
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256288

ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร




                          
ธนาวุฒิ   ประกอบผล1*   
Tanawut   Prakobpol1*

1คณะการบริหารและจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  ประเทศไทย
1Faculty of Administration and Management, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand 

รบัตนฉบบับทความ: 17 ตลุาคม 2561 ปรบัปรงุบทความ รอบที ่1: 24 พฤษภาคม 2562 ตอบรบัตพีมิพบทความ: 20 กนัยายน 2562  

ปรับปรุงบทความ รอบที่ 2:  2 กรกฎาคม 2562
____________________________________________________________________________________________________

*ผูเขียนหลัก  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
 อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ                      

2) สรางและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                           

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดจากสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน จํานวน 340 คน รวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

และโมเดลสมการเชิงโครงสรางดวยโปรแกรม LISREL 9.2  ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพล                                     

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 5 ปจจัย คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

เจตคตใินการปฏบิตังิาน  บรรยากาศองคการและลกัษณะงานทีท่าํ  ปจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงตอประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยที่มีอิทธิพล                        

ทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ บรรยากาศองคการ ลักษณะงานที่ทํา และ                        
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เจตคติในการปฏิบัติงาน 2) โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี                                

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบายความแปรปรวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดรอยละ 79                  

ผูบริหารสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได

คําสําคัญ
 ปจจัยเชิงสาเหตุ   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   บุคลากรสายสนับสนุน                                                                                   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to study factors influencing work efficiency and 2)               

to develop a model of causal factors influencing work efficiency of the support staff in Rajabhat 

University in Bangkok. The samples consisted of 340 support staff by stratified random Sampling. 

Data were collected using questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistic,                              

factor analysis, correlation and Structural Equation Modeling using LISREL 9.2. The research                   

findings were as follows: 1) The factors influencing work efficiency has 5 factors: work satisfaction, 

work motivation, work attitude, organizational climate, and work description. The variables                              

with direct influences are work satisfaction and work motivation. The variable with both direct and 

indirect influences were organizational climate, work description, and work attitude. 2) The model 

of causal factors influencing work efficiency of the support staff in Rajabhat University in Bangkok 

was fitted with empirical data and factor in the model could cooperatively explanin variance of work 

efficiency at 79. The results of the causal factors influencing work efficiency of support staffs                       

Rajabhat Universities in Bangkok, Executives can be used as a guideline for improving operations 

for maximum efficiency.

 

Keywords
 Causal Factors,  Work Efficiency,  Support Staffs,  Rajabhat Universities in Bangkok

บทนํา
 ประสิทธิภาพการทํางานในองคการเปนหัวใจของการนําองคการไปสูการบรรลุผลสําเร็จของ                            

การดําเนินงาน  และประสิทธิภาพการทํางาน คือ ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับ                      

ผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องคการจะมีผลผลิตเปนท่ีนาพอใจท้ังในดานการผลิต การบริการ                                      

มีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและบุคลากรขององคการหรือไมนั้นข้ึนอยูกับ                  
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ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ การใชเทคโนโลยีเพียงลําพังไมสามารถทําใหงาน                  

ขององคการประสบความสําเร็จได เนื่องจากมนุษยเปนผูสรางและผูใชเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีมาใช                    

จึงตองอาศัย "คน" เปนผูควบคุมและตัดสินใจโดยเฉพาะในการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีอาจจะ                         

ชวยใหการปฏิบัติงานสะดวกสบายขึ้น  แตไมอาจทําใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น                       

ถาทรัพยากรมนุษยขององคการขาดความพรอมและความใสใจในการพัฒนางาน โดยเฉพาะในดานการ                   

มีสํานึกที่มีตอคุณภาพและประสิทธิภาพ (Millet, 1954) ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเปนเคร่ืองชี้                          

ความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคการ งานที่สําคัญของการบริหารองคการก็คือ  งานในหนาที่

ของการบริหาร ซึ่งจะเหมือนกันเปนสากลไมวาจะเปนองคการขนาดใดหรือมีวัตถุประสงคใด ผูบริหารตอง               

สงเสริมใหบุคลากรมีเจตคติที่ดีตองานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงคุณภาพของงาน 

ปริมาณงานที่เหมาะสม ระยะเวลาและคาใชจายในกระบวนการดําเนินงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานหรือการสรางผลงานใหมีประสิทธิภาพหรือบรรลุจุดมุงหมาย                          

ตามเปาหมายที่วางไวจะตองพิจารณาจากคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดข้ึนตองเปนไปตามเปาหมาย                          

ทีต่ัง้ไวหรอืคาดหวงัไว เวลาทีใ่ชในการดําเนนิงานตองอยูในหลักการและมาตรฐาน สิง่เหลานีจ้ะตองประกอบ

