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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา เป็ นโครงการตามพระราชประสงค์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกิดขึ้นในปี พุทธศักราช 2504 หลังจากการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยม
พสกนิ กรในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย และทรงพบว่าราษฎรส่ วนใหญ่ที่เดือดร้อนประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว จึ ง ทรงมี พ ระราชด าริ ที่ จะศึ ก ษาและทดลอง
ด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทดลองโครงการต่าง ๆ ในเขตพระราชฐานบริ เวณ
พระตาหนักสวนจิตรลดา ซึ่ งจะศึกษาทดลองประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่
ถูกต้องให้เหมาะสมกับสภาพล้อมแวดในแต่ละท้องถิ่น และจะนาองค์ความรู ้มาฝึ กฝนปฏิบตั ิจนเกิด
ความชานาญก่อนที่จะเผยแพร่ โครงการเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการนาข้าวทดลอง โครงการ
ไม้ส าธิ ต การเพาะพันธุ์ ป ลานิ ล และโรงโคนม ซึ่ ง ถื อเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของการทดลองการแปรรู ป
ผลผลิ ตทางการเกษตร โดยการแปรรู ปผลิตนมเป็ นนมสดพาสเจอร์ ไรส์ นมผงสวนดุสิต นมเม็ด
สวนดุ สิต ไอศกรี ม โยเกิ ร์ต และเนยแข็ง ที่ได้แสดงให้เห็ นถึ งการใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
ผลิตในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ด
การดาเนิ นงานทั้งหมดในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีขอบเขตที่หลากหลาย
แต่ มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน ในโครงการ คื อ การมุ่ ง เน้น การด าเนิ น งานโดยยึ ด แนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพ
ชี วิ ต ของเกษตรกรอย่า งยัง่ ยื น ให้ เ กษตรกรสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ไ ปพร้ อ มกับ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเน้นวิธีก ารและเครื่ องจัก รที่ ไ ม่ ยุ่ง ยาก สามารถดัดแปลงและหาได้ใ น
ประเทศ ซึ่ งผลสาเร็ จของโครงการทดลองต่าง ๆ ที่ผา่ นมาด้วยระยะเวลากว่า 50 ปี ทาให้โครงส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดา ถือเป็ นห้องทดลองในพระราชวังที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู ้ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป
การศึ กษาและทดลองจนเกิ ดเป็ นโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ น
กระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ตามนิ ยามของสานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (สนช.) ว่านวัตกรรม
หมายถึ ง สิ่ งใหม่ที่เกิ ดจากการใช้ความรู ้ และความคิ ดสร้ างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จและ
สั ง คม และหมายรวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความสามารถในการใช้ค วามรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
1
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ทักษะ และประสบการณ์ ทางเทคโนโลยีหรื อการจัดการมาพัฒนาให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งความคิ ด
สร้างสรรค์เป็ นกระบวนการของความคิดที่ความไวต่อปั ญหา ในการรวบรวมความคิดเพื่อตั้งเป็ น
สมมติฐาน จากนั้นจะทาการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วจึงนาทดสอบตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทาให้เกิด
แนวความคิดใหม่ (Torrance, 1973)
ปั จ จัย ที่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ ก าร
(Perceived Organization Support) ซึ่ งการสนับสนุ นขององค์ก ารจะมี ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของบุ ค ลาการในองค์ก าร จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผลประโยชน์
ที่ อ งค์ ก ารมอบให้ คื อ การสนั บ สนุ นต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารเป็ นส่ วนส าคั ญ ท าให้ เ กิ ด
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร ท าให้ ก ารแลกเปลี่ ย นที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
(High-quality Exchange Relationships) ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange
Theory) และบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ เสนอว่า หากฝ่ ายหนึ่ งกระทาดี ต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายที่ได้รับรางวัลก็จะทาดีตอบ ตามทฤษฎีการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การจะเกี่ยวกับ
การรับรู้ความยุติธรรมในการปฏิบตั ิ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา เงื่อนไขการทางานที่ดี และ
การให้รางวัล เมื่อบุคลากรรับรู้การสนับสนุนขององค์การจะทาให้เกิดผลดีต่อองค์การ คือ การขาด
งานและลาออกจากงานลดลง มีความผูกพันกับองค์การ และผลการปฏิ บตั ิงานสู งขึ้นตามแนวคิด
ของอมาไบล์ (Amablie, 2012) ที่วา่ การจัดการที่สนับสนุ นอย่างชัดเจนผ่านวิสัยการรับรู้ที่เหมาะสม
กับการทางานที่สร้างสรรค์เป็ นกลไกการพัฒนาทาให้เกิดความคิดใหม่
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็ นอี ก ปั จจัย ที่ ส าคัญในการกระตุ ้นให้เกิ ด
พฤติกรรมต่าง ๆ การจูงใจที่เกิดจากความต้องการภายในเป็ นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่จะทาสิ่ ง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ งแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความคิดสร้างสรรค์ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดที่สอดคล้องกันของอมาไบล์ (Amablie, 1998) แรงจูงใจภายในที่มี
แรงผลักดันโดยความสนใจและความท้าทายของการทางานป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์
ได้มากที่สุด
ดังนั้นสภาพแวดล้อมการสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายในของบุคคล เป็ น
อิทธิ พลที่สาคัญในส่ วนประกอบของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นกลไกที่สาคัญในการ
สร้างนวัตกรรมในองค์การที่เป็ นการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็ จของความคิดสร้างสรรค์ภายใน
องค์การ (Amablie, 2012) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้การสนับสนุนขององค์การและ
แรงจู ง ใจภายใน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิ ต รลดา เพื่ อ จะได้น าข้อ มู ล และผลการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ไ ปพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรมเกี่ ยวกับการเกษตรและอุ ตสาหกรรมใหม่ ๆ เพิ่ มขึ้ นอี ก โดยมี
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วัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือความพอเพียง ตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูท่ ี่มีพระราช
ประสงค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความ
คิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล กับ การรั บ รู ้
การสนับ สนุ น ขององค์ก าร แรงจู งใจภายใน และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ของบุ คลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของความคิดสร้ างสรรค์กบั การรับรู้การสนับสนุ น
ขององค์การและแรงจูงใจภายใน ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
4. เพื่อศึกษาการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิ พ ลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
1.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่
แตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การที่แตกต่างกัน
1.1.1 เพศแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนองค์การแตกต่างกัน
1.1.2 อายุแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
1.1.3 สถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
แตกต่างกัน
1.1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนทางองค์การ
แตกต่างกัน
1.1.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
แตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
1.1.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมีการรับรู ้
การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
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1.1.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
แตกต่างกัน
1.1.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุน
ขององค์การแตกต่างกัน
1.1.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนของ
องค์การแตกต่างกัน
1.2 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีแรงจูงใจภายในที่แตกต่างกัน
1.2.1 เพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.2 อายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.3 สถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
แตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมี
แรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.2.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
1.3 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
1.3.1 เพศแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.2 อายุแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.3 สถานภาพแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
แตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมี
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
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1.3.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
2. การรับรู้สนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน
3. การรับรู้การสนับสนุนขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิ พลต่อความ
คิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการศึ กษาเรื่ องการรั บ รู ้ ก ารสนับสนุ นขององค์การและแรงจู งใจ
ภายใน ที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดขอบเขตในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นบุคลากรทุกประเภทในโครงการ
ส่ วนพระองค์ ส่ วนจิ ตรลดา มี ขา้ ราชการ, ประเภทลู กจ้างประจาและพนักงานสานักพระราชวัง
รวมทั้งสิ้ น 765 คน มีสังกัดงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ฝ่ ายวางแผน แบ่ ง ออกเป็ น 3 งาน ได้แ ก่ งานวางแผนและฝึ กอบรม
งานอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
1.2 ฝ่ ายบริ ห ารจัดการ แบ่ ง ออกเป็ น 4 งาน ได้แก่ งานธุ รการ งานบัญ ชี
งานการ เงิน และงานพัสดุ
1.3 ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 6 งานได้แ ก่ งานอุ ต สาหกรรมผลิ ต นม
ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต พื ช ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต ข้ า ว ตั ว อ ย่ า ง ง า น สั ต ว บ า ล
งานสวนทดลองส่ วนพระองค์ และงานผลิตเทียนหลวง
1.4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โดยจะทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากข้าราชการในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
2.1 การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
2.1.1 ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
2.1.2 ด้านการสร้างเสริ มก้าวหน้าในสายงาน
2.1.3 ด้านความมัน่ คงในองค์การ
2.1.4 ด้านจิตวิทยา
2.1.5 ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ
2.2 แรงจูงใจภายใน
2.2.1 ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
2.2.2 ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
2.2.3 ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
2.2.4 ด้านความต้องการมีความสามารถ
2.2.5 ด้านความมุ่งมัน่
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
-

ตัวแปรตาม

การรับรู้ การสนับสนุนขององค์ กร
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ มก้าวหน้าในสายงาน
ด้านความมัน่ คงในองค์การ
ด้านจิตวิทยา
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ
ความคิดสร้ างสรรค์

