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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของนักวิจัย และแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของนั ก วิ จั ย ในสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักทดลอง
วิทยาศาสตร์วิจัย ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 213 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคมากกว่า .80 ทุกด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า นักวิจัยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งงานเป็นนักวิจัย มีระยะเวลาในการท�ำงาน 10
ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การของนักวิจัย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ทั้งด้านเวลา และด้าน
คุณภาพ ส�ำหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่ท้าทาย และด้านความ
ต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเพื่อเป็นที่ยอมรับหรือชื่นชม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ทั้งด้านเวลา ด้าน
คุณภาพ และด้านปริมาณ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT

This study aimed at studying the level of perceived organizational support and achievement motivation influence efficiency of researcher in Thailand institute of scientific and technological research. This research was the quantitative research. The samples of this study was of 213
people from Thailand institute of scientific and technological research. including research experts,
senior research officers, research officers, and assistant officers. The survey was used to collect
data which the Cronbach’s Alpha Coefficient result was higher than 0.80 in all aspects. The data
was analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, average, deviation, and
multiple regression analysis.
The study revealed that most of the samples were male, aged 41-50, with a bachelor
degree. Most of the respondents had research positions. They had been working 10 years or more.
Their average monthly incomes were 30,001 – 40,000. The hypothesis testing pointed out that
perceived organizational support of benefits and welfare influence on working efficiency in time
and quality. In accordance with achievement motive, need for goal achievement and need for
social acceptance influence on working efficiency in time, quality and quantity aspects statistically at 0.05.
Keywords: Perceived organizational support, Achievement motivation, Efficiency

