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บทคัดย่อ
บทความนี้ ศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ก ารสร า งเสริ ม ซึ่ ง สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเติ บ โตของ
บุคลากร และความเชื่อมโยงไปสูการทุมเทในการทํางานของบุคลากรในสถาบันวิจัยประชากรและ
สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ภายใต ก รอบแนวนโยบายการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรตามเกณฑ
คุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality) ซึ่งไดใหความสําคัญ
กับ 1)ระบบงาน 2) การพัฒนาความรู และ 3) ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากรใน
การขับเคลื่อนองคกรผานการพัฒนาบุคลากร
ผลการศึกษาพบวา สถาบันฯ มีความโดดเดนในเรื่องวัฒนธรรมองคกรที่มีความชวยเหลือ
เกื้อกูลในการทํางาน และ การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความพึงพอใจในกลุมบุคลากร ซึ่งผล
การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และความพึงพอใจในกลุมบุคลากร ในการสรางเสริมแรงบันดาลใจในกลุมบุคลากรใหทุมเททํางาน
ใหกับองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ระบบงานเชิงโครงสรางขององคกรก็เปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญที่มีบทบาทตอการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากร ซึ่งระบบงานเชิงโครงสราง
ขององคกรนี้ยังเปนปจจัยที่องคกรสามารถพัฒนาสรางเสริมระบบใหสมบูรณมากขึ้นได โดยเฉพาะ
ในประเด็นดานระบบสวัสดิการ ระบบคาตอบแทน และ ระบบการใหความกาวหนาในสายงาน
ให แ ก บุ ค ลากร รวมถึ ง การพั ฒ นาความรู ใ ห กั บ บุ ค ลากร ถึ ง แม ผ ลการศึ ก ษานี้ ไ ม ไ ด ยื น ยั น ถึ ง
ความสัมพันธระหวางปจจัยการใหความรูแกบุคลากรและแรงบันดาลใจในการทํางาน แตปจจัย
ดานความรูมีความสําคัญยิ่งในการสรางเสริมศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเปนมิติที่องคกรยังคงตอง
เสาะหาบริบทการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไปในการสงเสริมความรูแกบุคลากรใหไดรับทั่วถึงกัน
คําสําคัญ : การบริหารจัดการบุคลากร การทุมเทในการทํางาน เกณฑคุณภาพแหงชาติ EdPEx
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ABSTRACT

This article studied on the pattern of environmental concerns for encouraging the
personnel development which related to personnel work attempts in the Institute for Population
and Social Research, Mahidol University. The study was conducted under Malcolm Baldrige
National Quality, Human Resource Management Policy Framework which emphasizing on 1)
work system 2) knowledge enhancement and 3)personnel well-being and satisfaction for the
organization dynamics by personnel development.
The study result was found that the Institute for Population and Social Research,
Mahidol University has been achieving the outstanding organization cultures in supporting the
work contribution, well–being encouragement and personnel satisfaction. The statistical
significance from the Multiple Linear Regression analyse indicated that the factors of personnel
well- being and satisfaction encouragement influenced the personnel inspiration of hardworking.
However, an additional factor for inspiring the personnel is the organization system
and structure which contributing to the completion of development system, particularly the
systems of welfare, payment and work enhancement including personnel knowledge
development. Although, the correlation between the factors of knowledge enhancement and
work inspiration has not been confirmed in the study result but the factor of knowledge
enhancement is quite necessary to the personnel capacity buildings, this illustrating the
organization to search for the appropriate resolution for further enhancing the knowledge to
all personnel.