-

แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
ด้านความต้องการมีความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ (Perceived Organization Support) หมายถึง การที่
บุคลากรรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การผ่านนโยบายการบริ หารต่างๆ ที่เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ขององค์การเกี่ ยวกับการให้ผลตอบแทนและระบบสวัสดิ การ ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
ต่ า งๆ มี ก ารฝึ กอบรมและการพัฒ นาที่ เ ป็ นประโยชน์ การเติ บ โตก้า วหน้ า ในสายงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับค่าตอบแทน
ต่างๆ ทั้งเงินเดือน เงินการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ และระบบสวัสดิการนโยบายต่างๆที่ได้รับ
จากองค์การเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคลากรและครอบครัว
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1.2 ด้านการส่ งเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์การให้
การส่ งเสริ มโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน การเลื่อนตาแหน่ง การมอบหมายงานที่สาคัญ การ
ส่ งไปศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการทางานและความเติบโตใน
สายงาน
1.3 ด้านความมัน่ คงในองค์การ หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์การให้โอกาสในการ
ทางานและยังคงให้จา้ งให้ทางานต่อ โดยไม่ปลดออกถึงอายุเกษียณราชการ
1.4 ด้านจิตวิทยา หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์การให้การยอมรับ เห็นคุณค่า ให้
ความสาคัญ การให้มีส่วนร่ วม การยกย่องหรื อให้เกียรติ การให้อภัย และเข้าใจเมื่อมีการทางาน
ผิดพลาด
1.5 ด้านการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์การ
ปฏิบตั ิงาน การสอนงาน และสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง กระบวนการแรงขับภายในเมื่อ
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งภายในบุคคลที่มองเห็นว่ามีคุณค่าในการชี้ นาพฤติกรรมเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นแรงผลัก ดันให้เกิ ดพฤติ ก รรมที่ ค งทนถาวร แรงจู ง ใจภายในท าให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ น
บุคคลที่มีความชอบ พึงพอใจ หรื อต้องการทางานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าเดิม ซับซ้อน และมีความยาก
พอเหมาะกับความสามารถ
2.2 ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ นบุคคล
ที่มีความกระตือรื อร้น ความอยากรู้อยากเห็นตลอดจนมีความสุ ข พอใจ และเพลิดเพลินในการ
ทางานหรื อกิจกรรมที่น่าใจ
2.3 ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ นบุคคล
ที่ชอบริ เริ่ มทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทา
2.4 ด้านความต้องการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ น
บุคคลที่ตอ้ งการมีประสิ ทธิ ผลในการจัดการกับสิ่ งแวดล้อม ต้องการที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนา
2.5 ด้านความมุ่งมัน่ หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน เป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่
ทางานตนเอง มีความยึดมัน่ ทุ่มเทให้กบั งานโดยไม่หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่ งความสาเร็ จจาก
งานเป็ นแรงบันดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรื อเกียรติยศภายนอก
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3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่แสดงออกมา
เพื่ อตอบสนองต่ อปั ญหาหรื อสิ่ ง ที่ ไ ด้รับ รู ้ ประมวลจากประสบการณ์ หรื อความรู ้ ที่ มีอยู่และมา
เชื่ อมโยงผสมผสานเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาหรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ ซึ่ งการค้นพบสิ่ งใหม่จะนาพา
ไปสู่ นวัตกรรม
4. บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานสานักพระราชวัง ที่ปฏิบตั ิงานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบถึงระดับและความแตกต่าง ระหว่างการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การและ
แรงจู ง ใจภายใน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา
2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจ
ภายใน ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
3. ทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากร โครงการส่ ว น
พระองค์ สวนจิตรลดา
4. องค์การสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อใช้เป็ นการ
วางแผนการบริ หารองค์การ
5. องค์การสามารถนาไปช่วยในการเสริ มสร้างการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การและ
แรงจูงใจภายในของบุคลากรที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ให้คงอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษา โดยคลอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน
4. ความเป็ นมาของโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความคิดสร้ างสรรค์
ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นกระบวนการทางความคิดของบุคคล ซึ่ งเป็ นการคิดอย่างลึกซึ้ ง
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นความสามารถของการคิดที่ก่อให้เกิ ดสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นเพื่อมาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้หลายแง่มุม มีความสอดคล้องกับทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962) ที่วา่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็ นระบบการคิดเชิงอเนกนัย (Divergent Thinking) ของมนุษย์ เป็ นความสามรถทางของมนุษย์ที่มี
สามารถคิดได้หลายทิศทางอย่างกว้างไกล เป็ นลักษณะการคิดที่จะนาไปสู่ การประดิ ษฐ์สิ่งแปลก
ใหม่ การคิดเช่ นนี้ เป็ นกระบวนการทางานของสมองอย่างมีข้ นั ตอน เพื่อตอบสนองต่อปั ญหาหรื อ
สิ่ งที่ได้รับรู ้ ซึ่ งเป็ นการระดมสมองในการประยุกต์ใช้จิตนาการที่จะแก้ไขปั ญหา (Osborn, 1963)
และกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อสิ่ งที่ได้รับรู้ โดยสามารถในการเชื่อมโยงผสมผสานจากประสบการณ์กบั
ความรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้รับ เมื่ อมี สิ่ ง เร้ า มากระตุ ้น สมองจะมี ก ารตอบสนองทางความคิ ด ออกมาเป็ น
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ลัก ษณะแบบลู ก โซ่ ที่ จ ะเชื่ อมโยงความสั ม พัน ธ์ ใ นการระลึ ก ถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ออกมาเป็ นความคิ ด
สร้างสรรค์ (Wallace & Kogan, 1973)
นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ พิรุณเนตร (2551) สรุ ปไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็ นจินตนาการของมนุษย์ (Imagination) ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายุง่ ยากที่มนุ ษย์ประสบอยู่
มิใช่เป็ นจินตนาการที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทัว่ ไป แต่จินตนาการอย่างเดียวไม่สามารถทาให้เกิดผลผลิต
สร้างสรรค์ออกมาได้เสมอ ทั้งนี้ ต้องใช้ความมุมานะพยายาม จึงจะทาให้งานสร้างสรรค์สาเร็ จลงได้
และงานวิจยั ของ ดวงกมล เปี่ ยมศุภทรัพย์ (2554) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิด
อย่างมี จุดมุ่งหมาย เพื่อริ เริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาหรื อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพให้ ก ับ สิ่ ง ที่ มี อยู่ การคิ ดเช่ นนี้ เป็ นการคิ ดแบบอเนกนัย คื อ คิ ด ได้ห ลายทิ ศ ทาง
หลายแง่ มุ ม และกว้างไกล ทาให้ส ามารถคิ ดหาคาตอบใหม่ ๆ และค้นพบความสัม พันธ์ ใ หม่ ๆ
ระหว่างสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม คิดประดิษฐ์ หรื อพบแนวทางใหม่ๆ ได้
จากที่ กล่ า วมา สรุ ป ได้ว่า ความคิ ดสร้ างสรรค์ หมายถึ ง กระบวนการทางความคิด ที่
แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อปั ญหาหรื อสิ่ งที่ได้รับรู ้ ประมวลจากประสบการณ์หรื อความรู ้ที่มีอยู่
และมาเชื่อมโยงผสมผสานเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาหรื อสิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งการค้นพบสิ่ งใหม่จะ
นาพาไปสู่ นวัตกรรม

ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
1. ทฤษฎีของเจ พี กิลฟอร์ ด (J. P. Guildford)
กิ ล ฟอร์ ด (Guildford, 1967) ได้นิย ามความคิ ดสร้ า งสรรค์ว่า เป็ นลัก ษณะความคิ ด
อเนกมัย (Divergent Thinking) คื อ ความคิ ดหลายทิ ศ ทาง ความคิ ดหลายแง่ ความคิ ดหลายมุ ม
ความคิดที่กว้างไกล ความคิดที่แปลกและต่างแตกจากทัว่ ไป ซึ่ งได้สร้างแบบจาลองโครงสร้างทาง
สติปัญญา (Structure of Intellect Model) โดยแบ่งออกเป็ น 3 มิติ ดังนี้
1. เนื้อหา (Content) คือ สิ่ งเร้าที่เป็ นสื่ อให้สมองคิด แบ่งออกเป็ น 1) ภาพ 2) สัญลักษณ์
3) ภาษา 4) พฤติกรรม
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2. กระบวนการคิด (Process) คือ กระบวนทางสมองในการคิด แบ่งออกเป็ น 1) การรู้คิด
2) ความจา 3) ความคิดอเนกมัย 4) ความคิดเอกมัย 5) การประเมินค่า
3. ผลผลิตของความคิด (Product) คือ ผลของการคิด แบ่งออกเป็ น 1) หน่วย 2) ชั้น
3) ความสัมพันธ์ 4) ระบบ 5) การแปลงรู ป 6) การนาไปประยุกต์
โครงสร้ างทางสติปัญญา จะอธิ บายว่า มิติแรก คือ เนื้ อหาเป็ นสิ่ งเร้ าที่เป็ นสื่ อส่ งไปให้
สมอง มายังมิติที่สอง คือ กระบวนการ จะเป็ นความสามารถในการคิดตีความตอบสนองสิ่ งเร้า ซึ่ ง
ความคิดสามารถมีได้หลายทิศทางออกไปได้หลายแง่มุม ซึ่ งมิติน้ ี เป็ นส่ วนของความคิดสร้างสรรค์
หลังจากนั้นจะมีการประเมินค่าหาคาคอบที่ ดีที่สุด และมิติสุดท้าย คือ ผลผลิตของความคิด ที่จะ
นาไปสู่ การแก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วง
2. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ ของทอร์ แรนซ์
ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1973) ได้นิยามความคิ ดสร้ างสรรค์ว่า เป็ นกระบวนการของ
ความคิ ดที่ ค วามไวต่ อปั ญหา ในการรวบรวมความคิ ดเพื่ อตั้ง เป็ นสมมติ ฐาน จากนั้นจะท าการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วนาทดสอบสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งมีกระบวนการเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์
แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การค้นหาข้อเท็จจริ ง (Fact-Finding) เป็ นขั้นตอนนี้ ที่ ส มองมี วุ่นวายและสับสน
ต่างๆ เกิดความกังวลใจ ซึ่ งจะพยายามตั้งสติและพิจารณาหาทางแก้ไขปั ญหานั้นว่าคืออะไร
2. การค้นพบปั ญหา (Problem-Finding) เป็ นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนที่ 1 ที่สามารถ
สรุ ปบอกถึงสาเหตุของปัญหาได้
3. การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) เป็ นขั้นตอนของการคิดและตั้งสมมติฐาน และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป
4. การค้นพบคาตอบ (Solution-Finding) เป็ นขั้นตอนหลังจากการทดสอบสมมติฐาน
จะพบคาตอบ ทาให้เกิดแนวคิดความคิดใหม่
5. การยอมรั บผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) เป็ นขั้นตอนการยอมรั บค า
คาตอบที่ได้จากการพิสูจน์ และมีการคิดต่อยอดไปว่า การแก้ปัญหาหรื อการค้นพบนี้ จะนาไปสู่ สิ่ง
ใหม่ต่อไป
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3. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ ของวอลลาซและโคแกน
วอลลาซและโคแกน (Wallach&Kogan, 1973) อธิ บายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความ
สามารถในการเชื่ อมโยงความสัม พันธ์ ถึ งสิ่ งต่ างๆ ที่ ไม่น่าจะเกี่ ยวข้องกันได้ เมื่ อมี สิ่ งเร้ า เข้ามา
กระตุน้ โดยการระลึกถึงสิ่ งที่เก็บสะสมในสมองออกมาตอบสนองสิ่ ง ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์จะอยู่
ระหว่างสิ่ งเร้ากับสิ่ งที่ตอบสนอง โดยได้แบ่งกระบวนความคิดสร้างสรรค์ ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม (Preparation) เป็ นขั้นการเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา
2. ขั้นบ่มเพาะ (Incubation) เป็ นขั้นที่ความคิดยังสับสนวุน่ วาย ไม่เข้ารู ปเข้ารอย ทาให้
เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา
3. ขั้นความคิ ดกระจ่า ง (Illumination) เป็ นขั้นที่ การเรี ย บเรี ยงและเชื่ อมโยงสัม พันธ์
ความคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน
4. ขั้นทดสอบ (Verification) เป็ นขั้นสุ ดท้ายที่รวมทั้ง 3 ขั้น เพื่อมาพิสูจน์สิ่งที่คิดได้วา่
ถูกต้องหรื อไม่
4. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ ของไมเคิล เจ เคอร์ ตัน (Micheal J. Kirton)
ไมเคิล เจ เคอร์ ตนั (Micheal J. Kirton, 1989; อ้างถึงใน ณัฐวดี ตั้งธงชัยวิริยะ, 2554) ได้
แบ่งรู ปความคิดสร้ างสรรค์ออกเป็ น 2 แบบ คือ ความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน (Adaption)
และความคิดสร้างสรรค์แบบสร้ างใหม่ (Innovation) เมื่อบุคคลที่มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ท้ งั
สองแบบต้องเผชิญกับปั ญหา จะมีรูปแบบในการแก้ไขปั ญหาที่แตกต่างกันออกไป
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน (Adaption) เมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาจะ
เน้นการปรับปรุ งสิ่ งที่มีดีให้ดีข้ ึน (Do thing better) แก้ปัญหาด้วยข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ภายในกรอบและ
ข้อจากัดที่ มี ให้ค วามส าคัญกับ กฎเกณฑ์ การวางแผน รายละเอี ยด และบรรทัดฐานของกลุ่ ม มี
ลักษณะสุ ขมุ รอบคอบ มีความสามารถในการคานวณผลลัพธ์อย่างถูกต้อง เน้นสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ในบางครั้งอาจยอมตามความเห็นของกลุ่ม
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ (Innovation) เมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหาจะเน้นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่าง (Do thing differently) ให้คุณค่ากับการคิดนอกกรอบ ท้าทายกฎเกณฑ์
และให้ความสาคัญกับภาพรวมมากกว่ารายละเอียด มีลกั ษณะชอบเสี่ ยง ชอบสถานการณ์ที่คาดเดา
ไม่ได้ มองปั ญหาและความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย ในบางครั้งยอมขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อทาตามความ
คิดเห็นของตนเอง
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แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
ความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (Perceived Organization Support ) คือ การที่บุคลากรรับรู้ถึง
ความสนใจขององค์การที่มีให้ท้ งั เรื่ องเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าในสายงาน การส่ งเสริ ม
ความทักษะความรู ้ อุ ปกรณ์ ที่ใช้ปฏิ บตั ิ งานในองค์การต่างๆ รวมไปถึ งเรื่ องคุ ณค่าทางจิ ตใจ ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของไอเซนเกอร์ (Eisenberger et al., 1986) ที่ได้วา่ การรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การ หมายถึ ง เป็ นการรับรู ้ ของพนักงานถึ งความพร้ อมขององค์การในการให้รางวัลกับความ
ทุ่มเทในการทางาน ให้การยกย่องและยอมรับในผลงานของพนักงาน เป็ นการจูงใจพนักงานด้วย
การแสดงออกในรู ปแบบต่างๆ ที่เป็ นการให้คุณค่าแก่ผลงาน รวมทั้งความใส่ ใจความเป็ นอยู่ของ
พวกเขา โดยพนักงานสามารถคาดหวังได้ถึงระดับของการสนับสนุ นขององค์การในสถานการณ์
ต่างๆ เช่ น การปฏิ บตั ิต่อพนักงานในเวลาที่พวกเขาเกิ ดความเจ็บป่ วย การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานเมื่อ
ทางานผิดพลาดและเมื่อมีผลการทางานที่ดีข้ ึน และการมอบหมายงานที่มีความสาคัญและน่าสนใจ
ให้กบั พนักงาน รวมถึ งการที่องค์การจ่ายค่าจ้างอย่างยุติธรรม ซึ่ งมี ความหมายสาคัญเช่ นเดี ยวกับ
แนวคิดของชอร์ และเททริ ค (Shore & Tetrick, 1991) ที่ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การว่า เป็ นความเชื่อของพนักงานที่ประเมินจากประสบการณ์การรับรู้ของนโยบายองค์การและ
กระบวนการทางาน และฮัทชิ สันและการสท์กา้ (Hutchison & Garstka, 1996) ได้สรุ ปว่า การรับรู ้
การสนับสนุ นขององค์การ คือ การที่พนักงานในองค์การรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทาหรื อ
นโยบายใดๆ ที่มาจากองค์การหรื อตัวแทนองค์การ
ในปี 2001 ไอเซนเกอร์ และคณะ (Eisenberger et al., 2001) ได้เพิ่มเติมความหมายการ
สนับสนุ นขององค์การว่า เป็ นความเชื่ อหรื อความรู ้ สึกของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับใน
การทางาน ว่าองค์การเป็ นเสมือนบุคคลที่ใจดีหรื อบุคคลที่ใจร้าย ซึ่ งจะพิจารณาจากนโยบายหรื อ
กฎระเบียบที่องค์การกาหนดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อพนักงาน ต่อมาลามาสโตร (LaMastro, 2002)
ให้ค วามหมายของการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารว่า เป็ นการรั บ รู ้ ข องพนัก งานเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่ให้การสนับสนุ น และจัดบรรยากาศขององค์การให้เอื้อต่อการทางาน ซึ่ ง
พนักงานจะรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การดังกล่าว ผ่านทางพฤติกรรมของผูเ้ ป็ นตัวแทนองค์การ
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ได้แก่ หัวหน้างานในแผนกต่างๆที่ ปฏิ บตั ิ ต่อพวกเขา เช่ น การส่ งไปเข้ารั บการอบรมเพื่อพัฒนา
ทัก ษะในด้า นต่ า งๆ หรื อ การเสนอชื่ อ ในฐานะที่ เ ป็ นผู ้ส ร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ ก ับ องค์ก าร ซึ่ ง
สอดคล้องกับยุนและไทน์ (Yoon & Thye, 2002) ที่ให้ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การว่า เป็ นทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การว่าองค์การหรื อผูบ้ ริ หารในการแสดงความเอาใจ
ใส่ ในความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของจันทร์พา ทัดภูธร (2543) กล่าวว่า การสนับสนุ นจากองค์การ
ตามการรับรู้ ของลูกจ้าง ได้แบ่งลักษณะออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลตอบแทน เช่ น เงินเดื อน
หรื อสวัสดิการถือเป็ นสิ่ งจูงใจพื้นฐาน ซึ่ งจาเป็ นต่อการดารงชี วิต 2) ด้านความมัน่ คงในการทางาน
ความต้องการความมั่นคงในการท างานอย่า งต่ อเนื่ อ ง เป็ นหนึ่ ง สิ่ ง จู ง ใจหนึ่ งที่ ลู ก จ้า งต้องการ
3) ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน ลูกจ้างทุกคนที่ทางานย่อมต้องการก้าวหน้า เช่ น มีตาแหน่ ง
หน้าที่การทางานที่สูงขึ้นตามความสามารถที่ตนมี ดังนั้นโอกาสของลูกจ้างในการก้าวหน้า จึงเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่ลูกจ้างต้องการได้รับการสนับสนุ นจากองค์การ 4) ด้านสภาพการทางาน
เนื่ องจาก การมีสภาพการทางานที่เหมาะสม เครื่ องมือในการทางาน สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น น้ าดื่ ม ห้องน้ า ฯลฯ มีส่วนช่ วยทาให้การปฏิบตั ิงานของลูกจ้างเป็ นไปด้วยความสะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลู ก จ้ า งที่ ท างานทุ ก คนย่ อ มต้ อ งการการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารในด้ า นนี้
5) ด้านจิตวิทยาสังคม เนื่องจากตามหลักจูงใจคนเราต้องการได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น การยอมรับ
ในผลงานหรื อการยกย่องชมเชยเมื่อทางานได้ผลดี ทั้งหมดเป็ นความต้องการทางสังคมของมนุ ษย์
และงานวิจยั ของเปรมจิ ตร คล้า ยเพ็ชร (2548) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจาก
องค์การ หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์การว่า
องค์ก ารให้ก ารยอมรั บ และเห็ นความส าคัญ ในการทุ่ ม เท มี ค วามห่ วงใย และมี ค วามผูก พันต่ อ
พนัก งาน โดยให้ก ารสนับสนุ นการทางานในด้านต่ างๆ ผ่า นนโยบายและตัวแทนขององค์ก าร
เพื่อให้พนักงานมีความเป็ นอยูใ่ นการทางานที่ดี
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จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ หมายถึง การที่
บุคลากรรับรู้การสนับสนุนขององค์การผ่านนโยบายการบริ หารต่างๆ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิขององค์การของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่งได้มองเห็นถึงมีการให้ผลตอบแทน
และระบบสวัสดิการ ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมต่างๆ มีการฝึ กอบรมและการพัฒนาที่เป็ น
ประโยชน์ ให้โอกาสส่ งเสริ มความก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งการคานึงดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นอยู่
และสภาพแวดล้อมการทางานต่างๆ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
1. แนวคิดทฤษฎีการสนับสนุนขององค์ การ (Organizational Support Theory )
ทฤษฎีการสนับสนุนขององค์การ (Organizational Support Theory) เกิดจากแนวคิดของ
ไอเซนเบอร์ เกอร์ และคณะ (Eisenberger et al., 1986) ที่กล่าวถึ งความเชื่ อของพนักงานที่มีต่อ
องค์การในการให้คุณค่าของตน ด้วยการแสดงความสาคัญ การให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ ต่อ
ความเป็ นอยู่ ซึ่ งสิ่ งที่พนักงานได้รับรู้จากองค์การจะเกิ ดจากการที่องค์การให้การสนับสนุ นต่างๆ
แก่ พนักงาน ทั้งรางวัลที่ เป็ นตัวเงิ น สวัสดิ การที่ช่วยยกระดับชี วิตความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน การเลื่ อน
ตาแหน่ง เป็ นสิ่ งที่ทาให้พนักงานเกิดความผูกพันและแสดงพฤติกรรมสาคัญที่ดีที่เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การ ด้วยการรู้สึกต้องตอบแทนองค์การบรรลุถึงผลสาเร็ จ
2. แนวคิดทฤษฎีการแลกเปลีย่ น (Exchange Theory )
บลาว (Blau, 1964) กล่าวว่า ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Social Exchange Theory) และการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Economic Exchange Theory) ซึ่ งการแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทมีความคล้างคลึงกันด้าน
ความคาดหวังเกี่ ยวกับผลตอบแทนในอนาคต จากการลงทุ นลงแรง แต่มีความแตกต่างกันที่การ
แลกเปลี่ยนทางสังคมจะอยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่ งแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
(Social Exchange Theory) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องโดยจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการสร้ างแนวคิดเพื่อให้เข้าใจถึ งความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล
กับองค์การที่ พวกเขาทางาน ที่จะทาให้บุคคลได้รับการตอบสนองในทางบวกโดยได้รับในสิ่ งที่
พวกเขาปรารถนาจากบุคคลอื่น
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ผลจากการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
โรเดสและไอเซนเบอร์ เกอร์ (Rhoades & Eisenberger, 2002: 701-702; อ้างถึ งใน
สุ พิมล มาสิ ลีรังสี , 2554: 18-21) กล่าวถึง กระบวนการทางจิตวิทยา 7 ด้าน ซึ่ งเป็ นผลจากการรับรู ้
การสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร ได้ แ ก่ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร, ความรู ้ สึ ก ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งาน,
ความผูกพันในงาน, ผลการปฏิบตั ิการ, ความตึงเครี ยด, ความต้องการที่จะทางานต่อในองค์การ และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงงาน ดังนี้
1. ความผู ก พั นต่ อ องค์ ก าร (Organizational Commitment) จากแนวคิ ด พื้ นฐาน
เกี่ ย วกับ บรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่ ง กันและกัน (The Reciprocity Norm) การรั บรู้ ก าร
สนับ สนุ นขององค์ก ารจะสร้ า งให้เกิ ด ความรู ้ สึ ก ของการตอบแทนบุ ญคุ ณ แก่ ก ัน (Eisenberger,
Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades, 2001) เช่น องค์การควรให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน และ
พนักงานควรทางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความผูกพันด้านจิตใจ (Affective
Commitment) ของพนักงานที่มีต่อองค์การเสมือน (The Personified Organization) นอกจากนี้
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การยังช่วยเพิ่มความผูกพันด้านจิตใจผ่านการเติมเต็มความต้องการ
ทางด้านสังคมและอารมณ์ (Armrli et al., 1998; Eisenbergeret al., 1986) การเติมเต็มความต้องการ
ในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การอย่างแน่ นแฟ้ น ตลอดจนเป็ นเครื่ อง
แสดงถึ งสมาชิ กภาพและสถานภาพตามบทบาท เช่ น ตาแหน่ งหัวหน้างานจัดเป็ นสมาชิ กคนหนึ่ ง
ขององค์การ แต่ในขณะตาแหน่งนี้ก็เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางสังคมเช่นกัน
นอกจากนี้ การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารยัง กระตุ ้น ให้ พ นั ก งานเกิ ด ส านึ ก
แห่ งเป้ าหมาย (Sense of Purpose) อีกด้วย ชอร์ และเตตริ ก (Shore & Tetric, 1991) เสนอแนะว่า
การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การอาจจะช่วยลดความรู ้สึกของการผูกติดกับองค์การ (ความผูกพัน
ด้านการคงอยูต่ ่อเนื่ อง: Continuance Commitment) จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานถูกบีบคั้นให้อยูท่ างาน
กับองค์การต่อไป เนื่ องจากการลาออกของพนักงานหนึ่ งคนจะทาให้องค์การมีค่าใช้จ่ายสู งขึ้นใน
หลายด้าน
2. ความรู้ สึ กที่เกี่ยวข้ อ งกับ งาน (Job-Related Affect) การรั บรู้ ก ารสนับสนุ นของ
องค์การถูกตั้งสมมุติฐานว่ามีความสัมพันธ์กบั ปฏิ กิริยาโต้ตอบทางความรู ้ สึกของพนักงานที่มีต่อ
งานพวกเขา รวมไปถึงความพึงพอใจในงานและอารมณ์ทางบวกของพวกเขาด้วยเช่นกัน ความพึง
พอใจในงาน หมายถึ ง ทัศ นคติ ท างด้า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ มี ต่อ งาน (Witt, 1991) การรั บ รู้
การสนับสนุ นขององค์การจะส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจในงานโดยรวม หากพนักงานได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมและอารมณ์อย่างเต็มที่ และมีความคาดหวังระหว่างผลงาน
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กับรางวัลตอบแทนสู งมากขึ้น รวมทั้งได้รับสัญญาณว่าองค์การพร้อมให้ความช่วยเหลือยามที่พวก
เขาต้อ งการ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ อารมณ์ ท างบวกแตกต่ า งไปจากความพึ ง พอใจงานตรงที่ อารมณ์
ทางบวกเป็ นภาวะทางอารมณ์ทวั่ ไปที่ปราศจากภาวะวิสัยที่ชดั เจน (George, 1989) ซึ่ งอารมณ์เป็ น
สภาวะที่เกิดขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ งเมื่อถูกกระทบจากสิ่ งแวดล้อม และเป็ นเพียงภาวะหนึ่ งของความรู ้สึก
(George & Brief, 1992) นอกจากนี้ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การยังส่ งผลต่อความรู ้สึกของ
พนักงานที่มีต่อขีดความสมารถและคุณค่าในตัวของพวกเขา อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มอารมณ์ทางบวก
ของพนักงานอีกด้วย (Eisenberger et al., 2001; cf. George & Brief, 1992)
3. ความผูกพันในงาน (Job Involvement) ความผูกพันในงาน คือ การแสดงออกของ