ไปดวยปจจัยหลายๆ ดานดวยกัน ซึ่งหากองคการใดใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยเหลานี้ก็จะทําใหองคการ

นั้นประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maichan, 2018) 

 ปจจุบนัสภาพของการศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัเปนกลุมมหาวทิยาลยั

ที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝกหัดครูที่ตั้งอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศ  ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน

วทิยาลัยครูหลงัจากน้ันจงึเปล่ียนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Office of the Higher Education Commission, 

2017) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมุมมองใหมในขณะนี้                       

คอืการมองบคุลากรในเชงิของการเปนทนุ (Human Capital) ทีส่าํคญัอยางหนึง่ขององคการ ทฤษฏทีนุมนษุย 

(Human Capital Theory) จากแนวคิดของ Becker (1964) กลาววา องคการสามารถสรางความแตกตาง                 

ไดโดยผานการพัฒนาสรางคุณคาใหกับทรัพยากรมนุษยซึ่งจะตองมีการประเมินความคุมคากับการลงทุน               

ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจึงตองมี                                 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน สภาพปญหาในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนนุในปจจบุนั อาท ิความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 

เจตคติในการทํางาน บรรยากาศองคการและลักษณะงานท่ีทําอาจจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ                                

ในการปฏบิตังิานตามภารกจิของมหาวทิยาลยัอนัสงผลทางตรงและทางออมตอภารกจิของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของ  Pensri  (2014) พบวา  ปจจัยที่ส งผลต อประสิทธิภาพ                                                                    

ในการปฏิบัติงาน ไดแก แรงจูงใจ บรรยากาศองคการและลักษณะงานที่ทํา จึงเปนที่มาใหผูวิจัยสนใจศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน                              
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ในดานตางๆ อันจะสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อสรางและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ               

ปเตอรสัน และโพลแมน (Peterson & Plowman, 1989, 325) และทฤษฏีของไมค วูดคอด (Woodcoch, 

1989, 116)  แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิานท่ีเปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 

4 องคประกอบ ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหนาที่

ที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดดีภายใตความกดดันหรือภาวะเรงดวน ผลงานตรงตามเปาหมายและ                   

เปนไปตามนโยบายของหนวยงาน 2) ปรมิาณงาน หมายถงึ ปริมาณงานทีม่คีวามเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาที่

ที่ไดรับ มีความสมดุลกับอัตรากําลังของบุคลากรในหนวยงานและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย                    

เปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 3) เวลา หมายถึง เวลาท่ีใชในการดําเนินงานมีความเหมาะสม                     

เสร็จกอนกําหนดหรือเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความรวดเร็วทั้งในดานการดําเนินงานและ                                   

ดานการติดตอสื่อสาร และ  4) คาใชจาย หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด เชน                    

คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจะตองเหมาะสมกับงานและมีการใชงบประมาณเปนไปตามแผน  

 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ

เฮอรซเบอรก  (Herzberg, 1959, 60)  ทฤษฎี ERG (Existence Relatedness and Growth Theory)                             

ของเอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972, 210-212) ทฤษฏขีองแอป็เปลไวท (Applewhite, 1965, 5) และทฤษฏขีองกูด 

(Good, 1973, 320) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เปนจริงในหนวยงาน 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความกาวหนา หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนา ไดรับ                      

การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ  ทักษะในการทํางาน การฝกอบรมและ                         

การดูงานใหมๆ ตลอดจนการไดมีโอกาสศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรู  2) ผลประโยชนตอบแทน                                          

หมายถึง  ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน เงินเดือน คาลวงเวลา การจัดหาสถานท่ีพัก คารักษาพยาบาล

และการจัดสวัสดิการตางๆ  3) ความพรอมของเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งแวดลอมตางๆ                                    

ในการทํางาน ที่ตั้ง อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 4) การยอมรับทางสังคม หมายถึง                            

ความรูสึกที่ไดเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การไดรับการสงเสริมช่ือเสียง                                      

ไดรับความชื่นชม และ 5) ความตองการอํานาจบารมี หมายถึง การเปนผู นําในการปฏิบัติงาน                                                
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การเสนอความคิดเห็นใหผู อื่นยอมรับและไดรับความเคารพนับถือจากเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับ                                  

งานวิจัยของ Ronpirin (2015) ที่กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิภาพ                                              

ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน ผูวจิยัไดศกึษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัทีเ่กีย่วของของแอทคินสนั 

(Atkinson, 1964) และแมคคลีแลนด (McClelland, 1961) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุม                 

การปฏิบัติงานท่ีเปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง 

ความตองการท่ีจะอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม  ตองการการยอมรับและเปนสวนหน่ึงในสังคม ตองการ                     

ความเปนมิตรและมีความสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น 2) แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง ความตองการอํานาจ  

ตองการที่จะมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอื่น ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจตางๆ สามารถใหคุณและ                      

โทษแกผูอื่นไดและตองการรับผิดชอบผูอื่น และ 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของ                          

แตละบุคคลท่ีตองการทําสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015)                               

ทีก่ลาววาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยมคีวามสมัพนัธกนั                            

ทางบวกอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 รวมท้ังผลการวิจยัของ Pensri (2014) พบวา ปจจยัดานแรงจูงใจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

 4. เจตคติในการทํางาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของคอตเลอร 

(Kotler, 2000)  และซิคมนัด (Zikmund, 2000, 288) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิาน   

ที่เปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความรูสึก หมายถึง ความรูสึกสวนบุคคล                         

ในการทํางานของผูปฏิบตังิานทีม่ตีอสิง่ใดส่ิงหนึง่ ไมวาจะเปนผูบงัคับบญัชา หรอืเพ่ือนรวมงาน อารมณโกรธ 

ไมพอใจ รัก ชอบ เปนเรื่องความแตกตางกันตามบุคลิกภาพ 2) ความเขาใจ หมายถึง ความเช่ือหรือ                                

การรับรู  (Perception) แนวปฏิบัติในการทํางานของผู ปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะเปนไดทั้งแงดีและไมดี                                 

เปนสิง่ทีถ่ายทอดจากกลุมสงัคมมาสูตวับคุคล  และ 3) พฤตกิรรม หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหน่ึงตอบคุคล 

หรอืสถานการณซึง่เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการทาํงาน สอดคลองกับงานวจิยัของ Butthongdee (2014) 

ที่กลาววาเจตคติในการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.  บรรยากาศองคการ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของเฮลพิน (Halpin, 

1975) และสตริงเกอร (Stringer, 2002) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิานท่ีเปนจริง

ในหนวยงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) มิติดานโครงสราง หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอม                    

ของงาน ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับเกณฑขอบังคับ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสายงานและหนาที่                 

อยางชัดเจน มกีารประชุมวางแผนเพ่ือทาํความเขาใจข้ันตอนในการดําเนินงาน ชีแ้จงนโยบายการปฏิบตังิาน

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2) มิติดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติงาน

ตามที่องคการกําหนดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  เปนบรรทัดฐานเพื่อใหสามารถทํางานไดถูกตอง                        

และสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มหรือปรับปรุงมาตรฐานในแตละป 3) มิติดานความรับผิดชอบ 

หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ                       
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ของตนเอง 4) มิติดานการใหรางวัล หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดลอมของงานท่ีผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับ

การไดรบัรางวลัสาํหรบังานทีต่นไดปฏิบตัสิาํเรจ็ลุลวงตามเปาหมายขององคการ และ 5) มติดิานการสนบัสนนุ 

หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดลอมของงานท่ีผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับการชวยเหลือของผูบริหารและ                    

ผูปฏิบัติงานอื่นในกลุม  เนนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Akasagtung (2016)                    

ที่กลาววาบรรยากาศองคการมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ทีร่ะดบั .05 รวมทัง้ผลการวจิยัของ Pensri (2014) พบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคการสงผลตอประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

 6. ลักษณะงานที่ทํา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของแฮคแมนและ                          

โอลดแฮม (Hackman & Oldham, 1980, 244) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ที่เปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความหลากหลายของทักษะ หมายถึง ชนิด                     

ของกจิกรรมที่ตองกระทํา โดยใชประสบการณ ความชํานาญ จากความรู ความสามารถและความคิดตางๆ 

มาผสมผสานจนทําใหงานนั้นสําเร็จ 2) ความเดนชัดของงาน หมายถึง ความสมบูรณของงานที่ผูปฏิบัติงาน

รับรูและตองทําทั้งกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนจบและสามารถมองเห็นชิ้นงานที่สําเร็จได 3) ความสําคัญ                

ของงาน หมายถึง ผลงานท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบตอชีวิตหรือการกระทําของผูอื่นท้ังภายในและ                     

ภายนอกองคการ 4) ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง งานที่เปดโอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดกําหนด                           

ตารางการทํางาน การตัดสินใจในกระบวนการทํางาน รวมทั้งใหผูปฏิบัติงานสามารถตระเตรียมการทํางาน

และดําเนินการดวยตนเองและ 5) ขอมูลยอนกลับของงาน หมายถึง ขาวสารท่ีใหแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ไดกระทําไปแลว ซึ่งอาจมาจากหัวหนาหรือ                             

เพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015) ที่กลาววาลักษณะงานมีผลตอประสิทธิภาพ                      