KEYWORDS: Human Resource Management, Hard-working Attempts, Education Criteria

for Performance Excellence, EdPEx
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บทนํา

เกณฑคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํา เนิน การที่ เ ป นเลิ ศ (Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx) เปนกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของเกณฑคุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award :
MBNQA) ที่เปนตนแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ
EdPEx เปนชุดคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ดานในการบริหารและดําเนินงานขององคกร
ไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนลูกคา 4) การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การมุงเนนการปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ
(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 2558)
ดวยเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนใน
พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน
และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551) หนวยงานการศึกษาในประเทศไทย
จึงไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพขององคกร โดยการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการพัฒนาองคกรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ
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มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มดําเนินการระบบคุณภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตั้งแต พ.ศ. 2543 และใน พ.ศ. 2548 ไดพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol
University Quality Development: MUQD) ขึ้น เพื่อใชในการประเมินตนเอง โดยบูรณาการ
จากเกณฑการประเมินตนเองของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ซึ่งได
มีการพัฒ นามาอยา งตอ เนื่อ ง จากการดํา เนินการทํา ใหม หาวิทยาลัย มองเห็นโอกาสที่จะ
พัฒนาตอยอดไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับสากล ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองมี
การบริหารงานอยางเปนระบบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใช โดยจัดทําโครงการนํารองใน พ.ศ. 2553 (สมภพ 2558)
ปจจัยสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จได คือ “บุคลากร”
ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารยและนักวิจัย) และบุคลากรสายสนับสนุน
(เจาหนาที่ฝายตางๆ) ซึ่งรวมทํางานประสานกันเปนเหมือนฟนเฟองขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัย
กาวไปขางหนาอยางมั่นคง ส งเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่สามารถสรางบัณฑิตที่ มี
คุณภาพใหกับประเทศ ดังนั้น ในองคกรการศึกษาจึงถือไดวา ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยและตัว
แปรสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งหนึ่งในชุดคําถามที่สําคัญ 7 ดานในการบริหารและดําเนินงาน
ขององคกรตามเกณฑ EdPEx ก็ไดกลาวถึงความสําคัญในเรื่องของบุคลากรเชนกัน โดยให
ความสําคัญในเรื่องของแรงจูงใจ การไดรับโอกาสในการพัฒนาและการใชศักยภาพเต็มที่ในการ
ทํางาน รวมทั้งวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากรในประเด็นที่
สําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) ระบบงาน 2) การพัฒนาความรู และ 3) ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจ
ของบุคลากร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 2558)
บทความนี้ศึกษารูปแบบวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของ
บุคลากร และปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากรในสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนสถาบันวิจัยทางดานสังคมศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีความมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
ใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในสากล ใหเปนไปตามวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
กลาวคือ “เปนสถาบันชั้นนําในระดับนานาชาติ ที่สรรสรางวิทยาการดานประชากรและสังคม
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เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ซึ่งการศึกษารูปแบบวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เติบโตของบุคลากรที่มีตอการทุมเทในการทํางาน จะเอื้อประโยชนในการพัฒนาแนวทางจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของ
บุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึ กษาถึงป จจัยที่มีความสั มพันธกับการทุมเทในการทํ างานของบุคลากร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศสูแรงบันดาลใจ
ในการทํางาน กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูล โครงการการสรางเสริมสุขภาวะองคกรแบบยั่งยืน:
จากมหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสูองคกรสุขภาวะ ประจําป 2559 (เฉพาะสวนงานสถาบันวิจัย
ประชากรและสั งคม มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล) ดํ าเนิ นการศึ กษาวิ เคราะห ภายใต กรอบแนวคิ ด
คุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality Framework) ในสวน
ของแนวนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรขององคกรที่จะนําไปสูการบริหารจัดการองครวมของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ (แผนภาพที่ 1)
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงความเชื่อมโยงแนวนโยบายการบริหารจัดการ

บุคลากรของมัลคอลมบอลคริจสูแรงบันดาลใจในการทํางาน
ที่มา: สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 2558

ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เขารวมตอบแบบสํารวจ โดยใชเครื่องมือวัดความสุข (HAPPINOMETER)
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 51 คน
ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ (Multiple regression) เพื่อวิเคราะหอิทธิพล
ของปจจัยที่สงผลตอแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร และใชสถิติเชิงพรรณนา (รอยละ)
เพื่ อสะท อนลั กษณะการสร างเสริ มซึ่ งสภาพแวดล อมที่ เอื้ อต อการเติ บโตของบุ คลากรของ
สถาบันวิยจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวแปรที่ใชในวิจัย
ตัวแปรตาม คือ แรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสะทอนภาพความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีตอองคกร และเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูผลิตภาพของการทํางานของบุคลากร
(Thrash et al. 2010) โดยใชขอคําถามจากสวนความผูกพันของบุคลากรที่มีตอหนวยงาน ที่
สอบถามระดับของแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร (องคกรนี้สรางแรงบันดาลใจใหทาน
ทํางานใหดีที่สุดในทุกๆ วันระดับใด) ผูวิจัยไดปรับคาคะแนนในขอคําถามใหเปนคามาตรฐาน
(standardized)
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ตัวแปรควบคุม ประกอบดวย ตัวแปรทางดานประชากรและการทํางาน ไดแก เพศ
อายุ การศึกษา และสายงาน
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ตัวแปรที่เอื้อตอการทุมเทการทํางานของบุคลากร ซึ่ง
แบงเปน 3 ดาน ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรของมัลคอลมบอลคริจ ไดแก ดาน
ระบบงาน ดานการพัฒนาความรู และดานความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากร โดย
ตัวแปรที่เอื้อตอการทุมเทการทํางานดานระบบงาน และดานความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดใชวิธีการทางสถิติจัดกลุม โดยใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบรวม (factor analysis
procedure) โดยปรับคาคะแนนในแตละขอคําถามใหเปนมาตรฐาน (standardized) และใหคา
น้ําหนักแตละขอคําถามจากคาเมตริกของ factor loading หลังจากหมุนแกนโดยวิธีการ varimax
(weighted based on the matrix of factor loading after rotation) ผลการจัดกลุมไดดังนี้
 ด า นระบบงาน เมื่ อ ใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบร ว ม (factor analysis
procedure) พบวา ไดคา KMO เทากับ 0.847 และคาการทดสอบ Bartlett’s test of sphericity
0.00 (ระดับนัยสําคัญ) ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยภายใตกลุมตัวอยางนี้สามารถควบรวมปจจัยได
ปจจัยดานระบบงานมีคําถามที่เกี่ยวของรวมทั้งหมด 8 ขอ เมื่อทําการจัดกลุมแลวพบวา ปจจัย
ระบบงานสามารถแยกออกเปน 2 กลุมดังนี้
1. ระบบงานเชิ ง โครงสร า งองค ก ร โดยมี ข อ คํ า ถามที่ เ กี่ ย วข อ งหลั ก 5 ข อ
ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องคกรจัดให 2) การไดรับการ
ปฏิ บั ติ อย างถู กต องตามกฎหมายแรงงาน/พ.ร.บ.ข าราชการ 2551 3) ความ
เหมาะสมในการไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง/ปรับขึ้นเงินคาจาง
ประจําป 4) ความมั่นคงของอาชีพ และ 5) คาตอบแทนที่คุมคากับความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากการทํางาน
2. ระบบงานเชิงวัฒนธรรมการทํางานขององคกร โดยมีขอคําถามที่เกี่ยวของหลัก
3 ขอ ประกอบดวย 1) การถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทํางานระหวาง
กันในองคกร 2) สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในขอเสนอแนะกับ
นายจางหรือหัวหนางาน และ 3) การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน
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ดานความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจ เมื่อใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบ
รวม (factor analysis procedure) พบวา ไดคา KMO เทากับ 0.782 และคาการทดสอบ Bartlett’s
test of sphericity 0.00 (ระดับนัยสําคัญ) ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยภายใตกลุมตัวอยางนี้สามารถ
ควบรวมป จ จั ย ได 1 ป จ จั ย เมื่ อ ทํ า การจั ด กลุ ม แล ว พบข อ คํ า ถามที่ เ กี่ ย วข อ งหลั ก 4 ข อ
ประกอบดวย 1) การมีทีมงาน/เพื่อนรวมงานที่ดี 2) มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 3) มีความสุขตอสภาพแวดลอมโดยรวมขององคกร และ 4) โดยรวมแลวทํางานอยาง
มีความสุข
 ดานการพัฒนาความรู มีคําถามที่เกี่ยวของ 1 ขอ คือ โอกาสที่ไดรับการอบรม/
ศึกษาตอ/ ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ ผูวิจัยไดมีการปรับคาคะแนนในขอคําถาม
ใหเปนคามาตรฐาน (standardized)


ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศสูแรงบันดาลใจ
ในการทํางาน กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาถึง
รูปแบบวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากร และศึกษาถึงปจจัยที่
มีความสัมพันธกับแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80.4 และ
เพศชาย ร อยละ 19.6 (ตารางที่ 1) เมื่ อพิ จารณาถึ งโครงสร างอายุ พบว า ส วนใหญ อยู ในรุ น
Generation X หรือกลุมอายุ 38-52 ป (รอยละ 38.8) รองลงมาเปนกลุม Generation Y หรือกลุม
อายุนอยกวาหรือเทากับ 37 ป ( รอยละ 34.7) และ รุน Baby Boomer หรืออายุมากกวา 53 ปขึ้นไป
(ร อยละ 26.5) กลุ มตั วอย างส วนใหญ มี การศึ กษาระดั บสู ง โดยจบระดั บปริ ญญาเอกและ
ปริ ญญาโทในสั ดส วนที่ ไม แตกต างกั นมาก กล าวคื อจบระดั บปริ ญญาเอก ร อยละ 45.1 และ
ปริญญาโท รอยละ 41.2 เมื่อพิจารณาสายการทํางาน พบวามากกวาครึ่งเล็กนอยอยูในสายวิชาการ
รอยละ 52.9
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ตารางที่ 1 รอยละของบุคลากร จําแนกตามปจจัยทางคุณลักษณะ (N = 51)

คุณลักษณะของบุคลากร

รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

19.6
80.4
100.0

อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 37 ป (Generation Y)
อายุ 38-52 ป (Generation X)
มากกวา 53 ปขึ้นไป (Baby Boomer)
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
สายการทํางาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