พนักงานถึงความสนใจและความต้องการมีส่วนร่ วมในการมีส่วนร่ วมในการทางานอย่างใดอย่าง
หนึ่ งโดยเฉพาะ (Cropanzano et al., 1997; O’Diriscoll & Randall, 1999) การศึกษาของ
ไอเซนเบอร์ เกอร์ และคณะ (Eisenberger et al., 1999) พบว่า การรับรู ้ขีดความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ กบั ความสนใจในงาน และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการรับรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ รวมทั้งการศึกษาของ โอดริ สคอลล์และแรนดอลล์ (O’ Driscoll & Randall, 1999; Quoted
in Zagenczyk, 2006: 25) แสดงให้เห็ นว่า การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันในงานด้วย
4. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การจะเพิ่มผลการ
ปฏิบตั ิงานตามที่ จอร์จและบรี ฟ (George & Brief, 1992) กล่าวไว้วา่ การทางานที่นอกเหนื อบทบาท
ของตนเอง แสดงให้เห็นจากการช่วยเหลืองานของผูร้ ่ วมงาน การลงมือทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อป้ องกัน
องค์การจากความเสี่ ยงต่างๆ การให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และการเพิ่มพูนทักษะความรู ้ของ
จนเองเพื่อทาประโยชน์ให้กบั องค์การ ซึ่ งแตกต่างไปจากพฤติกรรมที่แสดงออกนอกเหนื อบทบาท
ที่ไ ด้รับ ตรงที่พ นัก งานจะมุ่ งเน้นไปที่ การให้ค วามช่ วยเหลื อเพื่อนร่ วมงานและองค์ก ารในทุ ก
สถานการณ์ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การจะช่วยตอกย้ าความเชื่ อของ
พนักงานที่วา่ องค์การจะให้การรับรองและให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิสูงขึ้น
5. ความตึงเครี ยด (Strain) งานวิจยั ของ จอร์ จและคณะ (George et al., 1993) และ
รอบบลี (Robblee, 1998)พบว่า เมื่อพนักงานเผชิญหน้ากับความคาดหวังจากองค์การว่าจะต้องสร้าง
ผลงานให้ดีข้ ึนและรับรู ้ ได้ว่าองค์การสนับสนุ นพวกเขาเป็ นอย่างดี ดว้ ยการให้ความช่ วยเหลื อทั้ง
ด้านทรัพยากรและด้านอารมณ์ความรู้สึ ก พวกเขาจะสามารถลดปฏิกิริยาทางจิตใจที่ไม่พึงประสงค์
หรื ออาการทางการเกิ ด จากสิ่ ง เร้ า ความเครี ยดของตนได้ เช่ น ความเหนื่ อ ยล้ า ทางร่ า งกาย
(Cropanzano et al., 1997) ความเหนื่ อยหน่ายทางจิต (Cropanzano et al., 1997) ความวิตกกังวล
( Robblee, 1998; Venkatachalam, 1995) และอาการปวดศีรษะ (Robblee, 1998) นอกจากนี้ ยังมี
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การศึ กษาพบว่า การรั บรู ้ การสนับ สนุ นขององค์ก ารสามารถลดระดับ ความเครี ย ดทัว่ ๆ ไปของ
พนักงานได้เช่นกัน (cf. Viswesvaran, Sanchez, & Fisher, 1999)
6. ความต้ องการทีจ่ ะทางานต่ อไปในองค์ การ (Desire to Remain) วิทท์และคณะ (Witt
et al., 1991, 1992, 1993) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ขององค์การกับความ
ต้องการของพนักงานที่จะทางานต่อในองค์การโดยใช้มาตรวัดของ Hrebiniak and Alutto (1972)
เพื่อประเมิ นหาแนวโน้มการลาออกของพนักงานหากองค์การเพิ่มค่าตอบแทนให้น้อยกว่าเพื่อน
ร่ วมงานในสายตาเดี ย วกัน ซึ่ งความต้องการที่ จะท างานต่ อให้ก ับ องค์ก ารของพนักงานมี ค วาม
แตกต่างจากความผูกพันด้านการคงอยู่ต่อเนื่ อง อันเกิดจากความรู ้ สึกผูกติดกับองค์การ เพื่อไม่ให้
องค์การต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากตนเองลาออก
7. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงงาน (Withdrawal Behavior) พฤติกรรมหลี กเลี่ ยงงานของ
พนักงานจะแสดงให้เห็นได้จากที่พนักงานเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การน้อยลง มีงานวิจยั
หลายชิ้ น พบว่า การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นขององค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความตั้ง ใจลาออกของ
พนักงาน (e.g., D.Allen et al., 1999; Aquino & Griffeth, 1999; Guzzo, Noonan & Elron, 1994;
Wayne et al., 1997) ซึ่ งพฤติกรรมหลีกเลี่ยงงานที่แท้จริ งจะเห็นได้จากความเชื่องช้าในการทางาน
(Tardiness) การขาดงานเป็ นประจ า (Absenteeism) และการลาออกโดยสมัค รใจ (Voluntary
Turnover) ทั้งนี้ หากเป็ นองค์การสร้ างการรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์การให้แก่ พนักงานผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การพยายามรักษาพนักงานให้คงอยูก่ บั องค์การ การให้ความดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีและ
สม่ าเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนตรงตามเวลา เพื่อให้พนักงานเกิดความรู ้สึกอยากจะตอบแทน
ให้กบั องค์การ ก็จะทาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การทางด้านจิตใจสู งขึ้น และยังสามารถลด
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงงานของพนักงานได้ดว้ ย
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้องค์การและพนักงานได้รับประโยชน์ร่วมกัน
กล่าวคือ องค์การจะได้รับผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันด้านจิตใจจากพนักงานเพิ่มมากขึ้น และ
อัตราการลาออกจากงานที่ลดน้อยลง ในด้านของพนักงานก็จะมีความผูกพันในงาน ความพึงพอใจ
ในงานสู งขึ้น และมีความตึงเครี ยดในงานลดน้อยลง
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับแรงจูงใจภายใน
ความหมายของแรงจูงใจภายใน
แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic motivation) เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด จากแรงขับ ภายในตัว บุ ค คลให้
แสดงพฤติกรรมออกมา โดยมี แรงขับเป็ นความสนใจ เจตคติ ความคิ ด ความตั้งใจ การมองเห็ น
คุ ณ ค่ า ความพอใจ เป็ นความต้ อ งการมี ส รรถภาพในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก ั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งเป็ นแรงขับ ที่ ซั บ ซ้ อ นกว่ า การกระตุ ้ น จากแรงขับ แบบปฐมภู มิ
ตามมุมมองของไวท์ (White, 1959) เกี่ยวกับแรงจูงใจภายในว่าเป็ นแรงจูงใจที่ไม่อิงแรงขับปฐมภูมิ
ว่าเป็ นแรงจูงใจใฝ่ ประสิ ทธิภาพผล (Effectance Motivation) ซึ่งจะมีตวั บุคคลตั้งแต่กาเนิ ดเป็ นแหล่ง
พลังงานที่มีอยู่ภายใน คือ แรงจูงใจภายในให้จดั การสิ่ งแวดล้อม ความรู ้ สึกว่าตนมีความสามารถ
หลังจากการจัดการหรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ผล และยังคงสามารถรักษา
ให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นต่อไปได้ โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาแรงเสริ มจากภายนอก ซึ่ งแมคคลีแลนด์
(McClelland, 1961) เชื่อว่าแรงจูงใจเป็ นความต้องการของจิต ในการแสดงออกถึงความต้องการที่มี
ต่อสิ่ งเร้าแล้วปรากฏเป็ นพฤติกรรมออกมาเพื่อกระทาไปสู่ จุดมุ่งหมาย มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของดี ซี (Deci, 1975) ที่ให้คาจากัดความแรงจูงใจภายในว่า เป็ นความต้องการของบุคคลที่จะมี
ความรู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี ค วามสามารถที่ จะตัด สิ น ใจด้วยตนเอง ซึ่ ง เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ บุ ค คลเกิ ด
ความรู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
แรงจูงใจภายในเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา (Deci, 1972 อ้างถึงใน อรพินทร์ ชูชม,
อัจ ฉรา สุ ข ารมณ์ และวิ ล าสลัก ษณ์ ชั ว วัล ลี 2542) ว่ า บุ ค คลต้ อ งการที่ จ ะรู ้ สึ กว่ า ตนเองมี
ความสามารถที่จะทาและต้องการที่จะรู ้สึกว่าตนเองมีความตั้งใจต้องการที่จะควบคุมตนเอง และ
เมื่ อ บุ ค คลสามารถที่ จ ะท ากิ จ กรรมที่ ท ้า ทาย ที่ ต้องใช้ค วามคิ ดและการสร้ า งสรรค์ ซึ่ งมี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดของอมาไบล์ และคณะ (Amabile, Hill, Hennessy, Tighe, 1994) ที่เสนอว่า
แรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยได้รับการกระตุน้ จาก
งานที่มีความน่าสนใจและงานที่มีความท้าทาย ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ เป็ นแรงผลักดันให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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นอกจากนี้ ยงั มี งานวิจยั ที่ศึกษาแรงจูงใจภายในของอรพินทร์ ชู ชม, อัจฉรา สุ ขารมณ์
และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542) ซึ่ งได้แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน เป็ นบุคคลที่มี
ความชอบ พึงพอใจ หรื อต้องการทางานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าเดิม ซับซ้อน และมีความยากพอเหมาะ
กับความสามารถ
2. ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ นบุคคลที่มีความ
กระตือรื อร้น ความอยากรู้อยากเห็นตลอดจนมีความสุ ข พอใจ และเพลิดเพลินในการทางานหรื อ
กิจกรรมที่น่าใจ
3. ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน เป็ นบุคคลที่ชอบ
ริ เริ่ มทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทา
4. ด้านความต้องการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน เป็ นบุคคลที่
ต้องการมีประสิ ทธิ ผลในการจัดการกับสิ่ งแวดล้อม ต้องการที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนา
5. ด้านความมุ่งมัน่ หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน เป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่ ทางานตนเอง
มีความยึดมัน่ ทุ่มเทให้กบั งานโดยไม่หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่ งความสาเร็ จจากงานเป็ นแรง
บันดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรื อเกียรติยศภายนอก
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจภายใน หมายถึง กระบวนการแรงขับภายใน
เมื่ อได้รับการกระตุ น้ จากสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งภายในบุ คคลที่มองเห็ นว่ามี คุ ณค่าในการชี้ นาพฤติ กรรม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวร แรงจูงใจภายในทาให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับแรงจูงใจภายใน
1. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland)
แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961) อธิ บายว่า การจูงใจของบุคคลที่กระทาการเพื่อให้
ได้มาซึ่ งความต้องการความสาเร็ จ โดยไม่ได้หวังรางวัลตอบแทน ซึ่ งถือเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทางาน
อื่ น ได้ส าเร็ จ ต่ อไป หากองค์ก ารใดที่ มี พ นัก งานที่ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ จานวนมาก องค์ก ารจะ
เติบโตเร็ วได้ศึกษาโดยการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception
Test--TAT) เพื่อวัดความต้องการของมนุ ษ ย์ จากการศึ กษาวิจยั ได้ส รุ ปคุ ณลักษณะของคนที่ มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงมีความต้องการ 3 ประการ ได้แก่
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1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Needs for Achievement) เกิดจากความต้องการที่จะทาสิ่ งต่าง
ๆ ให้สาเร็ จ จะมีลกั ษณะมุมานะพยายามชอบงานที่ทา้ ทาย มีความรับผิดชอบสู งมีความชานาญใน
การวางแผนพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ถ้าประสบความสาเร็ จจะเกิดความรู ้สึกสบายใจ แต่
ถ้าล้มเหลวในการทางานจะเกิดความวิตกกังวล ซึ่ งเกิดจากการมีความคาดหวังสู ง
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เกิดจากความต้องการที่จะอยูร่ ่ วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมต้องการการยอมรับ รวมทั้งเป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคมต้องการความเป็ นมิตรและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งต้องการเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคม จะมีสิ่งจูงใจด้านความ
เป็ นมิตรสู ง และชอบให้ความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง
3. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Needs for Power) เกิดจากความต้องการอานาจต้องการที่จะมี
อิทธิ พลและควบคุมบุ คคลอื่น มีความต้องการเป็ นความผูน้ าในการตัดสิ นใจต่าง ๆ และต้องการ
ความรับผิดชอบ ต้องการที่ จะพยายามมีอิทธิ พลเหนื อบุคคลอื่นด้วยการทางานให้มีประสิ ทธิ ผล
และมีความพอใจที่จะอยูใ่ นสถานการณ์ที่มีการแข่งขันมากกว่า
จากผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ สู ง มัก ต้องการจะท างานใน
ลักษณที่เปิ ดโอกาสให้รับผิดชอบเฉพาะส่ วนและมีอิสระที่จะตัดสิ นใจ รวมทั้งแก้ปัญหาด้วยตนเอง
มีความต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดีหรื อยากจนเกิ นไปกว่าความสามารถ ซึ่ งต้องการงานที่มี
ความแน่ นอนและทาให้มีความก้าวหน้าในงาน เพื่อจะพิสูจน์ถึงความสามารถของได้ นอกจากนี้
ปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพคือสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับงานอีกด้วย
2. ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ เบิร์ก (Herzberg)
เฮอร์ เบิร์ก (Herzberg, 1959) ได้ศึกษาความพึงพอใจในงาน และได้ เสนอทฤษฎี
องค์ประกอบคู่ (Two-Factor Theory) ว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความสาคัญ ดังนี้
1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factor) คือปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเป็ นสิ่ งจูงใจทา
ให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน เพื่อให้คนชอบและรักงานที่ทา เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดความพึง
พอใจให้แก่บุคลากรในองค์การให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะปั จจัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการภายในตัวบุคคล ได้แก่
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1.1 ความส าเร็ จของงาน (achievement) คื อ การที่ บุ คคลสามารถทางานได้
ประสบความความสาเร็ จ มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่ทา้ ทายได้ เมื่อผลงานสาเร็ จจะ
เกิดความรู ้สึกพึงพอใจ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) คือ การได้รับการยอมรับนับถือ
จากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพื่อน จากผูม้ าขอรับคาปรึ กษา หรื อจากบุคคลในหน่ วยงาน หรื อได้รับการ
ยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาลังใจ และการแสดงออกอื่นใดที่แสดงถึงการยอมรับใน
ความสามารถ ซึ่ งจะแฝงอยูใ่ นความสาเร็ จของผลงาน
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (work itself) คือ งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ งอาศัย
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และท้าทายให้ลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นงานที่สามารถทาตั้งแต่ตน้ จนจบได้โดย
ลาพังเพียงผูเ้ ดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับ ผิดชอบงานใหม่ ๆ และมี อานาจในการรั บผิดชอบได้อย่า งเต็ม ที่ โดยไม่มี การ
ตรวจสอบหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (advancement) คือ การได้รับการเลื่ อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ให้
สู งขึ้นในองค์การ การมีโอกาสศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
2. ปั จจัยคา้ จุน (maintenance factors หรือ hygiene factors ) คือ ปั จจัยที่จะค้ าจุนให้
เกิดแรงจูงใจในการทางานตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับงานที่ทาให้คนไม่พอใจในงานที่ทา เป็ น
ปั จจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่
2.1 นโยบายและการบริ หารงาน (company policy and administration policies)
หมายถึง การจัดการและการบริ หารองค์การ การสื่ อสารภายในองค์การที่สะท้อนให้เห็น นโยบาย
ทั้งหมดของหน่วยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริ หารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
2.2 การบัง คับ บัญชา (supervision) หมายถึ ง การที่ ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถ
วิเคราะห์ความสามารถของผูท้ างานได้ ในขอบเขต การดาเนินงานและการบริ หารที่มีความยุติธรรม
2.3 เงินเดือนหรื อค่าตอบแทน (salary or compensation) หมายถึง ผลตอบแทน
จากการทางาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.4 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา และความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน
(relations with superior and relation with peers) หมายถึง การติดต่อกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงานโดยทางกายหรื อวาจาที่แสดงถึ งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกันได้และมี
ความเข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี
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2.5 ความมัน่ คงในงาน (security) หมายถึ ง ความรู้สึกของบุ คคลที่มีต่อความ
มัน่ คงในการทางานหรื อความมัน่ คงขององค์การ ความยัง่ ยืนของอาชีพ
2.6 สถานะของอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม มี
เกียรติ และมีศกั ดิศรี
2.7 สภาพการท างาน (working conditions) หมายถึ ง สภาพในการท างาน
ปริ ม าณงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย หรื อความสะดวกที่ เหมาะสมทางกายภาพของงานต่ า งๆ และ
ลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือการปฏิบตั ิงาน
2.8 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (personal life) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดี ซึ่ งเป็ น
ผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่ น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปทางานในที่แห่ งใหม่ ซึ่ งห่ างไกลจาก
ครอบครัว ทาให้ไม่มีความสุ ข และไม่พอใจกับงานในที่แห่งใหม่
2.9 โอกาสก้าวหน้าในงาน (possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ และการเลื่อนตาแหน่งอีกด้วย
โดยที่ปัจจัยค้ าจุนไม่ใช่ สิ่งจูงใจที่จะทาให้ผลผลิ ตเพิ่มขึ้น แต่เป็ นข้อกาหนดที่ ป้องกัน
ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ทา ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ แล้วอาจก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจแก่พนักงานได้ ซึ่ งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้องหรื อต่อรอง ผูบ้ ริ หารจึงมักจัดโครงการ
ด้า นผลประโยชน์ พิ เ ศษต่ า ง ๆ เพื่ อให้พ นัก งานพึ ง พอใจ เช่ น การลาป่ วย การลาพัก ร้ อน และ
โครงการที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิการของพนักงาน
จากผลการวิจยั ของเฮอร์ เบิร์ก (Herzberg, 1959) ทาให้เข้าใจได้ว่า ปั จจัยค้ าจุนจะมี
ผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ทา และปั จจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ทา