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมท้ังผลการวิจัยของ Pensri (2014) 

พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ทําสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

วิธีการวิจัย
 1. การพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ

               จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วกับปจจัยทีม่อีทิธพิลตอประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน ผูวจิยั

ไดนํามาสังเคราะหและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ประกอบดวย 1) องคประกอบ                        

(ตัวแปรแฝง) ดังนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจตคติในการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองคการและลักษณะงานท่ีทํา และ 2) ตัวแปรสังเกตได ดังน้ี                    

ความกาวหนาในงาน ผลประโยชนตอบแทน ความพรอมของเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน การยอมรบัทางสงัคม 

ความตองการอาํนาจบารม ีแรงจงูใจใฝสมัพันธ แรงจงูใจใฝอาํนาจ แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์ความรูสกึ ความเขาใจ 

พฤติกรรม คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา คาใชจาย มิติดานโครงสราง มิติดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มิติดานความรับผิดชอบ มิติดานการใหรางวัล มิติดานการสนับสนุน ความหลากหลายของทักษะ                                  
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ความเดนชัดของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางานและขอมูลยอนกลับของงาน                                 
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ภาพที่ 1:  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
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 2. สมมติฐานในการวิจัย

       2.1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                               

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

         2.2  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                      

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เจตคติในการทํางาน 

บรรยากาศองคการและลักษณะงานที่ทํา 

 3. ประชากร  ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                          

จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รวมทั้งส้ิน 2,265 คน 

 4. กลุมตวัอยาง กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางตามจาํนวนพารามเิตอรทีต่องการประมาณคา 34 ตวั 

การประมาณขนาดของกลุมตัวอยางจึงไมควรตํ่ากวา 340 คน (10 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิเตอร) (Virahchai, 

1999) ดังนั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชมหาวิทยาลัย                    

เปนเกณฑในการแบงชั้น จํานวน 5 แหง และคํานวณจํานวนตัวอยางในแตละแหงตามสัดสวนของบุคลากร 

 5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       แบบสอบถามประกอบดวยขอความที่กําหนดขึ้นตามแนวคิด ความหมายและคุณลักษณะ                     

ของตัวแปรท่ีตองการวัดโดยปรับปรุงและดัดแปลงจากแนวคิด Bunyarit (2015) ประกอบดวย 4 ตอน                         

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป  ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความลงในชองวาง จํานวน 5 ขอ                         

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีขอคําถามท้ังหมด 105 ขอ และวัดทั้งหมด 

21 ดาน ดังนี้ 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย 1.1) ความกาวหนาในงาน                 

1.2) ผลประโยชนตอบแทน 1.3) ความพรอมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 1.4) การยอมรับทางสังคม                         

1.5) ความตองการอํานาจบารมี  2) แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย 2.1) แรงจูงใจ

ใฝสัมพันธ 2.2) แรงจูงใจใฝอํานาจ 2.3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  3) เจตคติในการปฏิบัติงาน จํานวน 15 ขอ 

ประกอบดวย 3.1) ความรูสกึ 3.2) ความเขาใจ 3.3) พฤตกิรรม  4) บรรยากาศองคการ จาํนวน 25 ขอ ประกอบดวย 

4.1) มิติดานโครงสราง 4.2) มติิดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.3) มิติดานความรับผิดชอบ 4.4) มิติดานการ

ใหรางวัล 4.5) มติดิานการสนับสนุน  5) ลกัษณะงานท่ีทาํ จาํนวน 25 ขอ ประกอบดวย 5.1) ความหลากหลาย

ของทกัษะ 5.2) ความเดนชดัของงาน 5.3) ความสําคญัของงาน  ลกัษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพ                   

ในการปฏิบัติงาน โดยมีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ และวัด ทั้งหมด 4 ดาน ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน                                      

2) ปริมาณงาน 3) เวลา 4) คาใชจาย ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท                                 

โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ และตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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  แบบสอบถามผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม                               

(Index of  Consistency: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และหาคา                  

ความเชื่อม่ัน (Reliability)  ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)                      

ประกอบดวย ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เจตคตใินการปฏบิตังิาน บรรยากาศ

องคการ ลกัษณะงานทีท่าํและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มคีาความเชือ่ม่ันเทากบั 0.904, 0.906, 0.903, 

0.893, 0.907 และ 0.917 ตามลําดับ 

 6.   การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเอง จํานวน 350 ฉบับ และไดรับการตอบกลับ 340 ฉบับ 

คิดเปน 97.14% 

 7. การวิเคราะหขอมลู ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การวเิคราะหคาสถติพิืน้ฐาน (Descriptive 

Statistic) ของตัวแปรสังเกตได ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ     

