท่ากนัที่จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.5 และหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สดุคือ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

แห่งชาติ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
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มาก ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร (  = 3.7477) ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (  = 

4.0845) ด้านการยอมรับนับถือ (  = 3.5304) และระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านเงินเดือน (  

= 3.1498) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 

1. ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.7477) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ มีการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทราบชัดเจน และมีความพอใจในการดาํเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย (  = 3.77) 

รองลงมาคือ มีนโยบายในการทาํงานอย่างชัดเจน (  = 3.74) และมีการจัดการงานอย่างเป็น

ระบบ (  = 3.70) ตามลาํดับ 

2. ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.0845) และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ปฏบิัติงานร่วมกนักบัผู้อื่นได้ด ี(  = 

4.20) รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกนั (  = 4.15) ปฏบิัติงานโดยคาํแนะนาํ

จากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี (  = 4.11) และให้คาํปรึกษาแนะนาํเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่าง

ดี (  = 3.88) ตามลาํดับ 

3. ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.5304) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ได้รับผดิชอบงานอื่นๆนอกเหนือจากงาน

ประจาํที่ปฏบิัติอยู่     (  = 3.70) รองลงมาคือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา (  = 3.65) 

เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามักมาปรึกษาก่อนปฏบิัติงานเสมอ (  = 3.48) และได้รับคาํ

ยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา (  = 3.29) ตามลาํดับ 

4. ด้านเงินเดือนโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.1498) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ และ

ความสามารถ (  = 3.21) รองลงมาคือ เงินเดือนสอดคล้องกบัผลการปฏบิัติงานและรายได้ที่

ได้รับเหมาะสมกบัหน้าที่ตาํแหน่งงานที่รับผิดชอบ (  = 3.20) เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆที่

ได้รับเพียงพอต่อการดาํรงชีพในปัจจุบัน (  = 2.99) ตามลาํดับ 
 

 บุคลากรสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (  = 3.9330) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากร

มหาวิทยาลัย สุโขทยัธรรมาธิราช มีผลการปฏบิัติงานในระดับ ดี โดยค่าเฉล่ียสงูที่สุดได้แก่ ด้าน

ความร่วมมือและมนุษย์สัมพันธ์ (  = 4.0417) รองลงมาคือด้านคุณภาพของงาน (  = 

4.0282) ด้านความรวดเรว็ในการปฏิบัติงาน (  = 3.9730) และด้านปริมาณงาน (  = 

3.6892) ตามลาํดับ โดยจาํแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 1. ด้านคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (  = 4.0282) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ได้แก่ มีความตั้งใจในการทาํผลงานให้มีคุณภาพ 
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(  = 4.22) รองลงมาคือผลการปฏิบัติงานมีความน่าเช่ือถือได้ (  = 4.02) มีการจัด

ระบบงานที่ดี ถูกต้อง แม่นยาํ (  = 3.98) และผลการปฏบิัติงานจะไม่เกิดปัญหาตามมาใน

ภายหลัง (  = 3.89) ตามลาํดับ 

 2. ด้านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (  = 3.6892) และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ได้แก่ ปริมาณของผลงานที่ทาํได้เป็นไปตามเป้าหมายที่

หน่วยงานกาํหนดไว้ (  = 3.88) รองลงมาคือการปฏบิัติงานมีเกณฑก์ารประเมินที่เหมาะสม 

(  = 3.71) ปริมาณงานที่รับผดิชอบเหมาะสม (  = 3.70) และบุคลากรเหมาะสมกบัปริมาณ

งานที่ได้รับ (  = 3.47) ตามลาํดับ 

 3. ด้านความรวดเรว็ในการปฏบิัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (  = 3.9730) และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ได้แก่ สามารถจัดลาํดับความสาํคัญ

ของงานได้ (  = 4.05) รองลงมาคือสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานภายในเวลาที่จาํกดั 

(  = 3.97) สามารถปรับปรุงการทาํงานเพ่ือให้งานเสรจ็ตามเวลาที่กาํหนด (  = 3.95) และ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างรวดเรว็ (  = 3.90) ตามลาํดับ 