กล่าวคื อปั จจัยจูงใจ ดังนั้นผูบ้ ริ หารองค์การจาเป็ นต้องเสริ มสร้ างให้มีปัจจัยจูงใจอย่างเหมาะสม
เพียงพอ รวมทั้งต้องจัดให้มีปัจจัยค้ าจุนขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ้สึกพึงพอใจในงานอันจะ
เป็ นส่ วนช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ประวัติความเป็ นมาของโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็ นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงริ เริ่ มดาเนินการทดลองการแปรรู ปผลิตผลการเกษตรขึ้นในพระราชวังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504
จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุ ลยเดชฯ เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงเยี่ยมพสก
นิ ก รในพื้ นที่ ต่าง ๆ ด้วยมี พ ระราชประสงค์ที่ จะเห็ นประชาชนอยู่ดีมีสุ ข ตามสมควรแก่ อตั ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบอาชี พทางด้านเกษตรกรรม ซึ่ งถือว่าเป็ นอาชี พหลักของประเทศ จึงทา
ให้เ กิ ด “โครงการส่ ว นพระองค์เกี่ ย วกับ การเกษตร สวนจิ ตรลดา” ภายในบริ เ วณพระตาหนัก
จิตรลดารโหฐาน อันเป็ นราชฐานที่ประทับ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลอง
และวิจยั หาวิธีแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกข้าว การเลี้ ยงโคนม
การเพาะพันธุ์ปลานิล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ งผลการศึกษาสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นแบบอย่าง
ในการนาไปปฏิบตั ิตาม นอกจากนี้ยงั เป็ นการดาเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน จึงมีโครงการที่
ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เช่น เมื่อเกิดปั ญหาน้ านมดิบล้นตลาด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขึ้น เพื่อแปรรู ปน้ านมดิบให้เก็บไว้ได้
นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็ นทุนในการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ ของโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการด าเนิ น งานอยู่
3 ประการ คือ
1. เป็ นโครงการศึกษาทดลอง
2. เป็ นโครงการตัว อย่า ง ให้ ผูท้ ี่ ส นใจสามารถเข้า มาท าการศึ ก ษา เพื่ อ สามารถน า
กลับไปดาเนินการเองได้
3. เป็ นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุ รกิจ)
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การดาเนินงานโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีการดาเนินงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. โครงการไม่ ใ ช่ ธุ รกิ จ ที่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ นจากหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ รวมทั้ง
หน่ วยงานจากเอกชน ที่ ส นองพระราชดาริ เกี่ ย วกับ การพัฒนาด้า นการเกษตร ควบคู่ ไ ปกับ การ
อนุ รักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ โครงการไม่ใช่ธุรกิจ ได้แก่ ป่ าไม้สาธิ ต นาข้าวทดลอง การเพาะพันธุ์
ปลานิ ล กังหันลม ระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานลม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสู บน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิ ตน้ าเย็นด้วยพลังงานความร้ อนจากแกลบ โรงกระดาษสา และ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
2. โครงการกึ่ งธุ ร กิจ ที่ มี ก ระบวนการแปรรู ป วัตถุ ดิ บ ทางการเกษตร และจ าหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นราคาที่ ไ ม่ ห วัง ผลก าไร โดยมุ่ ง ส่ ง เสริ มให้ ป ระชาชนบริ โภคสิ นค้า ที่ ผ ลิ ต ได้
ภายในประเทศ และยังมีการบริ หารจัดการเงินอย่างครบวงจร ทั้งนี้ รายได้จะนามาใช้บริ หารจัดการ
ภายในโครงการต่อไป และกลุ่มงานของโครงการกึ่งธุ รกิจ ได้แก่
2.1 กลุ่มงานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์นม ซึ่ งศึกษาค้นคว้า
และเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การเลี้ ย งโคนมในประเทศไทย รวมถึ ง การแปรรู ป น้ า นมดิ บ เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่ น นมพาสเจอร์ ไรส์ นมยูเอชที นมผง นมผงอัดเม็ด เนย ไอศกรี ม โย
เกิ ร์ต และยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ประชาชนบริ โภคนมสด และผลิ ตภัณฑ์ที่ผ ลิ ตจากนมสด ซึ่ ง มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย
2.2 กลุ่ ม งานเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ท างการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร ซึ่ ง มี
การศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับการแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตร และการใช้วสั ดุ
เหลื อใช้ทางการเกษตรให้เกิ ดประโยชน์ เช่น โรงสี ขา้ วตัวอย่างสวนจิตรลดา โรงบดแกลบ โรงน้ า
ผลไม้พาสเจอร์ ไรส์ โรงน้ าผลไม้บรรจุกระป๋ อง โรงผลไม้อบแห้ง โรงขนมอบ โรงเพาะเห็ ด งาน
เพาะเลี้ ยงสาหร่ ายเกลี ยวทอง โรงปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ โรงหล่ อเที ยนหลวง โรงน้ าผึ้ง โรงน้ าดื่ ม และงาน
ทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดาเนิ นงานโดยยึดแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ มีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการ
นาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ และการนาวัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
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ด้วยกระบวนการผลิ ตที่ง่าย แต่มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยดาเนิ นการภายใต้
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ก ารศึ ก ษา ทดลอง เก็ บ รวบรวมข้อมู ล และผลการศึ ก ษา เพื่ อ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นโครงการที่เริ่ มดาเนิ นการ
จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และดาเนินการต่อมาด้วยรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
จากการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน และการน้อมเกล้าฯ ถวายอาคาร เครื่ องมือ และคาแนะนะต่าง
ๆ จึงเป็ นหน่ วยงานราชการเพียงหน่ วยงานเดี ยวที่สามารถบริ หารจัดการด้านบัญชี และการเงิ นเอง
โดยไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุ น แต่ละโรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง มีบญั ชี
เบิกจ่ายแยกกันไปในแต่ละโรงงาน
จากพระราชประสงค์ใ ห้โ ครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา เป็ นโครงการศึ ก ษา
ทดลอง และเป็ นโครงการตัวอย่าง จึงมีพระบรมราชานุ ญาตให้ผูท้ ี่สนใจสามารถเข้ามาชมกิ จการ
รวมทั้งฝึ กปฏิ บตั ิงาน เพื่อนาความรู ้ไปเป็ นแบบอย่างหรื อแนวทางในการประกอบอาชี พต่อไป มี
คณะพระราชอาคันตุ กะจากประเทศต่างๆ คณะบุคคลสาคัญ ข้าราชการ นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา
เกษตรกร รวมทั้งผูส้ นใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดา เป็ นจานวนมาก
ในปั จ จุ บ ัน โครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา มี ข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจ า และ
พนักงานสานักพระราชวัง ที่ปฏิ บตั ิงานในสังกัดงานต่างๆ ทั้งสิ้ น 765 คน ที่ทาการศึกษา ทดลอง
วิจยั หาวิธีแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการดาเนิ นงานโดยยึด
หลัก แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ งให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไป
กั บ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การแปรรู ปผลผลิ ต ทางการเกษตร
ภายในประเทศ เพื่อลดการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศและการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเป็ นองค์ความรู ้เพื่อเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรม วารสาร งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ในประเทศและต่างประเทศ
ยังไม่พบการศึ กษาเรื่ อง การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา แต่พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
ปิ ลันธนา ลัมพชวา (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ความสามารถ
ของตนเองแรงจู ง ใจภายใน กับ พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ตู้เ ย็น
กรณี ศึกษา บริ ษทั โตชิ บา คอนซู มเมอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยการสุ่ มตัวอย่างจานวน 205 คน
ต าแหน่ ง ตั้ง แต่ พนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารถึ ง ผู ้จ ัด การระดับ อาวุ โ ส ซึ่ งมี เ ครื่ องมื อ วิ จ ัย เป็ น
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง แบบวัดแรงจูงใจภายใน 5 ด้าน
ได้แก่ ความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็ นตัวของตัวเอง ความต้องการมี
ความสามารถ ความมุ่งมัน่ และแบบวัดพฤติกรรมการปฏิ บตั ิ งาน 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ความอดทน ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง การมี ม นุ ษ ย์ สั ม พัน ธ์ จากผลการวิ จ ัย พบว่ า การรั บ รู ้
ความสามารถในตนเอง และแรงจู งใจภายใน สามารถท านายพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติงานที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา องค์การจึงควรให้ความสาคัญเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ได้
สิ ริ ล ัก ษณ์ หยองอนุ กู ล (2548) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การของพนักงาน จากกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานบริ ษทั เอกชนจานวน 169 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ และแบบสอบถามพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ
ในระดับปานกลางและพนักงานมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤตกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือ อายุ
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เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร (2548) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ ความ
ยุติธรรมองค์การที่ มีผลต่อความผูกพันองค์การ และความตั้งใจลาออก ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ก ารรั บ รู ้ จากการสนับ สนุ นจากองค์ก าร การรั บรู้ ความยุติธ รรมองค์ก าร ความผูก พัน
องค์ก าร ความตั้ง ใจลาออก ในระดับ ปานกลาง แต่ ความผูก พันองค์ก ารด้านจิ ตใจในระดับสู ง
2) การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การทุกด้านและโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
องค์การ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3) การรับรู้ ความ
ยุติธรรมทุกด้านและโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การ แต่มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความตั้งใจลาออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 4) ความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความตั้งใจลาออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 5) ผลจากวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
พบว่า การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ สามารถพยากรณ์ ความผูกพันองค์การ ได้ร้อยละ 11.4
และการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การและความผูกพันองค์การ สามารถรวมกันทานายความตั้งใจ
ลาออก ได้ร้อยละ 45.1
จริ ยา หอมกรุ่ น (2549) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การกับความผูกพัน
ต่อองค์การ: กรณี ศึกษาบริ ษทั ประกันแห่ งหนึ่ ง ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ 1) พนักงานมีการรู ้รับการ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวมในระดับปานกลางและในรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความยุติธรรม
ในองค์การ ด้านการสนับสนุ น จากผูบ้ งั คับบัญชาและด้านสภาพการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน 2) พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ด้านจิตใจ และด้านความคงอยู่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แต่ด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับสู ง 3) พนักงานที่คุณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านเพศ อายุ
และสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การไม่แตกต่างกัน 4) พนักงาน
ชายและหญิง มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 5) การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ
โดยรวม มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.55 และการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ
รายด้ า นทั้ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร ด้ า นการรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และด้านสภาพการทางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 6) ตัวแปรที่
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สามารถทาคานายความผูกพันต่อองค์การ คือ การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การด้านความยุติใน
องค์การและด้านสภาพการทางาน โดยมีอานาจในการทานายได้ร้อยละ 31
แคทรี ย า มณี รัตน์ (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการมองโลกในแงดี
การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ และความตั้งใจคงอยูใ่ นงาน กรณี ศึกษา: บริ ษทั สารวจและผลิต
ปิ โตรเลี ยมชั้นนาแห่ งหนึ่ ง ผลสรุ ปการศึกษาได้ว่า 1) พนักงานมีการมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับ
ปานกลาง มี ค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 3.29 2) พนัก งานมี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนับสนุ นจากองค์การในระดับสู ง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 3) พนักงานมีความตั้งใจคงอยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 4) การมองโลก
ในแง่ดีมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 5) การมองโลกในแง่ ดีมี ความสั มพันธ์ เชิ ง บวกกับ ความตั้งใจคงอยู่ใ นงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 6) การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความตั้งใจคงอยูใ่ นงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พณี พรรณ วงค์เป็ ง (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การกับความ
ผูกพันต่อองค์การ: กรณี ศึกษาโรงพยาบาลเกชนแห่ งหนึ่ ง ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า 1) พนักงานมีการ
รั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ สู ง และในรายด้า นทั้ง สองด้า น คื อ ความ
ยุติธรรมในองค์การ ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชาอยูใ่ นระดับสู ง และด้านสภาพการทางาน
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง 2) พนัก งานมี ค วามผูก พันต่ อองค์ก ารโดยรวม ความผูก พันต่ อองค์ก าร
ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานอยูใ่ นระดับสู ง 3) พนักงานมีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศและระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ก ารที่ ไ ม่ ต่ า กว่า กัน 4)
พนักงานที่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่
สู งกว่ากัน 5) การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การโดยรวม มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.78 และการรับรู ้การ
สนับ สนุ นจากองค์ก ารรายด้า นทั้ง 3 ด้า น คื อ ด้า นความยุติธ รรมในองค์ก าร ด้า นการรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา และด้านสภาพการทางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันกับ
องค์การด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) ตัว
แปรที่สามารถทานายความผูกพันต่อองค์การ คื อ การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การด้านความ
ยุติธรรมในองค์การ และด้านการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีอานาจในการคานายร้อยละ 65
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เฉลิ ม ชัย กิ ต ติ ศ ัก ดิ์ นาวิ น (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิ ทธิ ภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ทางานในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิ จ และ
ภาคเอกชน ทั้งหมด จานวน 182 คน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างการรับรู ้การสนับสนุ น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิ ทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล ซึ่ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ องค์การต้องเสริ มสร้างหรื อสนับสนุ นบรรยากาศใน
องค์การให้เอื้ออานวยต่อความคิดสร้ างสรรค์ เช่ น การให้รางวัลที่มีคุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์
การให้อิสระในการทางานและการทางานที่ทา้ ทาย การฝึ กอบรมที่เน้นการเสนอความคิดใหม่ๆ และ
ทักษะการแก้ปัญหาสาหรับความคิดสร้ างสรรค์ โดยการดาเนิ นการดังกล่าวยังส่ งผลดี ต่อการสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ประสิ ทธิ ภาพภายในตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ข องบุ คลากรย่อมสนับสนุ นต่อความคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคลอีกชั้นหนึ่งด้วย ดังนั้นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะส่ งผล
ต่อวัฒนธรรมองค์การช่วยส่ งเสริ มต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล นาไปสู่ องค์การแห่ งนวัตกรรม
เพื่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงความอยูร่ อดและเติบโตขององค์การ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความความคิดสร้ างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. เกณฑ์การประเมินผล
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานสานักพระราชวัง จานวนรวมทั้งสิ้ น 765 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ใช้จากการคานวณตามสู ตรการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของยามาเน่
(Yamane) ตามสู ตรดังนี้
n =
N
1 + Ne2
n
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ จานวนประชากร
e
คือ ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ของตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่
95 % ด้วยค่าความคลาดเคลื่อน 0.05
32
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n