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ด้วยภารกิจหลักของ วว. คือ การก้าวสู่องค์กรชั้นน�ำระดับอาเซียนในด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ว่าด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 1 ชองรายได้ประชาชาติ และสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70
โดยการผลักดันให้เกิดการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ วว. ไปใช้
ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย ตลอดจนเร่งด�ำเนินการจัดท�ำแผน
งานและผลักดันให้เกิดกลไก เครื่องมือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การน�ำผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ในสาขาที่ วว. มี
ความช�ำนาญ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย
และพัฒนา ด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่ส�ำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาค
อุตสาหกรรม ให้มีความพร้อม ความทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของ วว. ในสาขา
ที่มีความช�ำนาญ เช่น การเกษตรเพื่อชุมชน อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรพลังงานทางเลือกและสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีแนวปฏิบัติในการสร้างทุนทางปัญญา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบัน
การศึกษา หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ วว.ได้แบ่งการด�ำเนินงานออก
เป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม กลุ่มบริหาร และหน่วยงานสังกัดผู้ว่าการ วว. กลุ่ม
งานที่มีหน้าที่หลักในการด�ำเนินงานตามภารกิจของ วว. ด้านการวิจัย พัฒนา บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
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นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีพนักงานที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักทดลองวิทยาศาสตร์ ที่มีลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ใน
สายงานวิจัย เช่น การด�ำเนินการขออนุมัติและจัดท�ำโครงการวิจัยที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบสูงในระดับ
ประเทศ ปฏิบัติงานวิจัยที่ใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการสร้างนวัตกรรม การด�ำเนินงานโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับภารกิจขององค์กร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งทุกการปฏิบัติงาน
ต้องได้เป็นผลงานที่เป็นตัวชี้วัดลักษณะดังกล่าวในแต่ละปีด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้หากนักวิจัยไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน
ต่างๆ จากองค์กร ก็ไม่สามารถท�ำให้เกิดงาน ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (Arpaporn Piriyaphattarakit, 2018)
นอกจากจะมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การแล้ว แรงจูงใจก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน แรงจูงใจที่จะ
ท�ำให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น คือ แรงจูงใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากความต้องการภายในตัวบุคลากรเอง
ไม่ใช่แรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวเรียกแรงกระตุ้นภายในตนเองนี้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(Need of Achievement) เป็นความปรารถนาที่อยากจะกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�ำเร็จไปได้ดีทั้งในด้านการแข่งขัน
กับมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการประสบความส�ำเร็จ ต้องการความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีลักษณะ
ท้าทาย McClelland, 1953 (as cited in Krisada Chienwattanasook, 2018)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นมีความส�ำคัญในการผลักดันในตัวของบุคคลในทุกวัยให้สามารถที่จะประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตได้ และถ้าประเทศใดที่มีประชากรที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ค่อนข้างสูงแล้วนั้นย่อมที่จะท�ำให้ประเทศนั้น
เจริญก้าวหน้าได้ เพราะบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความพากเพียรพยายามที่จะเอาชนะต่ออุปสรรค เพื่อที่
จะสามารถบรรลุถึงด้านความส�ำเร็จตามที่ได้วางเป้าหมายไว้มากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต�่ำ  (Mongkol
Saiyakul, 2013)
การจูงใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ จะท�ำให้พนักงาน
ในองค์การมีความยินดีและเต็มใจที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มความ
สามารถเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ดังนั้น การจูงใจจึงเป็นหน้าที่หลักที่หนึ่งที่ผู้บริหารจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
(Krisada Chienwattanasook, 2018, p.202)
องค์กรต้องการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถให้ท�ำงานอยู่คู่กับองค์กรให้ยาวนาน เนื่องจากใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานาน หากบุคลากรเหล่านั้นออกจาก
องค์กรไปก็จะต้องเสียเวลาในการฝึกฝนบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทดแทน องค์กรจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการดูแล
บุคลากรของตนให้มีดุลยภาพชีวิตที่ดี มิเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้บุคลากรเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตการท�ำงาน
และลาออกจากองค์กรเพื่อหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า (Buntam, 2016)
ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีแนวทางการท�ำงานที่ชัดเจนให้กับพนักงาน ทั้งในเรื่องของงาน บทบาทหน้าที่ ที่
พนักงานในองค์กรพึงได้รับ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานอีกด้วย เพื่อที่
จะให้พนักงานได้มีบทบาทการท�ำงานได้อย่างเต็มที่ มีงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ชัดเจน และรวมถึงการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งจะท�ำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรและมีทัศนคติที่ดีกับงานที่ท�ำ  การที่
พนักงานรับรู้ได้ว่าสิ่งที่องค์กรจะให้ตอบแทนต่อการปฏิบัติงานของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนทั้งสิ่งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้พนักงานพึงพอใจที่จะท�ำงานต่อไปกับองค์กรในระยะยาวและก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กรต่อไป (Sasinan Thiposot and Krisada Chienwattanasook, 2013)
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จากความส�ำคัญข้างต้นจึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่จะศึกษา เรื่อง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เหมาะสม เมื่อบุคลากรสามารถรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนจากองค์การแล้ว
จะท�ำให้มีความมุ่งมั่น และพอใจในงาน เพื่อให้เขาเหล่านั้นรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน รู้สึกถึงความมั่นคงใน
งาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า จะมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
การรับรู้นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะการรับรู้ย่อมมีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ ความรู้สึก การนึกคิดต่างๆ ของตัว
บุคคล และพฤติกรรมที่ตัวบุคคลนั้นต้องการที่จะแสดงออก (Supani Saritwanich, 2009, p.130)
Eisenberger, Huntington, Hutchison, and Sowa (1986) ให้ความหมายว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การเป็นความเชื่อของตัวพนักงานว่าองค์การนั้นได้มองเห็นคุณค่าในการทุ่มเทท�ำงานของตัวพนักงาน
องค์การได้แสดงความห่วงใย ต้องการที่จะให้ตัวพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งตัวพนักงานเองจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้
