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บทคัดยอ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปจจยัดานคณุภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยดานความสุขใน

การทํางาน ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จํานวนประชากรทั้งหมด 364 คน และไดจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 คน จากวิธีของ ทาโร ยามาเน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานความสุขในการทํางาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน คือ (ความสุขในการทํางาน )X2  (และคุณภาพชีวิตในการทํางาน  )X1 ( 
สามารถทํานายประสิทธิภาพการทํางานรวมกันไดรอยละ 64.90 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ  tot= 0.687 + 0.658 (X2) 
+ 0.181 (X1) 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานสายสนับสนุน 
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Abstract 

The purposed of present research were to study 1) To study the level of factors affecting quality 

of work life, factors of happiness at work, factors of organizational support perception and effectiveness of 

NPRU supporting staff working. 2) To study factor affecting effectiveness of NPRU supporting staff working. 

This research used the quantitative research methodology. The population The were 200 selected by 

Taro Yamane Method and Stratified Sampling Method. The results of the study could be concluded as 

follows 1)The overall of effectiveness was found that all aspects were at high level and the levels of 

operational effectiveness are the happiness at work, the organizational support perception and quality of 

work life, respectively. 2)The factor affecting effectiveness namely happiness at work (X2) and quality of 

work life (X1) were able to predict performance together at 64.90%. The equation is as follows: tot= 

0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1) 

Keywords:  performance, support line staff 

1. บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยูทั้งสิ้น 38 แหง ทั่วประเทศ จากการ

เปลี่ยนแปลงสถานะมาเปนมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจําเปนตองมีการพัฒนา โครงสรางมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการ กลยุทธในการบริหารงาน เพื่อดําเนินงานตาม วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพอุดมการณศึกษาไทย ผลิตพัฒนาบุคลากรที่
มีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานท่ีจะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนบัสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถิ่นไทยโดยใชกลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ” (แผนยุทศาสตร มหาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562-2566) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีการวางแผนงานและมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน 
บุคลากรจึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ความรู ทักษะ และประสบการณเพื่อนํามาใชใน
การปฏิบัติงานในองคกร ใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ หรือการไดผลลัพธที่ดีจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสาย
สนับสนุน (แผนยุทศาสตร มหาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562-2566) ตามแผนยุทศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยวางเอาไว ทําใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังตองการการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน แมวาทางหนวยงานบริหารงานบุคคลและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของตางก็มีการจัดการอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และสง เสริมใหบุคลากรของหนวยงานลา
ศึกษาตอ เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะปฏิบัติงานตาม หนาที่ กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบัน อยางไรก็
ตามการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีดี มีความสําคัญลําดับตนขององคกรผูบริหารจะตองให
ความสําคัญกับปญหาและหาทางแกไขใหทรัพยากรมนุษยสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากร
ในองคกรมีความพึงพอใจในการทํางานแลวก็จะเกิดความตั้งใจในการทํางานเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาแรงกายความคิดของตนสนอง
ตอความตองการของหนวยงาน (สุรชัย แกวพิกุล , 2552) ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมทุกหนวยงานใน
องคกร จะตองมีความรูความสามารถ และมีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมซึ่งหมายถึงการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน  
เพื่อเปนฟนเฟองและกลไกขับเคลื่อนคุณภาพขององคกร  

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะนํามาซึง่ประโยชนตอผูบริหารหรือผูที่สนใจโดยการนําผลการศึกษาท่ีได
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรในรูปธรรมตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยดานความสุขในการทํางาน ปจจัยดานการรับรูการ
สนบัสนุนจากองคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
2. ปจจัยดานความสุขในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 
3. ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน  

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

สายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
ความสุขในการทํางาน  

 การรับรูการสนับสนุนจากองคกร 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้
5.1 แนวคิดประสิทธิภาพการทํางานของ Peterson and Plowman (1989) เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับองคกร 

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 
1.คุณภาพงาน 2.ปริมาณงาน 3.เวลา 4.คาใชจายในการดําเนินงาน

5.2 แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน Walton (1973) และ Hure and Cummings (1985) มาปรับใชกับ
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 8 ปจจัย ดังนี้ 1.การไดรับ
คาตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภ าพ 3.ความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน 4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  5.การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน 6.ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

5.3 แนวคิดความสุขในการทํางานของ Manion (2003) มาปรับใชกับการศึกษาความสุขในการทํางานของบุคลากร
วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังน้ี 1.การติดตอสื่อสาร 2.ความรักในงาน 3.ความสําเร็จในงาน 4.การเปนที่
ยอมรับ 

5.4 แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากองคกรของ Rhoades & Eisenberger (2002)  มาปรับใชกับการศึกษาการ
รับรูการสนับสนุนจากองคกรของบุคลากรวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 3 ปจจัย ดังนี้ 1.ความยุติธรรมในองคกร 2. 
การสนับสนุนจากหัวหนางาน 3.รางวัลจากองคการและสภาพการทํางาน 

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งหมด จํานวน 364 คน คํานวณ

ตัวอยางได 191 คน (Yamane, 1967)  เพื่อลดคลาดเคลื่อน จึงเก็บกลุมตัวอยางเปน 200 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการแบงช้ัน
ภูมิดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง 

ขาราชการ 10 5 
ลูกจางประจํา 9 5 

พนักงานราชการ 21 12 
พนักงานมหาวิทยาลัย 190 104 
ลูกจางมหาวิทยาลัย 84 46 

ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 38 21 
พนักงานสาธิต 10 5 

ลูกจางช่ัวคราวโครงการพิเศษ 2 1 
รวม 364 200 

ที่มา (งานบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2564: ออนไลน) 
6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย 4 ตอน 
     6.2.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลา

การปฏิบัติงาน เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 
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6.2.2 แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุนจากองคกร และ 
ประสิทธิภาพการทํางาน เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

6.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปดใหเขียนตอบ 
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง 

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาท่ีใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง ( IOC) อยูระหวาง 0.67-
1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไป 
ทําการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน มีคาเทากับ .954  ความสุขในการทํางาน มีคาเทากับ .906  การรับรูการสนับสนุนจากองคกร มีคาเทากับ .947  และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน มีคาเทากับ .925 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับท่ียอมรับได 

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
6.4 วิธีการเก็บขอมูล 
     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม  เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยผูชวยวิจัยคือบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทําการชวยเก็บขอมูลจนครบตาม
จํานวน 200 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ (%)   แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
6.6.2 การวิเคราะหขอมลูระดับคณุภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุน

จากองคกร และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม โดยใช คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.6.3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

7. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1. 1.ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.50 อายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 

52.00 รองลงมา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 37.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.50 รองลงมา สูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมา 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.00  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-8 ป คิดเปนรอยละ 
66.00 รองลงมา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 9-16 ป คิดเปนรอยละ 24.00 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(X =4.18)  ดานการบรูณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.13)   ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(X =4.11) ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10)  ดานลักษณะงานที่เปน
ประโยชนตอสังคม  ดานประชาธิปไตยในองคกร และดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
(X =4.08) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (X =3.98) 

ระดับความสุขในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.37)   ดานการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.35)

ดานความรักในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.32)  ดานการเปนท่ียอมรับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.31)

ระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคกรในภาพรวมอยู ในระดับมาก (X =4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการสนับสนุนจากหัวหนางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.18)  ดานความยุติธรรมในองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (X =4.12) ดานรางวัลและสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10)

ระดับประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.34) ดานเวลาที่ใชในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.29)  ดานคุณภาพ
ของงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.27) ดานคาใชจายในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.22)

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ 
วิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางตัวแปรอิสระ จะตองมีความสัมพันธกันไม 

เกิน 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) คาที่ไดมีคาอยูระหวาง .543-.781 สรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมด
ไมมีปญหาความสัมพันธกันเองหรือไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณารวมกับคา VIF (Variance 

Inflation Factors) คา VIF ตองมีคาไมเกิน 10  (Belsley, 1991)  ซึ่งคาที่ไดมีคาอยูระหวาง 1.685 - 3.110  ซึ่งผานเกณฑ 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของตัวแปรอิสระและคา VIF (Variance Inflation Factors) 
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

ความสุขในการ
ทํางาน 

การรับรูการสนับสนุน
จากองคกร 

คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

Pearson 

Correlation 

.543** .781** 

ความสุขในการ
ทํางาน 

Pearson 

Correlation 

.629** 

การรับรูการสนับสนุน
จากองคกร 

Pearson 

Correlation 

คา VIF 2.65 1.685 3.110 
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สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวย
วิธีแบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร b 
Std 
Error ß  t sig 

คาคงท่ี  .687 .190 

ความสุขในการทํางาน (X2) .658 .051 .650 12.903** .000 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (X1) .181 .038 .239 4.756** .000 

R = .806    R Square = .649    Adjusted R Square = .646     Standard Error = .26284 F =182.505 sig = .000 
* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05   ** ระดับนยัสําคญัทางสถิติที่ .01

จากตารางท่ี 3 พบวาความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  สวนการ
รับรูการสนับสนุนจากองคกรไมสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 1 สมมติฐาน   

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน สามารถทํานายการผันแปรของ  ประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 64.90  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้คือ ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ซึง่สามารถเขียนสมการทํานาย ไดดังนี้ 

tot= 0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1) 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานไดวา 
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพรรธน พิเชฐศิรประภา (2562) พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ันภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต อยูใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณพบวาภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาเทากับ r=0.639 และภาคอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนยานยนต เทากับ r=0.787ซึ่งมีทิศทางเดียวกัน โดยใหความสําคัญกับผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ความปลอดภัยใน
การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน และความม่ันคงและความกาวหนาเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร  

ปจจัยดานความสุขในการทํางาน สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท ทาคํา (2562) พบวา ความสุขในการทํางาน ดาน
ลักษณะงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานกําลังใจในการทํางาน และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานดานปริมาณ ดานคุณภาพ และดานเวลาของพนักงาน ในเครือ ไทยรัฐ กรุป อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ (2561) พบวาการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานสงผลทางบวกตอการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ซึ่งเปนไปไดวา
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังไมไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางาน รวมถึงความยุติธรรมและการใหรางวัล
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ตอบแทนเทาที่ควร อันมาจากลักษณะการทํางานที่เปนระบบราชการท่ีจะแตกตางจากภาคเอกชนที่จะแสดงออกถึงการสนับสนุน
บุคลากรผานรางวัลและกิจกรรมตาง ๆ มากกวา จึงทําใหปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
      9.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในดานของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน และ ความสุขในการทํางาน เนื่องจากทั้ง 2 ปจจัยที่กลาวมาน้ี สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยตรง 
รวมไปถึงสงผลตอพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกร  

    9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
    9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนําไปตอยอด ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ที่

สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นําไปหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก จะทําใหไดคําตอบท่ีแทจริงอันจะนํามาซึ่งการแกปญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรได
ตรงประเด็น 

9.2.2 ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออม
ของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให
เห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึน 
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