=

765
1 +765 (0.05) 2
= 262.66 หรื อ 263
จากการแทนค่าจานวนประชากร 765 คนในสู ตรข้างต้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 263 คน
ผูว้ ิจยั ได้คานึงถึง การกระจายให้ครอบคลุ ม จึงเพิ่มจานวนการแจกแบบประเมินออกไปเป็ นจานวน
ทั้งหมด 300 ชุด
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบประเมินใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่
สร้ างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับแบบประเมิน โดยข้อคาถามได้ครอบคลุมถึ ง
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
เป็ นการสอบถามเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบประเมิ น ได้ แ ก่
เพศ, อายุ , สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา, ประสบการณ์ ก ารท างานในโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา, ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมาทั้งหมด, สังกัดงาน, ประเภทของบุคลากร และอัตรา
เงินเดือน แบบประเมินเป็ นแบบแสดงรายการให้เลือกตอบ มีขอ้ คาถามทั้งหมด จานวน 9 ข้อ
ส่ วนที่ 2 การรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
เป็ นแบบประเมินปลายปิ ด ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างโดยพัฒนาจากแบบประเมินของไอเซนเบอร์
เกอร์ และคณะ (Eisenberger et al.,1986), จันทร์ ภูทดั ธร (2543) และ เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร (2548)
มาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาแบบประเมินในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน มีขอ้ คาถาม
ทั้งหมด จานวน 23 ข้อ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
ข้อที่ 1-6 จานวน 6 ข้อ
2. ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
ข้อที่ 7-10 จานวน 4 ข้อ
3. ด้านความมัน่ คงในองค์การ
ข้อที่ 11-12 จานวน 2 ข้อ
4. ด้านจิตวิทยา
ข้อที่ 13-18 จานวน 6 ข้อ
5. ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ
ข้อที่ 19-23 จานวน 5 ข้อ
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ส่ วนที่ 3 แรงจูงใจภายใน
เป็ นแบบประเมินปลายปิ ด ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแบบประเมินแรงจูงใจภายในของอรพินทร์
และคณะ (2542: 94-96) มาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาแบบประเมินในการวิจยั ครั้ งนี้ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้าน มีขอ้ คาถามทั้งหมด จานวน 23 ข้อ ดังนี้
1. ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
ข้อที่ 1-5
จานวน 5 ข้อ
2. ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
ข้อที่ 6-10
จานวน 5 ข้อ
3. ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
ข้อที่ 11-15
จานวน 5 ข้อ
4. ด้านความต้องการมีความสามารถ
ข้อที่ 16-19
จานวน 4 ข้อ
5. ด้านความมุ่งมัน่
ข้อที่ 20-23
จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที4่ ความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นแบบประเมิ น ปลายปิ ด ซึ่ งผู้วิ จ ัย ใช้ แ บบประเมิ น ของผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน (2554) มีขอ้ คาถามทั้งหมด จานวน 6 ข้อ
3. เกณฑ์ การประเมินผล
การวัดระดับตัวแปรพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนผูต้ อบแบบประเมิน แล้วนาค่าเฉลี่ ย
ดังกล่าวมาแปรผลกับระดับของคะแนนที่ได้จากการหาจานวนชั้นที่เท่า ๆ กัน โดยการนาค่าคะแนน
คาถามที่สูงที่สุดในแบบประเมินลบกับค่าคะแนนที่น้อยที่สุดในแบบประเมิน และนามาหารด้วย
จานวนชั้น จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับสู งมาก กลุ่มระดับสู ง กลุ่มระดับปานกลาง
กลุ่มระดับต่ า และกลุ่มระดับต่ ามาก โดยในการแบ่งช่ วงแต่ละระดับชั้น ด้วยวิธีหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้นและใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2547: 34-37)
พิสัย
อันตรภาคชั้น =