จากผลการตอบแทนที่พวกเขาพึงจะได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับองค์การ อย่างเช่น การที่ได้รับเงินเดือน หรือผล
ตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น การได้รับการเลื่อนต�ำแหน่ง รวมถึงการที่ได้รับในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งที่เอื้ออ�ำนวยความ
สะดวกในด้านการปฏิบัติงาน สวัสดิการด้านต่างๆ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรมขององค์การหรือการสร้าง
ค่านิยมที่ส่งเสริมให้กับคนในองค์การนั้นเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อที่จะให้องค์การนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ตั้งไว้ และก่อให้เกิดการยอมรับ
ในการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ บุคลากรจะถูกประเมินเป็นต้นทุนและผลประโยชน์อยู่เสมอ ว่า
ต้นทุนและผลประโยชน์สมดุลกันหรือไม่ ท�ำให้พนักงานเองก็มีการประเมินผลประโยชน์กับองค์การด้วย เช่นกัน ทั้ง
ในด้านต้นทุน เช่น การทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน ความรักและความผูกพันต่อองค์การ และด้าน ผลประโยชน์ เช่น
การที่องค์การเห็นคุณค่าของพนักงานหรือผลงาน การใส่ใจ การดูแลความเป็นอยู่ ผลลัพธ์คือ ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน Homans (1958, pp.597-606) เมื่อพนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนแล้ว จะท�ำให้มีความมุ่งมั่น
และพอใจในงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(Sasinan Thiposot, 2013, p.15)
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Krit Thermtiptaveekul and Krisada Chienwattanasook (2019) ได้ท�ำการศึกษาบุพปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคงอยู่กับองค์กรของช่างเทคนิค และวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดปทุมธานี การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อ
การ คงอยู่กับองค์กรในระดับค่อนข้างสูง ในทิศทางเดียวกัน
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แรงจูงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความพยายามของบุคคลที่จะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้า
หมาย โดยคาดหวังว่าจะกระท�ำสิ่งนั้นให้ประสบความส�ำเร็จ และเมื่อพบกับอุปสรรคปัญหาก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะโดยหาวิธีการที่จะเผชิญกับอุปสรรคนั้นอย่างไม่ย่อท้อ (Waranthiya Chaiyala, 2007, p.39)
Pradee Anannawee (2012, p.131) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีแรงจูงใจที่มีความส�ำคัญอีกทฤษฎีหนึ่งก็ คือ
ทฤษฎีทีเน้นเรื่องแรงผลักดัน (Force) ที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล ซึ่งเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement
Motive) ของ McClelland (1953, p.256) จากการศึกษาวิจัยของแมคเคลแลนด์ พบว่านักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์
และอาชีพชั้นสูงอื่นๆ ต่างก็มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงกว่าระดับปานกลาง นักธุรกิจที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง
นั้นจะไม่เพียงแต่ต้องการท�ำผลก�ำไรเพื่อธุรกิจการค้าของตนเท่านั้น แต่กลับต้องการก�ำไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
สัมฤทธิ์ในทางธุรกิจอีกด้วย และก�ำไรนั้นเป็นเพียงตัวชี้ว่า การด�ำเนินงานจะเป็นไปได้ด้วยดีมากเพียงไร แต่ตัวของ
ก�ำไรเองไม่ใช่เป้าหมายที่ส�ำคัญนัก แมคเคลแลนด์ ได้สรุปว่า ความต้องการที่จะสัมฤทธิ์ผลนั้น มนุษย์จะมีความ
ปรารถนาที่จะกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้บรรลุผลส�ำเร็จโดยเร็ว และยังแบ่งความต้องการของมนุษย์นั้นออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่
1. ความต้องการด้านผลสัมฤทธิ์ (Needs for Achievement: n Ach)
2. ความต้องการด้านความรักและความผูกพัน (Needs for Affiliation: n Aff)
3. ความต้องการด้านอ�ำนาจ (Needs for Power: n Power)
Thani Sisot (2017) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่
พยากรณ์ พฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ ก ารของ พนั ก งานสายสนั บ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัย
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Peterson and Plowman (1953) ได้น�ำเสนอถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพการท�ำงานไว้ดังนี้ 1. ด้าน
คุณภาพ (Quality) คือ ผลของการปฏิบัติงานมีความครบถ้วนและถูกต้องเป็นที่น่าพึงพอใจ งานที่ได้ต้องมีคุณภาพ
ผลงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน และก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 2. ด้านปริมาณ (Quantity) คือ ปริมาณงานที่
เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้ มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก�ำหนดใน
แผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัท 3. ด้านเวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด�ำเนินงาน จะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามหลักการ เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท�ำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
Krisada Chienwattanasook, Ratchnee Kaewmanee, Neeranuch Saisuya and Supassara Kiriga (2018) อธิบายว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การกระท�ำของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถและความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความพยายามและทุ่มเทอย่างเต็มใจในการท�ำงานของตนอย่างคล่องแคล่ว และ
สามารถ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง มีปริมาณงานที่เหมาะสมตามเวลาที่ก�ำหนด มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน 213 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดย ได้ศึกษาค้นคว้า
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ระยะเวลาในการท�ำงาน และรายได้ต่อเดือน เป็น
ลักษณะค�ำถามแบบส�ำรวจรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organization Support:
POS) ของ Eicenberger et al. (1986) แบบสอบถามนี้ได้ถูกปรับปรุง และพัฒนามาจาก ศศินันท์ ทิพย์โอสถ (2556)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน 1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 2) ด้านโอกาสก้าวหน้า
3) ด้านมั่นคงในการท�ำงาน 4) ด้านจิตวิทยาสังคม 5) ด้านสภาพการท�ำงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
(Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ David I McClelland (1953) แบบสอบถามนี้ได้
ถูกปรับปรุง และพัฒนามาจาก นันทวดี อุ่นละมัย (2561) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน  
1) ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่ท้าทาย 2) ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเพื่อเป็นที่
ยอมรับหรือชื่นชม 3) ด้านความต้องกาความส�ำเร็จโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
(Rating Scale)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ Peterson and Plowman (1953)
แบบสอบถามนี้ได้ถูกปรับปรุง และพัฒนามาจาก ณัฐนันท์ ทาค�ำ  (2561) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 10 ข้อ
แบ่งเป็น 3 ด้าน 1) ด้านเวลา 2) ด้านคุณภาพ 3) ด้านปริมาณ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ (Rating
Scale)
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องเกี่ยวกับข้อค�ำถามและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถาม (Index of Item Objective Congruence) มากกว่า .60 จากนั้นน�ำแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร
ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ด้านประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