34.7
38.8
26.5
100.0
7.8
5.9
41.2
45.1
100.0
52.9
47.1
100.0

เมื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากร ภายใตกรอบแนวคิดของ
เกณฑคุ ณภาพแหงชาติ มั ลคอล มบอลคริ จ (Malcolm Baldrige National Quality Award) ใน
ประเด็นที่สําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) ระบบงาน 2) การพัฒนาความรู และ 3) ความเปนอยูที่ดีและ
ความพึงพอใจของบุคลากร ผลการศึกษาพบดังนี้
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ดานระบบงาน : ระบบงานในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ระบบงาน คือ 1) ระบบ
งานเชิงโครงสราง ประกอบดวย ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องคกรจัดให การไดรับการปฏิบัติ
อยางถูกตองตามกฎหมายแรงงาน/พ.ร.บ.ขาราชการ 2551 จากองคกร ความเหมาะสมในการ
ได รั บพิ จารณาเลื่ อนขั้ น เลื่ อนตํ าแหน ง/ปรั บขึ้ นเงิ นค าจ างประจํ าป ความมั่ นคงของอาชี พ
คาตอบแทนที่คุมคากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทํางาน และ 2) ระบบงานเชิงวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร ประกอบดวย การถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทํางานระหวางกันใน
องคกร สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในขอเสนอแนะกับนายจางหรือหัวหนางาน
และการไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ระบบงานเชิงโครงสราง พบวา บุคลากรเกือบครึ่งมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่
องคกรจัดใหอยูในระดับปานกลาง และมากถึงมากที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 47.1 (ตาราง
ที่ 2) ส วนใหญ ให ความเห็ นว าได รั บการปฏิ บั ติ อย างถู กต องตามกฎหมายแรงงาน/พ.ร.บ.
ขาราชการ 2551 จากองคกรอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 68.6 และเกินครึ่งที่คิดวาไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ปรับขึ้นเงินคาจางประจําปจากองคกรไดอยางเหมาะสมอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 56.9 และถาพิจารณาถึงระบบงานในมุมมองเรื่องงานที่มีความ
มั่นคง พบวาสวนใหญคิดวามีความมั่นคงของอาชีพอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 66.7
และประมาณครึ่งคิดวา คาตอบแทนที่ไดรับคุมคากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทํางานอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 51.0
สําหรับระบบงานที่สัมพันธกับวัฒนธรรมการทํางานขององคกร พบวา มากกวาครึ่งที่
มีการถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทํางานระหวางกันในองคกรอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ 58.8 และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในขอเสนอะแนะกับนายจาง
หรือหัวหนางานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 56.9 นอกจากนี้ การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในระดับมากถึงมากที่สุด มีมากถึงรอยละ 90.2
ดานการพัฒนาความรู: การพัฒนาความรูของบุคลากรเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมให
การดําเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น พบวา มากกวาครึ่งของ
บุคลากรมีโอกาสไดรับการอบรม /ศึกษาตอ/ ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ (รอยละ
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54.9) รองลงมาอยูในระดับปานลาง (รอยละ 29.4) และระดับนอยถึงนอยที่สุด (รอยละ 15.7)
ตามลําดับ
ดานความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจ: ความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจของ
บุคลากร ประกอบดวย การมีทีมงาน/เพื่อนรวมงานที่ดี การมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน การมีความสุขตอสภาพแวดลอมโดยรวมขององคกร และความสุขโดยรวมจาก
การทํางาน พบวา มีทีมงาน/เพื่อนรวมงานที่ดี อยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 86.3 เมื่อ
พิจารณาถึงสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจ
อยู ในระดั บมากถึ งมากที่ สุ ด มากถึ งร อยละ 90.2 โดยรวมแล วส วนใหญ จะมี ความสุ ขต อ
สภาพแวดลอมโดยรวมขององคกรในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 68.6 และสวนใหญบุคลากร
จะทํางานอยางมีความสุขในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 72.5
ตารางที่ 2 รอยละของบุคลากร จําแนกตามปจจัยที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากร

ระดับ
ตัวแปร
1. ดานระบบงาน
ระบบงานเชิงโครงสรางองคกร
1.1 ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่
องคกรจัดให
1.2 การไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน/พ.ร.บ.
ขาราชการ 2551 จากองคกร
1.3 ความเหมาะสมในการไดรับ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนง/
ปรับขึ้นเงินคาจางประจําป

นอย/
นอยที่สดุ

ปานกลาง

มาก/มาก
ที่สดุ

รวม
(N = 51)

5.8

47.1

47.1

100.0

2.0

29.4

68.6

100.0

5.9

37.3

56.9

100.0
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ระดับ
ตัวแปร

นอย/
นอยที่สดุ
4. ความมั่นคงของอาชีพ
2.0
5. คาตอบแทนที่คุมคากับความเสี่ยง
7.8
ที่อาจเกิดจากการทํางาน
ระบบงานเชิงวัฒนธรรมการทํางานขององคกร
6. การถายทอดแลกเปลีย่ นแบบอยาง
3.9
การทํางานระหวางกันในองคกร
7.8
7. สามารถแสดงความคิดเห็นและมี
สวนรวมในขอเสนอแนะกับนายจาง
หรือหัวหนางาน
8. การไดรับการยอมรับจาก
2.0
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
2. ดานการพัฒนาความรู
1. โอกาสที่ไดรบั การอบรม/ศึกษาตอ/
15.7
ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ
3. ดานความเปนอยูท ดี่ ี และความพึงพอใจ
1. มีทีมงาน/เพือ่ นรวมงานที่ดี
3.9
2. มีสถานที่และสิ่งอํานวยความ
2.0
สะดวกในการปฏิบัติงาน
3. มีความสุขตอสภาพแวดลอม
3.9
โดยรวมขององคกร
4. โดยรวมแลวทํางานอยางมีความสุข
3.9

รวม
(N = 51)