 4. ด้านความร่วมมือและมนุษย์สมัพันธ ์โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (  = 4.0417) และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุได้แก่ ได้แก่ มีความสมัพันธท์ี่ดีกบับุคลากร

ในหน่วยงาน (  = 4.10) รองลงมาคือสามารถติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื่นได้ (  = 

4.05) ท่านสามารถใช้ถ้อยคาํในการสื่อสารกบัผู้อื่นได้ (  = 4.01) และสามารถเข้าใจเร่ืองราวที่

บุคคลอื่นสื่อสารมาถงึได้ (  = 4.00) ตามลาํดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 3 ประการ ได้ผลการทดสอบ คือ 

1. พบว่าบุคลากร สงักดัสาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัมีผลการปฏบิัติงานไม่ต่างกนั 

2. พบว่าบุคลากร สังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มี
ระยะเวลาการทาํงานแตกต่างกนัมีผลการปฏบิัติงานไม่ต่างกนั 

3. พบว่าปัจจัยจูงใจมีความสมัพันธก์บัผลการปฏบิัติงานของบุคลากร สงักดัสาํนักงาน
อธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

 

7. อภิปรายผลการวิจยั 

 ผลการศึกษา ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด 

สาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากร พบว่า ปัจจัยจูงใจในการ

ปฏบิัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด เม่ือพิจารณาข้อคําถามพบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การปฏิบัติงาน

ร่วมกันกบัผู้อื่น เป็นมิตรต่อกัน ปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน จะเหน็ได้ว่าบุคลากรมีความสัมพันธ์

กันอย่างมากในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมิตรระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน ทาํให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาํหนดไว้และยังเป็นการ

เรียนรู้ ซ่ึงกันและกันอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ซ่ึงสอดคล้องกันกับการแบ่งปัน

ความรู้ และประสบการณ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายจากบุคคลหลายแบบ ทาํให้ได้

ทางเลือกที่ดีรอบด้านส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในระดับบุคคลอีกทั้งยังตอบสนองความ

ต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 

 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความร่วมมือและมนุษย์

สมัพันธ ์มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ เม่ือพิจารณาข้อคาํถามพบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ความสมัพันธท์ี่ดีกบั

บุคลากรในหน่วยงานและสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ จะเห็นได้ว่าการ

ร่วมมือกนัในการทาํงานและมีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อกนั เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผลการปฏบิัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นหน่ึงในองค์ประกอบของการทาํงานเป็นทมีที่ในปัจจุบันหลากหลาย

องค์กรมุ่งเน้นในเร่ืองน้ีอย่างมาก ช่องว่างความสัมพันธ์ที่ลดน้อยลงจะทาํให้บุคลากรปฏิบัติงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้ ซ่ึงเป็นสิ่งสาํคัญในการทาํวัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล 
 

 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยจูงใจกบัผลการปฏบิัติงาน พบว่า ปัจจัยจูง

ใจมีความสมัพันธก์บัผลการปฏบิัติงาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

 เม่ือพิจารณาแล้วด้านที่ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้าน

ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล จะเหน็ได้ว่าบุคลากรในองค์กรเน้นการอยู่ร่วมกนัและความสมัพันธ์

อันเป็นมิตรซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อหน่วยงานและ

องค์กร ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทาํงานที่เป็นกันเอง ฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็น

คุณลักษณะขององค์กรที่ดี 

 

8. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสมัพันธก์บัผลการปฏบิัติงาน ดังน้ันผู้บริหาร

ควรหาวิธกีารในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยจูงใจในแต่ละด้าน เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรมี

ผลการปฏบิัติงานที่สงูขึ้น โดยเฉพาะด้านเงินเดือน ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการ

วัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามความรู้ความสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนที่

ได้รับ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ มีความหลากหลายมากข้ึนหรือทําการศึกษา 
ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกระดับในองค์การ 

2. ควรจะวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง วิธีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช เพ่ือยกระดับผลการปฏบิัติงานให้สงูย่ิงขึ้น 
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