การกระจาย คาตํา่สดุ คาสงูสดุ คาความเบและคาความโดงดวยโปรแกรม SPSS for Windows 2) การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ดวยโปรแกรม SPSS                              

for Windows 3) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบ                    

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดวยโปรแกรม LISREL 9.2 และ 4) การวิเคราะห                          

โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ (Causal Factors) ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                            

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรม LISREL 9.2

ผลการวิจัย 

 1. คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรในโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ                       

ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการกระจายของขอมูล
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ตารางท่ี 1 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปร และการตรวจสอบการกระจายของขอมูล 

  
 

SD C.V. MIN MAX SK KU 

Y1 :   
 Y2 :    
 Y3 :  
Y4 :  
Y5 :  
Y6 :  
Y7 :  
Y8 :  
Y9 :  
Y10 :  
Y11 :  
Y12 :  
Y13 :  
Y14 :  
Y15 :  
X1 :  
X2 :  
X3 :  
X4 :  
X5 :  
X6 :  
X7 :  
X8 :  
X9 :  
X10 :  

3.87 
3.79 
3.73 
4.21 
4.23 
3.77 
3.97 
3.95 
3.96 
3.99 
3.97 
3.86 
3.96 
3.94 
3.74 
3.89 
3.74 
3.68 
3.68 
3.89 
3.74 
4.01 
4.05 
3.98 
3.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.88 
0.94 
0.79 
0.27 
0.12 
0.54 
0.30 
0.34 
0.57 
0.97 
0.66 
0.14 
0.68 
0.26 
0.16 
0.47 
0.55 
0.01 
0.49 
0.88 
0.54 
0.76 
0.44 
0.38 
0.69 

16.75 
17.35 
18.75 
16.68 
17.53 
17.12 
18.56 
21.32 
20.62 
21.55 
19.06 
19.74 
21.83 
20.26 
22.04 
17.63 
19.45 
18.43 
23.68 
23.45 
14.78 
21.45 
18.24 
19.66 
16.75 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

-0.94 
-0.24 
-0.18 
-0.38 
-0.19 
-0.93 
-0.77 
-0.94 
-0.17 
-0.14 
-0.14 
-0.11 
0.87 
0.69 
-0.98 
-0.14 
-0.17 
-0.11 
-0.15 
-0.17 
-0.36 
-0.04 
-0.25 
-0.17 
-0.87 

0.14 
-0.20 
0.58 
0.24 
0.27 
0.24 
0.15 
0.58 
0.24 
0.17 
0.18 
0.10 
0.24 
0.49 
0.17 
0.75 
0.10 
0.18 
0.35 
0.77 
0.74 
0.24 
0.58 
0.20 
0.17 

 จากตารางท่ี 1 ตัวแปรสังเกตไดอยูในระดับมากทุกตัว คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง 

0.12 – 0.97 แสดงวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวไมแตกตางกันมาก เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V) 

ของตัวแปร มีคาอยูระหวาง 14.78 – 23.68  แสดงวา ตัวแปรมีการกระจายของขอมูลไมแตกตางกันมาก เมื่อ

พิจารณาคาความเบ (Skewness : SK) มีคาอยูระหวาง -0.98 – -0.11 และความโดง (Kurtosis : KU) มีคา
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อยูระหวาง -0.20 – 0.77 แสดงวา ตัวแปรมีการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติสมมาตร ซึ่งเปนไปตามขอ

ตกลงของ Byrne (2010) ที่กลาววาโคงปกติควรมีคาความเบและความโดงอยูระหวาง -10 ถึง +10

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตได

  การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได

พบวามีคา KMO เทากับ 0.914 ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอตกลงของการวิเคราะหองคประกอบของ Virahchai 

(1999) ที่กลาววา คา KMO ควรมีคาเขาใกล 1 ถามีคานอยแสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีนอย                  

และไมเหมาะที่จะวิเคราะหองคประกอบ

 3. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง

  3.1 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 2  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

  R  
 

   

Y1  
Y2  
Y3  
Y4  
Y5  

.91** 

.77** 

.52** 

.75** 

.72** 

.83 

.59 

.27 

.56 

.52 

.61 

.19 

.04 

.17 

.08 
  df = 5  p = .321  GFI = 1.00  AGFI = .98  RMSEA = .001 

: ** p< .01 

 จากตารางที่ 2 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                           

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 6.08 คาความนาจะเปนเทากับ 

.321 ที่องศาอิสระเทากับ 5 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ                        

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .001 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                        

มีคาเปนบวก โดยมีขนาดต้ังแต .52 ถึง .91 และมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลอง

กบัทฤษฏขีอง Byrne  (2010) ทีก่ลาววาคานํา้หนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึน้ไป มคีวามแปรผันรวม (R2)              