ค่าความเชื่อมั่น
.984
.979
.990
.990

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการท�ำงาน
2. สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานของนักวิจัย

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

115
98
213

54.0
46.0
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ต�ำแหน่งงาน
นักทดลองวิทยาศาสตร์
นักวิจัย
นักวิจัยอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญวิจัย
รวม
5. ระยะเวลาในการท�ำงาน
1 – 2 ปี
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม
6. รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 20,000 บาท
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,000 บาทขึ้นไป
รวม

จำ�นวน (คน)
12
44
119
38
213

ร้อยละ
5.6
20.7
55.9
17.8
100.0

100
79
34
213

46.9
37.1
16.0
100.0

75
102
33
3
213

35.2
47.9
15.5
1.4
100.0

8
19
88
98
213

3.8
8.9
41.3
46.0
100.0

6
13
72
53
69
213

2.8
6.1
33.8
24.9
32.4
100.0
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ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของ
นักวิจัยโดยรวม และรายด้าน
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
1. ผลตอบแทนและสวัสดิการ
2. โอกาสก้าวหน้า
3. ความมั่นคงในการท�ำงาน
4. จิตวิทยาสังคม
5. สภาพการท�ำงาน
ภาพรวม

x
4.43
4.45
4.38
4.41
4.42
4.42

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
0.60
มากที่สุด
0.59
มากที่สุด
0.65
มากที่สุด
0.64
มากที่สุด
0.66
มากที่สุด
0.56
มากที่สุด

ลำ�ดับ
(2)
(1)
(5)
(4)
(3)

ตอนที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยรวมและราย
ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1. ความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จ
ต่อเป้าหมายที่ท้าทาย
2. ความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จ
เพื่อเป็นที่ยอมรับหรือชื่นชม
3. ความต้องการความส�ำเร็จโดยไม่
หวังค่าตอบแทน
ภาพรวม

x
4.39

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
0.56
มากที่สุด

4.31

0.73

มากที่สุด

(2)

4.24

1.24

มากที่สุด

(3)

4.32

0.67

มากที่สุด

ลำ�ดับ
(1)
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ตอนที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยรวม
และรายด้าน
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
1. เวลา
2. คุณภาพ
3. ปริมาณ
ภาพรวม

x
4.64
4.57
4.56
4.59

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
0.53
มากที่สุด
0.57
มากที่สุด
0.60
มากที่สุด
0.53
มากที่สุด

ลำ�ดับ
(1)
(2)
(3)

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานของนักวิจัยโดยภาพรวม

การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ

ประสิทธิภาพในการทำ�งานภาพรวม
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
β
b
Std. Error
1.593
0.211
7.538
0.232
0.071
0.263
3.243

ค่าคงที่
1. ด้ า นผลตอบแทนและ
สวัสดิการ (x1)
2. ด้านโอกาสก้าวหน้า (x2)
0.209
0.082
3. ด้ า นความมั่ น คงในการ 0.113
0.079
ท�ำงาน (x3)
4. ด้านจิตวิทยาสังคม (x4)
0.046
0.102
5. ด้านสภาพการท�ำงาน (x5)
0.078
0.070
2
2
R = 0.707 R = 0.500 Adjusted R = 0.488
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.237
0.140
0.056
0.097
SEEst = 0.379

2.543
1.424

Sig.