จานวนชั้น

คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด
=

จานวนชั้น

=

5-1
5

= 0.80

จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้นตามระดับคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
จัดอยูใ่ นกลุ่มระดับสู งมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
จัดอยูใ่ นกลุ่มระดับสู ง
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ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
จัดอยูใ่ นกลุ่มระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
จัดอยูใ่ นกลุ่มระดับต่า
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
จัดอยูใ่ นกลุ่มระดับต่ามาก
เกณฑ์ใ นการก าหนดระดับ ความสั ม พันธ์ จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ เ พี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation) มีดงั นี้ (ศิริชยั กาญจนวาสี , ทวีวฒั น์ ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุขโข, 2555: 70)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0 ถึง 0.29 มีระดับความสัมพันธ์ต่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.30 ถึง 0.70 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.71 ถึง 1.00 มีระดับความสัมพันธ์สูง
ส่ วนเครื่ องหมาย + หรื อ - แสดงถึ งทิศทางของความสัมพันธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เป็ นบวก หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่ม หรื อลดตามกัน ส่ วนถ้า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เป็ นลบ หมายถึ ง ข้อมูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่ม หรื อลด
ตรงข้ามกัน
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนาแบบประเมินที่ใช้ในการวิจยั มาตรวจสอบคุ ณภาพ
ของเครื่ องมือ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมิน เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจภายใน
และความคิดสร้างสรรค์ สาหรับการศึกษาวิจยั ได้ทาการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดย
นาแบบประเมินตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 4 ท่าน คื อ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ ลี ลากิ จไพศาล, ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. วัชริ นทร์ อิ นทพรหม,
อาจารย์ ดร. รัชนิภา สายอุบล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน เป็ นผูต้ รวจสอบ
และประเมินข้อคาถามแต่ละข้อคาถามของแบบประเมินทุกข้อว่ามีความครอบคลุ มในแต่ละด้าน
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรื อไม่ แล้วผูว้ ิจยั นาผลการประเมินที่ ได้มาหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยคานวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ตอ้ งการวัดกับข้อคาถามที่
สร้ า งขึ้ น เรี ยกว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้อ ค าถามและวัต ถุ ป ระสงค์ (Item-Objective
Congruence Index: IOC) (สุ วมิ ล ติรกานันท์, 2548: 145-164) โดยใช้สูตรในการคานวณ คือ
IOC =

∑R
N
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เมื่อ

IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R หมายถึง ผลคูณของคะแนนกับจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
ค่า +1 หมายถึง ข้อคาถามที่สามารถนาไปวัดได้อย่างแน่นอน
ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้
ค่า -1 หมายถึง ข้อคาถามไม่สามารถนาไปวัดได้อย่างแน่นอน
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
สาหรับเกณฑ์การพิจารณาหากพบว่ารายการใดหรื อข้อคาถามใดมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพและสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ส่ วนข้อคาถามใดมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ก็
นามาปรับปรุ งแก้ไข
ผูว้ ิจยั นาข้อค าถามของแบบประเมินการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์ก ารที่ สร้ างขึ้ น
จานวนทั้งหมด 23 ข้อ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 4 ท่าน พบว่า
ข้อค าถามจากแบบประเมิ นการรั บ รู้ ก ารสนับสนุ นขององค์ก าร จานวน 23 ข้อ ผ่า นเกณฑ์ก าร
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาในระดับ 0.50 ขึ้ นไป ข้อคาถามทุ กข้อสามารถนาไปทดลอง
ใช้ได้ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1

37
ตารางที่ 1 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบประเมิ นการรั บรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ
แบบประเมินการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง ค่ าความ
ผลการ
ผู้เชี่ ยวชาญประเมิน
ตัวแปร
ลาดับ
เทีย่ งเชิง
พิจารณา
เนือ้ หา
1
2
3
4
ด้านค่าตอบแทน
และระบบสวัสดิการ

ด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้า
ในสายงาน
ด้านความมัน่ คง
ในองค์การ
ด้านจิตวิทยา

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18

0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบประเมินการรับรู ้การสนับสนุนของ
องค์การ (ต่อ)
แบบประเมินการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตัวแปร
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ในองค์การ

1

2

3

4

ค่ าความ
เทีย่ งเชิง
เนือ้ หา

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
0.75

ลาดับ
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23

ผู้เชี่ ยวชาญประเมิน

ผลการ
พิจารณา
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผูว้ ิจยั นาข้อคาถามของแบบประเมินแรงจูงใจภายในที่สร้ างขึ้น จานวนทั้งหมด 23 ข้อ
ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 4 ท่าน พบว่า ข้อคาถามจากแบบ
ประเมินแรงจูงใจภายใน จานวน 23 ข้อ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาในระดับ
0.50 ขึ้นไป ข้อคาถามทุกข้อสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบประเมินแรงจูงใจภายใน
แบบประเมินแรงจูงใจภายใน
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง ค่ าความ
ผลการ
ผู้เชี่ ยวชาญประเมิน
ตัวแปร
ลาดับ
เทีย่ งเชิง
พิจารณา
เนือ้ หา
1
2
3
4
ด้านความต้องการ
สิ่ งที่ทา้ ทาย

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบประเมินแรงจูงใจภายใน (ต่อ)
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง ค่ าความ
ผลการ
ผู้เชี่ ยวชาญประเมิน
ตัวแปร
ลาดับ
เทีย่ งเชิง
พิจารณา
เนือ้ หา
1
2
3
4
ด้านความต้องการ
สิ่ งที่ทา้ ทาย
ด้านความสนใจเพลิดเพลิน

ด้านความเป็ น
ตัวของตัวเอง

ความต้องการมี
ความสามารถ

ด้านความมุ่งมัน่

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23

+1
0
0
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
0.75
0.75
1.00
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.50
1.00
0.75
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ผูว้ ิจยั นาข้อคาถามของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น จานวนทั้งหมด 6
ข้อ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 4 ท่าน พบว่า ข้อคาถามจากแบบ
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 6 ข้อ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาใน
ระดับ 0.50 ขึ้นไป ข้อคาถามทุกข้อสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์
การตรวจสอบความเทีย่ งตรง ค่ าความ
ผลการ
ผู้เชี่ ยวชาญประเมิน
ตัวแปร
ลาดับ
เทีย่ งเชิง
พิจารณา
เนือ้ หา
1
2
3
4
ความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2. นาแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรโครงการพระราชดาริ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
3. นาแบบประเมินที่ได้มาหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบประเมิน โดยการ
วัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) ด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Conbach) หากพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา ต่ากว่าระดับ .50 ถือว่า
เชื่อถือได้นอ้ ย และถ้าอยูร่ ะหว่าง .50 - .65 ถือว่าเชื่อถือได้ปานกลาง หากมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ถือว่า
เชื่อถือได้ค่อนข้างสู ง (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ 2546: 259-261) ดังแสดงข้อมูลได้ในตารางที่ 4-6
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ตารางที่ 4 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมินการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
ค่ าเฉลีย่ ของ
ค่ าความ
ค่ าสหสั มพันธ์ ค่ าอัลฟา
มาตรวัด แปรปรวนของ Corrected (Alpha)
ถ้ าลบ
มาตรวัดถ้ าลบ Item-Total
ถ้ าลบ
ข้ อความ
ข้ อความ
Correlation ข้ อความ
ด้าน
ข้อ 1
18.8667
15.982
.420
.882
ค่าตอบแทน
ข้อ 2
18.6667
15.678
.504
.884
และระบบ
ข้อ 3
18.7333
13.099
.754
.840
สวัสดิการ
ข้อ 4
18.3000
16.079
.671
.864
ข้อ 5
18.5000
15.155
.684
.854
ข้อ 6
18.4333
13.495
.862
.827
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านค่ าตอบแทนและระบบสวัสดิการ เท่ากับ .880
การรับรู้ การ
สนับสนุนของ ข้ อคาถาม
องค์ การ

ด้านการ

ข้อ 7
เสริ มสร้างโอกาส ข้อ 8
ข้อ 9
ก้าวหน้า
ข้อ 10
ในสายงาน

.360
.762
.793
.809

.903
.755
.735
.727

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านการเสริมสร้ างโอกาสก้าวหน้ าในสายงาน เท่ากับ .837
ด้านความมัน่ คง ข้อ 11
4.1667
.489
.527

.957

ในองค์การ

ข้อ 12

11.000
11.1333
11.4000
11.4667

3.5667

6.852
5.154
4.731
4.120

.737

ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความมั่นคงในองค์ การ เท่ากับ .681

.527

.954
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ตารางที่ 4 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมินการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (ต่อ)
ค่ าเฉลีย่ ของ
ค่ าความ
ค่ าสหสั มพันธ์ ค่ าอัลฟา
มาตรวัด แปรปรวนของ Corrected (Alpha)
ถ้ าลบ
มาตรวัดถ้ าลบ Item-Total
ถ้ าลบ
ข้ อความ
ข้ อความ
Correlation ข้ อความ
ด้านจิตวิทยา ข้อ 13
17.7333
12.064
.663
.875
ข้อ 14
17.8667
11.223
.736
.863
ข้อ 15
18.2000
9.890
.736
.849
ข้อ 16
18.1000
13.266
.816
.913
ข้อ 17
17.9000
10.783
.825
.849
ข้อ 18
18.0333
9.964
.833
.845
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของด้ านจิตวิทยาเท่ากับ .888
ด้านการ
ข้อ 19
15.3000
8.079
.788
.829
ปฏิบตั ิงานใน ข้อ 20
14.9000
8.783
.601
.876
องค์การ
ข้อ 21
15.1000
7.334
.821
.820
ข้อ 22
14.9333
8.823
.705
.850
ข้อ 23
14.9667
9.620
.650
.865
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านจิตวิทยา เท่ากับ .876
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการรับรู้ การสนับสนุนขององค์ การ เท่ากับ .953
การรับรู้ การ
สนับสนุนของ ข้ อคาถาม
องค์ การ

จากตารางที่ 4 พบว่ า แบบประเมิ น การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร พบว่ า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ มี ค่าความเชื่ อถื อได้อยู่ในระดับสู ง เท่ากับ
.880 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ด้า นการเสริ ม สร้ า งโอกาสก้า วหน้า ในสายงาน มี ค่ า ความเชื่ อถื อได้อยู่ใ น
ระดับสู ง เท่ากับ .837 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านความมัน่ คงในองค์การ มีค่าความเชื่ อถื อได้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เท่ากับ .681 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ดา้ นจิตวิทยา มีค่าความเชื่ อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .888
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ มีค่าความเชื่ อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .876 และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การ มีค่าความเชื่ อถื อได้อยู่ในระดับสู ง เท่ากับ
.953
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ตารางที่ 5 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมินแรงจูงใจภายใน
ค่ าความ
ค่ าสหสั มพันธ์ ค่ าอัลฟา
ค่ าเฉลีย่ ของ
แปรปรวนของ Corrected (Alpha)
แรงจูงใจภายใน ข้ อคาถาม มาตรวัดถ้ า
มาตรวัดถ้ าลบ Item-Total
ถ้ าลบ
ลบข้ อความ
ข้ อความ
Correlation ข้ อความ
ด้านความ
ข้อ 1
15.8333
6.764
.568
.863
ต้องการสิ่ งที่
ข้อ 2
16.1333
5.637
.740
.822
ท้าทาย
ข้อ 3
15.6333
5.964
.758
.815
ข้อ 4
15.8667
6.051
.834
.798
ข้อ 5
15.4667
7.292
.544
.866
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความต้ องการสิ่ งที่ท้าทาย เท่ากับ .863
ด้านความ
ข้อ 6
16.4333
6.875
.707
.848
สนใจและ
ข้อ 7
16.3333
7.126
.633
.864
เพลิดเพลิน
ข้อ 8
16.5000
6.397
.776
.830
ข้อ 9
16.5667
5.633
.727
.846
ข้อ 10
16.5667
5.978
.720
.843
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความสนใจและเพลิดเพลินเท่ากับ .874
ด้านความเป็ น ข้อ 11
15.8333
4.557
.397
.679
ตัวของตัวเอง ข้อ 12
15.7000
4.493
.604
.615
ข้อ 13
15.8333
4.282
.503
.636
ข้อ 14
16.2667
4.133
.343
.722
ข้อ 15
16.1000
4.093
.536
.621
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความเป็ นตัวของตัวเองเท่ ากับ .703