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต้ังแตรอยละ 27 ถึง 83 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววา

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1
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  3.2 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 3  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 
 

 
R  

 
 

Y6  
Y7  
Y8  

.60** 

.76** 

.83** 

.36 

.58 

.69 

.16 

.34 

.52 
  df = 0  p = 1.000  GFI = 1.00  AGFI = 1.00  RMSEA = .000 

: ** p< .01 
 

  R  
 

 
Y9  
Y10  
Y11  

.56** 

.89** 

.65** 

.31 

.79 

.42 

.12 

.72 

.17 
  df = 0  p = 1.000  GFI = 1.00  AGFI = 1.00  RMSEA = .000  

: ** p< .01 
 

 จากตารางที่ 3 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                            

ความสอดคลอง พจิารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั .00 คาความนาจะเปนเทากบั 1.00 

ทีอ่งศาอิสระเทากบั 0  คาดชันวีดัระดับความกลมกลืน (GFI) มคีาเทากบั 1.00 คาดัชนวีดัระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกําลัง

สองของการประมาณคา (RMSEA) มคีาเทากบั .000 คาน้ําหนักองคประกอบท้ังหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาด

ตั้งแต .60 ถึง .83 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สอดคลองกับทฤษฏีของ Byrne (2010)                           

ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป ความแปรผันรวม (R2 ) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตั้งแตรอยละ 36 ถึง 69 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปรควรมี

คาเขาใกล 1

  3.3 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบเจตคติในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 4  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบเจตคติในการปฏิบัติงาน
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 จากตารางที่ 4 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                             

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ .49 ที่องศาอิสระเทากับ 1  คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)                               

มคีาเทากบั 1.00  และคาดชันรีากทีส่องของคาเฉลีย่ของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณคา 

(RMSEA) มีคาเทากับ .000 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาดตั้งแต .56 ถึง .89                  

และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลองกับทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววา                    

คานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2) กับเจตคติในการปฏิบัติงานตั้งแต                       

รอยละ 31 ถงึ 79 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010)  ทีก่ลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.4  ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 5  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  R  
 

 
Y12  
Y13  
Y14  
Y15  

.76** 

.69** 

.89** 

.47** 

.58 

.48 

.79 

.22 

.31 

.09 

.62 

.05 
  df = 2  p = .632  GFI = 1.00  AGFI = .98  RMSEA = .009 

  : ** p< .01 
 จากตารางที่ 5 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                            

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 3.50 คาความนาจะเปนเทากับ 

.632 องศาอิสระเทากับ 2 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ                             

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .009 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                          

มีคาเปนบวก โดยมีขนาดต้ังแต .75 ถึง .96 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลอง

กับทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2) 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต้ังแตรอยละ 22 ถึง 79 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววา                 

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.5 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบบรรยากาศองคการ
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ตารางท่ี 6  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบบรรยากาศองคการ 

  R  
 

 

X1  
X2  
X3  
X4  
X5  

.83** 

.78** 

.64** 

.34** 

.70** 

.69 

.61 

.41 

.11 

.49 

.46 

.28 

.03 

.31 

.52 
  df = 5 p = .832  GFI = .99  AGFI = .98  RMSEA = .012 

  : ** p< .01 

  R   
 

X6  
X7  
X8  
X9  
X10  

.62** 

.68** 

.82** 
. 75** 
.74** 

.38 

.46 

.67 

.56 

.55 

.08 

.17 

.42 

.21 

.17 
  df = 5  p = .674  GFI =.99  AGFI = .98  RMSEA = .005 

: ** p< .01 

 จากตารางที่ 6 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                             
ความสอดคลองพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั 7.12 ซึง่มคีาความนาจะเปนเทากบั 
.832 ที่องศาอิสระเทากับ 5 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับ                          
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .012 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                       
มคีาเปนบวก โดยมขีนาดต้ังแต .34 ถึง .83 และมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 (p<.01) ทกุตวั สอดคลองกับ
ทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2)                                   
กับบรรยากาศองคการ ตั้งแตรอยละ 11 ถึง 69 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววา                                             

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.6 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบลักษณะงานท่ีทํา

ตารางท่ี 7 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบลักษณะงานที่ทํา 
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 จากตารางที่ 7 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                           
ความสอดคลอง พจิารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั 8.68  มคีาความนาจะเปนเทากบั .674 
ทีอ่งศาอิสระเทากบั 5 คาดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI) มคีาเทากบั .99  คาดัชนีวดัระดับความกลมกลืน
ทีป่รบัแกแลว (AGFI) มคีาเทากบั .98 และคาดัชนรีากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกาํลังสอง
ของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .005 คานํ้าหนักองคประกอบท้ังหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาด
ตัง้แต .67 ถงึ .97 และมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 (p<.01) ทกุตวั สอดคลองกบัทฤษฏีของ Byrne (2010) 
ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2 ) กับลักษณะงานที่ทํา                              
ตั้งแตรอยละ 38 ถึง 67 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปร                          