31.4
41.2

มาก/มาก
ที่สดุ
66.7
51.0

37.3

58.8

100.0

35.3

56.9

100.0

7.8

90.2

100.0

29.4

54.9

100.0

9.8
7.8

86.3
90.2

100.0
100.0

27.5

68.6

100.0

23.5

72.5

100.0

ปานกลาง

100.0
100.0

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศสู่แรงบันดาลใจในการทํางาน :
กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร
การศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร โดยใช
สถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ (ตารางที่ 3) พบวา ปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอการทุมเทในการทํางานของบุคลากร ไดแก ปจจัยทางดานระบบงานเชิงโครงสรางองคกร และ
ปจจัยดานความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจของบุคลากร
ระบบงานเชิงโครงสรางองคกร ประกอบดวย ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องคกรจัด
ให การไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายแรงงาน/พ.ร.บ.ขาราชการ 2551 จากองคกร
ความเหมาะสมในการไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง/ปรับขึ้นเงินคาจางประจํา ความ
มั่นคงของอาชีพ พบวา หากองคกรใหการสนับสนุนและไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาวมาก
เทาไร การทุมเทในการทํางานของบุคลากรก็มีเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากร ประกอบดวย การมีทีมงาน/เพื่อน
รวมงานที่ดี มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความสุขตอสภาพแวดลอม
โดยรวมขององคกร และการทํางานอยางมีความสุข พบวาปจจัยเหลานี้หากมีมากเทาไร การทุมเท
ในการทํางานก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน
ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุ แสดงปจจัยที่สงผลตอแรงบันดาลใจใน
การทํางานของบุคลากร
ตัวแปร
คาสัมประสิทธิ์
คาสัมประสิทธิ์
t
Sig
ถดถอย (B)
ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta)
ปจจัยดานประชากร
อายุ (ป)
-.012
-.131
-1.189 .242
หญิง (อางอิง: ชาย)
.166
.070
.653 .517
ระดับการศึกษา (อางอิง: ต่ํากวาปริญญาตรี)
ปริญญาตรี
-.058
-.015
-.118 .907
ปริญญาโท
-.409
-.211
-1.121 .270
ปริญญาเอก
-.396
-.207
-.860 .395

ตารางที่ 3
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ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B)
-.326

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta)
-.171

สายวิชาการ
(อางอิง: สายสนับสนุน)
ปจจัยดานระบบงาน
ระบบงานเชิงโครงสรางองคกร
ระบบงานเชิงวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร
ปจจัยดานการพัฒนาความรู
ปจจัยดานความเปนอยูท ดี่ ี
และความพึงพอใจ
คาคงที่
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate

-.996 .325

.280
-.045

.295
-.045

2.404 .021
-.352 .727

-.028
.643

-.030
.663

-.215 .831
4.283 .000

1.018
.643
.574

t

Sig

1.503 .141

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศสูแรงบันดาลใจ
ในการทํางาน กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาถึง
รูปแบบวิธีการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากร และศึกษาถึงปจจัยที่
มีความสัมพันธกับแรงบันดาลใจในการทํางานของบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชกรอบแนวคิดตามเกณฑคุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ ใน
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหมวดบุคลากร ที่สําคัญใน 3 ประเด็น คือ 1) ระบบงาน 2) การพัฒนาความรู
และ 3) ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากร
บทความนี้ ศึกษาจากลุมบุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่รวมตอบแบบสอบถาม HAPPINOMETER ในป 2559 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปน
คนทํางานในรุน Generation X และ Generation Y และเนื่องจากหนวยงานที่ศึกษาเปนสถาบัน วิจัย
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ที่มีความสําคัญในการสรางองคความรูดานประชากรและสังคมใหกับประเทศไทย กลุมตัวอยาง
สวนใหญจึงเปนบุคลากรที่มีการศึกษาระดับสูงมาก คือ จบปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเปน
บุคลากรทั้งในสวนที่อยูในสายวิชาการและสายสนับสนุน
การศึกษาลักษณะการสรางเสริมซึ่งสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของบุคลากร
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สะทอนใหเห็นวา องคกรนี้มีความ
โดดเดนในดานวัฒนธรรมองคกรและการสรางเสริมความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจใหกับ
บุคลากร โดยกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดตางพึงพอใจในระดับสูงสุด ทั้งในสวนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน และเพื่อนรวมงานที่ดี ซึ่งนําไปสูความสุขในการทํางาน ประกอบกับ
วัฒนธรรมองคกรในการชวยเหลือเกื้อกูลในการทํางาน โดยเฉพาะการไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานก็เปนสิ่งที่กลุมตัวอยางเห็นพองเกือบทั้งหมดวา เปนสิ่งที่
องคกรถือปฏิบัติในระดับสูงสุด
แนวนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรของมัลคอลมบอลคริจ สะทอนใหเห็นวา
ปจจัยดานความเปนอยู ที่ ดี และความพึงพอใจของบุ คลากร ซึ่ งเป นลั กษณะที่ โดดเด นของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นเปนองคประกอบสําคัญซึ่งจะชวย
ขับเคลื่อนใหองคกรขยายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ (Lau and May 1998) อยางไรก็ตาม ความ
เปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากรเพียงปจจัยเดียว ยังไมเพียงพอในการขับเคลื่อน
องคกร จําเปนตองใหความสําคัญกับระบบงานและการพัฒนาความรูแกบุคลากรรวมดวย เพื่อ
พัฒนาองคกรใหกาวไปขางหนาไดอยางยั่งยืน (Tomer 1987; Drucker 1999)
ผลการวิ เคราะห ความเชื่ อมโยงระหว างแนวนโยบายการบริ หารจั ดการบุ คลากร
ของมัลคอลมบอลคริจ และแรงบันดาลใจของบุคลากรในการทํางาน พบวา ปจจัยดานความ
เปนอยูที่ดี และความพึงพอใจของบุคลากร มีอิทธิพลในการสรางเสริมแรงจูงใจในการทํางาน
ซึ่งชี้ใหเห็นวา แนวทางการปฏิบัติขององคกรและผูบริหารองคกรของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินมาถูกทางแลวในการผลักดันใหคนทํางานมีแรง
บันดาลใจที่ทุมเททํางานใหแกองคกร ซึ่งเปนแรงบันดาลใจที่เปนปจจัยสําคัญในการสรางความ
ผูกพันในองคกร (Harter, Schmidt and Keyes 2003)
นอกจากนี้ ป จจั ยด านระบบงาน โดยเฉพาะระบบงานเชิงโครงสร า งองคก รก็ มี
อิทธิพลสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของชาวสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปจจัยดานระบบงานเชิงโครงสรางองคกรนี้ ใหความสําคัญกับระบบ
สวัสดิการ ระบบเงินเดือน และระบบการใหความกาวหนาในงานเปนหลัก ซึ่งประเด็นเหลานี้
ยังมีชองวางใหสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาตอไปใหมีความ
สมบูรณเพิ่มมากขึ้น
ผลการศึกษา พบวา การใหความรูบุคลากร เปนมิติที่ทาทายแกองคกร โดยมีบุคลากร
เกือบครึ่งรูสึกวาตนเองไดรับโอกาสในการอบรม/ศึกษาตอ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะในระดับที่ไม
สูงนัก ถึงแมผลการศึกษานี้ไมไดยืนยันถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการใหความรูแกบุคลากร
และแรงบันดาลใจในการทํางาน อยางไรก็ตาม ปจจัยดานความรูมีความสําคัญยิ่งในการสรางเสริม
ศักยภาพของบุคลากร (Spira and Feintuch 2005) โดยเฉพาะหนวยงานการศึกษาที่ใชความรู
เปนทรัพยากรหลักในการประกอบการ (Deem 2004) ดังนั้น การสรางเสริมความรูแกบุคลากร
จึงควรเปนสิ่งที่องคกรใหความสําคัญ ซึ่งเปนมิติที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ยังคงตองเสาะหาบริบทการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไปในการสงเสริมความรูแกบุคลากร
ใหไดรับทั่วถึงกัน
เอกสารอ้างอิง
สมภพ ประธานธุรารักษ. 2558. การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
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