0.000
0.001*
0.012*
0.156

0.452
0.651
1.112
0.268
F = 41.339 p = 0.000*
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีค่า
t = 3.243 และค่า Sig. = .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ .232 ส�ำหรับด้านโอกาสก้าวหน้า มีค่า t =
2.543 และค่า Sig. = .012 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ .209 โดยสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อย
ละ 48.8 (Adjusted R2 = 0.488) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.379 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.707
สมมติ ฐ านที่ 2 แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของนั ก วิ จั ย ในสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการท�ำงานของนัก
วิจัยโดยภาพรวม

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ประสิทธิภาพในการทำ�งานภาพรวม
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
β
b
Std. Error
1.731
0.207
8.360
0.483
0.071
0.508
6.808

ค่าคงที่
1. ด้ า นความต้ อ งการที่ จ ะ
บรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่
ท้าทาย (x6)
2. ด้ า นความต้ อ งการที่ จ ะ 0.145
0.055
บรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ เพื่ อ เป็ น ที่
ยอมรับหรือชื่นชม (x7)
0.025
3. ด้ า นความต้ อ งการความ 0.028
ส�ำเร็จโดยไม่หวังผลตอบแทน
(x8)
R = 0.706 R2 = 0.498 Adjusted R2 =0.491
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