ควรมีคาเขาใกล 1

 4. การวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกับขอมูลเชิงประจักษ
     การทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะห พบวา 
โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล โดยพิจารณาจากคาดัชนี                   
ปรับแกโมเดล (Modification Indicies) ซึ่งยอมใหความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันได พบวา ไดโมเดล                

ที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพท่ี 2

-  ( 2) = 93.594, df =71, p =.055, GFI =.994, AGFI =.967  RMSEA =.018 

ู

ภาพที่ 2:  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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 จากภาพท่ี 2 พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาสถิติที่ตรวจสอบเปนไป       

ตามเกณฑ โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร (2) = 93.594, df =71, p =.055 นั่นคือ ระดับนัยสําคัญ                                        

ของการทดสอบคาไค-สแควรมากกวาระดบันยัสาํคญัทีก่าํหนดคอื .05 คาดชันวีดัความกลมกลนื (GFI) =.994 

คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) =.967 ซึ่งทั้งสองคามีคาเขาใกล 1 และคาดัชนีรากของ                        

คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMSEA) =.018 ซึ่งมีคาเขาใกล 0 จึงทําใหไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครเปน               

ไปตามโมเดลสมมติฐาน 

 5. การวิเคราะหอิทธิพลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

       จากภาพท่ี 2 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF)                              

ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) และปจจัยที่มีอิทธิพล

ทางตรงและทางออมตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ไดแก บรรยากาศองคการ (ATM) ลกัษณะงาน

ที่ทํา (WORK) และเจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT) ตามลําดับซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยรายละเอียด ดังนี้

  5.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งาน (EFF) เทากบั .339 (p<.001) และคาอทิธพิลรวมเทากบั .339 (p<.001) แสดงวายิง่บคุลากรสายสนับสนนุ

มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตังิานสงูยิง่สงผลใหบคุลากรสายสนับสนนุมปีระสทิธภิาพในการปฏิบตังิานสงูข้ึน

ตามไปดวย

  5.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(EFF) เทากับ .145 (p<.001) และคาอิทธิพลรวมเทากับ .145 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุน    

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงยิ่งสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น                   

ตามไปดวย

  5.3 เจตคตใินการปฏบิตังิาน (ATT) มอีทิธพิลทางตรงตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) 

เทากับ .012 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีเจตคติในการปฏิบัติงานสูงยิ่งสงผลใหบุคลากร

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้เจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT) 

ยงัสงผลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ทางออมโดยสงผานตวัแปรแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (MOT) 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) เทากับ .072 (p<.001) และคาอิทธิพลรวม (คาอิทธิพลทางตรง

บวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .084  (p<.001)  

  5.4 บรรยากาศองคการ (ATM) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) 

เทากับ .600 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนไดรับบรรยากาศองคการที่ดียิ่งสงผลใหบุคลากร 

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึนตามไปดวย นอกจากน้ีบรรยากาศองคการ (ATM)                   

ยงัสงผลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ทางออมโดยสงผานความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน (SAT) 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (MOT) เจตคตใินการปฏบิตังิาน (ATT) เทากบั .366 (p<.001) และคาอทิธิพลรวม 

(คาอิทธิพลทางตรงบวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .966 (p<.001)  
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  5.5 ลักษณะงานท่ีทํา (WORK) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) 

เทากับ .614 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีลักษณะงานที่ทําที่เหมาะสมย่ิงสงผลใหบุคลากร

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ลักษณะงานที่ทํา (WORK)                             

ยังสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) ทางออมโดยสงผานเจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT)                          

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) เทากับ .156 (p<.001) และ                      

คาอิทธิพลรวม (คาอิทธิพลทางตรงบวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .770 (p<.001)  

 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี                       

5 ปจจยั คอื ความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน  แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน  เจตคติในการปฏิบตังิาน  บรรยากาศ

องคการและลักษณะงานท่ีทาํ  ปจจัยท่ีมอีทิธพิลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน คอื ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงาน คือ บรรยากาศองคการ ลักษณะงานท่ีทํา และเจตคติในการปฏิบัติงาน 2) โมเดลปจจัย                 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบาย                      

ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดรอยละ 79 ผูบริหารสามารถนํามาใชเปนแนวทาง                                 

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได

อภิปรายผลการวิจัย
 1. บรรยากาศองคการมีอทิธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก                                

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานและเจตคติในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Akasagtung (2016) ที่กลาววา

บรรยากาศองคการมีผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของบุคลากรอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

ทั้งนี้เนื่องจากการรับรูถึงสภาพบรรยากาศองคการที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจ

สามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการทํางานและสามารถตัดสินใจในหนาที่ความรับผิดชอบของตนได  

รวมท้ังมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาขององคการ                          

ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยของเฮลพิน และสตริงเกอร                            

ที่กลาวถึงบรรยากาศขององคการ  (Halpin, 1975 ; Stringer, 2002)

 2.  ลักษณะงานท่ีทํามีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                            

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรงสงผล                                

ในทางบวกอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และมีอทิธพิลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเจตคติในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015)                        

ที่กลาววาลักษณะงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเมื่อลักษณะงานท่ีทําเพิ่มขึ้น แสดงวาบุคลากร                           
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สายสนับสนุนที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเดนชัดของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระ                                            

ในการทํางานและขอมูลยอนกลับของงานจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทํางานไดดียิ่งขึ้นซึ่งสงผล                

ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงย่ิงข้ึนสอดคลองกับทฤษฏีของแฮคแมนและโอลดแฮมท่ีกลาวถึง

คุณลักษณะของงาน (Hackman & Oldham, 1980, 244)

 3.  ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานมีอทิธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Ronpirin (2015) ทีก่ลาววาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมผีลตอ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีเ้นือ่งจากความพงึพอใจทาํใหบคุคล

เกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางานและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สอดคลองกับทฤษฏี

ของเฮอรซเบอรกที่กลาวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Herzberg, 1959, 60)

 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                   

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Bunyarit (2015) ทีก่ลาววาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ                      

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05                      

ทัง้นีเ้นือ่งจากแรงจงูใจจะเปนตวักาํหนดหรอืเปนตวัผลกัดนัให เกดิความสนใจ ความกระตอืรอืรนในการปฏบิตังิาน

และเปนกลไกในการขับเคล่ือนการปฏิบตังิานใหบรรลเุปาหมายขององคการตามท่ีตองการตามทีแ่มคคลีแลนด

ไดเสนอไว (McClelland, 1961)

 5. เจตคติในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ                            

แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Butthongdee (2014) ทีก่ลาววา เจตคติในการทาํงาน

มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรท่ีมี                     

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญแลวจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพและ

รูสกึวาตนเองมีคณุคา สามารถเปนประโยชนตอองคการ ไดรบัการยอมรับจากเพือ่นรวมงาน จากผูบงัคับบญัชา

ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและแรงจูงใจใหเกิดข้ึนได โดยจําเปนตองเริ่มจากเจตคติ                             

ในการปฏิบัติงานที่ดีเสียกอน ซึ่งสอดคลองกับซิคมันต Zikmund (2000) ที่กลาววา เจตคติในการปฏิบัติงาน

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพขององคการ

สรุป
 จากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                                 

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด                                

คือ บรรยากาศองคการ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยผูที่มีสวน
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เกี่ยวของควรตระหนักถึงการพัฒนาบรรยากาศองคการใหดีขึ้น โดยการกําหนดบทบาทและหนาท่ีใหมี                      

ความชัดเจน มีการกระจายภาระงาน การพิจารณาจัดคนใหเหมาะสมตามความรู  ความสามารถ                                         

ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนการกระตุนบุคลากรใหเกิด               

ความกระตือรอืรนและชวยเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานปจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงสูงสุด คอื ลกัษณะงาน

ที่ทํา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติและใหความอิสระ                       

ในการทํางานกับบุคลากร รวมทั้งใหบุคลากรไดรับผลรางวัลจากการทํางานนั้นๆ

 สําหรบัขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1. ควรมกีารศกึษาและพฒันาโมเดลปจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุมประชากรที่มีอาชีพแตกตางกัน โดยใชหลักการวิเคราะหโมเดล

โครงสรางกลุมพหุ (Multiple Group Structure Equation Model) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวา มีความเหมือน

หรอืความแตกตางระหวางกลุมประชากรหรือไม เชน ระหวางสายสนับสนุนกบัสายวิชาการ ซึง่จะเปนประโยชน

ในการนําผลการวิจัยไปใชในการหาแนวทางพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละองคการมากขึ้น

 2. ควรมีการนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชในการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงลึกซึ่งจะเปนได                   

ทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือใหไดตัวแปรที่มีความเหมาะสมมากข้ึนหรือ                        

อาจศึกษาเปนกรณีศึกษาในกรณีที่ตองการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแลว

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่นาจะเปนสาเหตุของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน                  

ปจจัยดานความยุติธรรมในองคการ เปนตน

 4. ควรมีการนําโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับประชากรกลุมอื่นๆ เพ่ือทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดล
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