0.000
0.000*

0.199

2.644

0.009*

0.066

1.127

0.261

SEEst = 0.378

F = 69.240 p = 0.000*

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่
ท้าทาย มีค่า t = 6.808 และค่า Sig. = .000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเท่ากับ .483 ส�ำหรับด้านความ
ต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเพื่อเป็นที่ยอมรับหรือชื่นชม มีค่า t = 2.644 และค่า Sig. = .009  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอยเท่ากับ .145 โดยสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 49.8 (Adjusted R2 = 0.498) และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.378 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.706
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สรุปผล และอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า นักวิจัยมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านโอกาสก้าวหน้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยขอ
งอัมพิกา สุนทรภักดี (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านอาชีพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจประเภทอาหาร และเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานขายในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การพบว่า พนักงานขายมีการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 1.) ด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยในระดับสูง องค์การแห่งนี้มีสวัสดิการที่ครอบคลุม และเพียงพอให้แก่พนักงาน อาทิ ประกัน
สังคม ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การกู้เงิน ทุนการศึกษาส�ำหรับ
พนักงานและบุตรพนักงาน เงินและสวัสดิการส�ำหรับงานแต่งงาน หรือเป็นเจ้าภาพงานศพ ส�ำหรับพนักงานขายจะมี
เงินพิเศษจากการขายเพิ่มเติมจากเงินเดือน และโบนัสประจ�ำปี เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการในระดับสูง 2.) ด้านความรู้ และโอกาสในการเติบโตใน
สายอาชีพสูง จะมีผลการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้าน
อื่นๆ การก�ำหนดรูปแบบการบริหารงานด้านบุคคลเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตด้านอาชีพ (Career Path) ไว้อย่าง
ชัดเจนนั้นจะช่วยให้พนักงานมองเห็นโอกาสในการเลื่อนต�ำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น การ
มอบหมายงานของหัวหน้างานที่นอกเหนือจากงานประจ�ำ  หรือเป็นงานที่มีคุณค่า เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความสามารถ ย่อมก่อให้เกิดการรับรู้โอกาสในการเติบโตแก่พนักงาน อีกทั้งการสื่อสารเรื่องความ
ก้าวหน้า และโอกาสในการเรียนรู้การอบรมต่างๆ ระหว่างหัวหน้างานชั้นต้นกับพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญ หัวหน้างาน
ต้องมีการพูดคุยกับพนักงานที่มีศักยภาพถึงเรื่องการปรับระดับ โอกาสในการเติบโต เพื่อเป็นการผลักดันให้พนักงาน
รักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีไว้ และรักษาให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีอยู่กับองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sythanonxay Xangsayasane (2560) ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางตรงใน
เชิงบวกกับความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรเห็นความส�ำคัญของการให้การสนับสนุนการท�ำงานแก่
พนักงานทุกระดับ มิใช่เพียงแค่นักวิจัยเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
เป็นการแสดงความผูกพันที่องค์กรมีต่อพนักงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2555) ว่าการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงาน โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายิ่งพนักงานเป็นผู้ที่
มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมากเท่าใด ยิ่งส่งผลต่อการคงอยู่กับองค์กรสูง ไปด้วยซึ่งน�ำมาซึ่งความผูกพัน
องค์กรในอนาคต  
2. จากผลการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนัก
วิจัย ในด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่ท้าทาย และด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเพื่อ
เป็นที่ยอมรับหรือชื่นชม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวดี อุ่นละมัย (2561) ได้ศึกษา เรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่ท้าทาย
ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเพื่อเป็นที่ยอมรับหรือชื่นชม ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และเวลา เนื่องจากความต้องการในการได้รับมอบ
หมายภาระงานและปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย แปลกใหม่ การได้รับการชื่นชมยินดี การได้รับการยอมรับจาก
องค์กรจากสังคม จากเพื่อนร่วมงาน การได้ท�ำงานเพื่อตอบแทนองค์กร จะช่วยท�ำให้งานที่ออกมามีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ มีคุณค่าต่อองค์กร มีความถูกต้องและแม่นย�ำ  และสามารถเอาไปใช้การได้ และผลการศึกษายังสอดคล้อง
กับ สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2557) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความส�ำเร็จสูงย่อมมี
ความต้องการแข่งขันกับมาตรฐานการท�ำงานของตนเองให้ดีขึ้น และไม่ปรารถนาให้ตนเองประสบกับความล้มเหลว
โดยบุคคลเหล่านี้ จะชอบการท�ำงานที่มีความยากปานกลาง เพื่อที่ตนเองจะลงมือท�ำได้ส�ำเร็จ หรืองานนั้นมีความ
เสี่ยงปานกลางแต่ยังคงมุ่งมั่นท�ำงานด้วยความ มานะ บากบั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจน บรรลุผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของนักวิจัย ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ควรก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มี
เกณฑ์การพิจารณาจากงานที่ได้ปฏิบัติจริง การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ (pay for performance) องค์กรควรที่จะมีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human resource management) ในองค์กรที่ดี รวมถึงการสร้าง career path ให้พนักงานได้รู้ถึงการเติบโตใน
สายงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายที่จะท�ำงานในองค์กรต่อไป
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือหรือเทคนิค วิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน การเข้า
ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะในการท�ำงานวิจัย และเป็นการเพิ่มความรู้ในการท�ำงานให้มากขึ้น เพื่อให้นัก
วิจัยได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ การมอบสิ่งที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  และเรื่องของการที่
องค์กรควรที่จะสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) จะท�ำให้พนักงานปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความต้องการที่จะบรรลุผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายที่
ท้าทาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักวิจัย ผู้บริหารควรพิจารณาการมอบอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
ให้กับนักวิจัยตามสายงาน ควรก�ำหนดเป้าหมายงานที่มีความชัดเจน และการก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานที่
ชัดเจน มีสถานที่ท�ำงานที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการท�ำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้กับนักวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้บริหารองค์กรทราบถึงการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าอยู่ใน
ระดับใด ควรเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนไหนได้บ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานให้กับนักวิจัย
ให้มากยิ่งขี้น และผู้บริหารยังสามารถน�ำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน อีกทั้งการสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้เหมาะสมกับคนได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาโดยการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรภายในองค์กร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น
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5.3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมในกลุ่มพนักงานสายงานปฏิบัติการ เนื่องจากสายงานนี้เป็น
สายงานที่คอยสนับสนุนการท�ำงานให้กับนักวิจัยในการท�ำงานวิจัย ดังนั้น ควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับสายงาน
ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.3.3 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวแปรประสิทธิภาพการท�ำงาน ซึ่งงานวิจัยในอนาคตควร
ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยตัวแปรตามอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้นักวิจัยเกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน เช่น สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ความสุขในการท�ำงาน และความผูกพันในองค์กร
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