44
ตารางที่ 5 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมินแรงจูงใจภายใน (ต่อ)
ค่ าความ
ค่ าสหสั มพันธ์ ค่ าอัลฟา
ค่ าเฉลีย่ ของ
แปรปรวนของ Corrected (Alpha)
แรงจูงใจภายใน ข้ อคาถาม มาตรวัดถ้ า
มาตรวัดถ้ าลบ Item-Total
ถ้ าลบ
ลบข้ อความ
ข้ อความ
Correlation ข้ อความ
ด้านความ
ข้อ 16
12.7667
3.702
.398
.875
ต้องการมี
ข้อ 17
12.7000
2.700
.828
.699
ความสามารถ ข้อ 18
12.8333
2.282
.762
.730
ข้อ 19
12.7000
2.976
.666
.773
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความต้ องการมีความสามารถ เท่ากับ .825
ด้านความมุ่งมัน่
ข้อ 20
12.6000
3.145
.588
.711
ข้อ 21
12.6667
3.402
.541
.736
ข้อ 22
12.8667
3.085
.644
.684
ข้อ 23
13.0667
2.547
.570
.739
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ด้านความมุ่งมั่น เท่ ากับ .771
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของแรงจูงใจภายในเท่ ากับ .882
จากตารางที่ 5 พบว่า แบบประเมิ น แรงจูงใจภายใน พบว่า ด้านความสนใจและ
เพลิดเพลิน มีค่าความเชื่ อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .874 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านความตัวของตัวเอง
มีค่าความเชื่อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .703 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านความต้องการมีความสามารถ มี
ค่าความเชื่ อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .825 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ด้านความมุ่งมัน่ มีค่าความเชื่ อถือได้
อยูใ่ นระดับปานกลาง เท่ากับ .771 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแรงจูงใจภายใน มีค่าความเชื่ อถือได้อยู่
ในระดับสู ง เท่ากับ .882
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.
ตารางที่ 6 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ค่ าความ
ค่ าเฉลีย่ ของ
ความคิด
แปรปรวนของ
ข้ อคาถาม มาตรวัดถ้ าลบ
สร้ างสรรค์
มาตรวัดถ้ าลบ
ข้ อความ
ข้ อความ
ความคิด
ข้อ 1
19.2000
7.683
สร้างสรรค์
ข้อ 2
18.9333
7.720
ข้อ 3
19.0000
8.414
ข้อ 4
19.0667
6.064
ข้อ 5
19.1000
7.197
ข้อ 6
19.2000
7.614
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ .828

ค่ าสหสั มพันธ์
ค่ าอัลฟา
Corrected
(Alpha)ถ้ า
Item-Total
ลบข้ อความ
Correlation
.563
.807
.593
.802
.521
.817
.727
.773
.766
.768
.485
.826

จากตารางที่ 6 พบว่า แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ มีค่าความ
เชื่อถือได้อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ .828
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาหนังสื อขอความร่ วมมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากพนักงานที่เลือกเป็ นตัวอย่าง
2. ส่ ง แบบประเมิ น แก่ ผู ้ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นตัว อย่ า งโดยผู ้วิ จ ัย ต้อ งการทดลองเก็ บ ข้อ มู ล
(try out) จานวน 30 ชุ ด สาหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
3. ทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามอีกครั้งก่อนนาไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
4. ทาการส่ งแบบประเมินชุดจริ งที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วให้แก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลสาหรับนามาวิเคราะห์ต่อไป
5. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดและนาคะแนนที่ได้ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
ทางสถิติ
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่ า ความถี่ (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล ลัก ษณะ
ของตัวอย่าง เพื่ อจ าแนกลักษณะทั่วไปของตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จ ัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ ก ษา ประสบการณ์ การท างานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาประสบการณ์
การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด สังกัดงาน ประเภทของบุคลากร อัตราเงินเดือน เป็ นต้น
2. ค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ วิเ คราะห์
ข้อ มูล คะแนน ในการจ าแนกผลวิเ คราะห์ท างสถิ ต ิข องตัว แปรที ่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ได้แ ก่
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรค์
3. การทดสอบค่า t (t-test) ใช้ส าหรับ การทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งค่ า เฉลี่ ย
2 กลุ่ม
4. ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้สาหรับวิเคราะห์เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปและในการทดสอบมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะใช้
วิธีการทดสอบรายคู่ของ L.S.D. (Least Significant Difference) เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
5. ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s correlation) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
6. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบมีข้ นั ตอน (stepwise multiple regression analysis)
ใช้สาหรับวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรที่มีอิทธิ พลหรื อสามารถพยากรณ์ ความคิดสร้ างสรรค์ของ
บุคคล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารและแรงจู ง ใจภายใน ที่ มี
อิทธิ พลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษากับข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานสานักพระราชวัง ที่เป็ นบุคลากรรวมทั้งหมด จานวน
765 คน ซึ่ งได้แจกแบบประเมินออกไปทั้งหมด จานวน 300 คน และได้รับแบบประเมินที่สมบูรณ์
กลับคืนมาจานวน 300 ชุ ด โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การและ
แรงจู ง ใจภายใน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจ
ภายในที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดสร้ างสรรค์ พร้ อมทั้งศึ กษาปั จจัยของการรับรู้ ก ารสนับสนุ นของ
องค์การและแรงจูงใจภายในที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้ างสรรค์ โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์และ
นาเสนอผลของการวิจยั ในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย จะแบ่งการนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจภายใน
และความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
สั ญลักษณ์ทางสถิติ
N
=
จานวน (คน)
=
ค่าคะแนนเฉลี่ย
X
S.D.
=
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
=
ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-test
F
=
ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา f-test
SS
=
ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกาลังสอง
MS
=
ผลต่างของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกาลังสอง
df
=
ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
R
=
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ
2
R
=
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์
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R2change
*
**
Beta
β
F-ratio
PS 1

=
=
=
=
=
=
=

PS 2

=

PS 3
PS 4
PS 5

=
=
=

PS โดยรวม
IM 1
IM 2
IM 3
IM 4
IM 5
IM โดยรวม
CR

=
=
=
=
=
=
=
=

ค่าอานาจในการพยากรณ์ที่เปลี่ยนไป
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปร
ค่าสถิติทดสอบความมีนยั สาคัญของ R2
การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบ
สวัสดิการ
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาส
ก้าวหน้าในสายงาน
การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านจิตวิทยา
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวม
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถ
แรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
แรงจูงใจภายในโดยรวม
ความคิดสร้างสรรค์
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 7 ค่าความถี่ และค่าร้ อยละคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดา
ลักษณะส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

139
161
300

46.3
53.7
100

รวม

8
51
77
63
45
25
21
10
300

2.7
17.0
25.7
21.0
15.0
8.3
7.0
3.3
100

รวม

133
148
19
300

44.3
49.3
6.3
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุ 21-25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ 51-55 ปี
อายุ 56 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า
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ตารางที่ 7 ค่าความถี่ และค่าร้ อยละคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดา (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
0-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
รวม
ประสบการณ์การทางานทีผ่ ่านมาทั้งหมด
0-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี

จานวน (คน)

ร้ อยละ

15
48
56
151
28
2
300

5.0
16.0
18.7
50.3
9.3
0.7
100

64
83
67
53
23
9
1
300

21.3
27.7
22.3
17.7
7.7
3.0
0.3
100

45
63
75
71
28

15.0
21.0
25.0
23.7
9.3
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ตารางที่ 7 ค่าความถี่ และค่าร้ อยละคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดา (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
ประสบการณ์การทางานทีผ่ ่านมาทั้งหมด (ต่อ)
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
รวม
สั งกัดงาน
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รวม
ประเภทของบุคลากร
พนักงานสานักพระราชวัง
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
รวม
อัตราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,900 บาท
25,000-29,999 บาท

จานวน (คน)

ร้ อยละ

12
6
300

4.0
2.0
100

20
43
224
13
300

6.7
14.3
74.7
4.3
100

146
74
80
300

48.7
24.7
26.7
100

3
92
133
44
11

1
30.7
44.3
14.7
3.7
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ตารางที่ 7 ค่าความถี่ และค่าร้ อยละคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดา (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

15
2
300

5.0
0.6
100

อัตราเงินเดือน (ต่อ)
30,000-34,999 บาท
35,000-40,000 บาท
รวม

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนค่าความถี่ และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 300 คน จ าแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมา
ทั้งหมด สังกัดงาน ประเภทของบุคลากร และอัตราเงินเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ เพศหญิง มีจานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7
รองลงมา คือ เพศชาย มีจานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 ตามลาดับ
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ อายุระหว่าง 31-35 ปี มีจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.7 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-40 ปี มีจานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 และจานวนน้อย
ที่สุดคือ อายุระหว่าง 21-25 ปี มีจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ สถานภาพสมรส มีจานวน 148 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 49.3 รองลงคือ สถานภาพโสด มีจานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 และจานวนน้อยที่สุด
คือ สถานภาพหม้ายหรื อหย่า มีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
ระดับ การศึ ก ษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ ระดับการศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี
มีจานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นชี พ
หรื อระดับอนุปริ ญญา มีจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.7 และจานวนน้อยที่สุดคือ การศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
ประสบการณ์ การท างานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา พบว่า กลุ่ มตัวอย่า ง
ส่ วนใหญ่คือ ระดับระหว่าง 6-10 ปี มีจานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.7 รองลงมา คือ ระหว่าง
11-15 ปี มีจานวน 67คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 และจานวนน้อยที่สุดคือ 31 ปี ขึ้นไป มีจานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ

53
ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ ระดับระหว่าง
11-15 ปี มีจานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ ระหว่าง 16-20 ปี มีจานวน 71 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.7 และจานวนน้อยที่สุด คือ 31 ปี ขึ้นไป มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
สังกัดงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ สังกัดงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ มีจานวน 224 คน
คิดเป็ นร้อยละ 74.7 รองลงมาคือ ฝ่ ายบริ หารจัดการ มี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.3 และ
จานวนน้อยที่สุด คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
ประเภทของบุ ค ลากร พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คื อ พนัก งานส านัก พระราชวัง
มีจานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ ข้าราชการ จานวน 80 คิดเป็ นร้อยละ 26.7 และ
จานวนน้อยที่สุด คือ ลูกจ้างประจา มีจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ตามลาดับ
อัตราเงินเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ เงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มี
จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ ระหว่าง 10,000-14,999 บาท มีจานวน 92 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.7 และจานวนน้อยที่สุด คือ ระหว่าง 35,000-40,000 บาทจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
0.6 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของการรั บรู้ การสนับสนุนขององค์ การ แรงจูงใจภายใน และความคิด
สร้ างสรรค์
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
ตัวแปร
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
ด้านความมัน่ คงในองค์การ
ด้านจิตวิทยา
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ
รวม

X

3.55
3.66
4.00
3.48
3.59
3.65

S.D.
0.67
0.69
0.71
0.75
0.72
0.70

ระดับ
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ การสนับสนุ น
ในองค์ ก ารโดยรวม พบว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา อยู่ ใ นระดับ สู ง
( X = 3.65, S.D. = 0.70) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
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สวนจิ ต รลดา มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น องค์ก ารด้า นความมั่น คงในองค์ ก าร อยู่ ใ นระดับ สู ง
( X = 4.00, S.D. = 0.71) ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.66,
S.D. = 0.69) ด้า นการปฏิ บ ตั ิ ง านในองค์ก าร อยู่ใ นระดับ สู ง ( X = 3.59, S.D. = 0.72)
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ อยู่ในระดับสู ง ( X = 3.55, S.D. = 0.67) และด้านจิตวิทยา
อยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.48, S.D. = 0.75) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจภายใน
ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
ด้านความต้องการมีความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่
รวม

X

3.89
4.00
3.68
4.16
4.10
3.96

S.D.
0.57
0.56
0.58
0.56
0.55
0.56

ระดับ
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจภายในโดยรวม
พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.96, S.D. = 0.56) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา มี แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการมีความสามารถอยู่ในระดับสู ง ( X = 4.16, S.D.= 0.56) ด้านความมุ่งมัน่ อยู่ใน
ระดับ สู ง ( X = 4.10, S.D. = 0.55) ด้านความสนใจ-เพลิ ดเพลิ นอยู่ใ นระดับสู ง ( X = 4.00,
S.D. = 0.56) ด้า นความต้องการสิ่ ง ที่ ท ้า ทายอยู่ใ นระดับ สู ง ( X = 3.89, S.D. = 0.57) และ
ด้านความเป็ นตัวของตัวเองอยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.68, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรค์
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์
รวม

X

3.84
3.84

S.D.
0.58
0.58

ระดับ
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรค์
พบว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา อยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.84, S.D. = 0.58)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิด
สร้างสรรค์พิจารณาจาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 คุ ณลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันมี การรับรู้ การสนับสนุ นองค์การ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 คุณลักษณะส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมี การรับรู้การสนับสนุ นองค์การ
แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.1.1 เพศแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนองค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ จาแนกตามเพศ
เพศ
ตัวแปร
ด้านค่าตอบแทนและระบบ
สวัสดิการ
ด้า นการสร้ า งเสริ ม โอกาส
ก้าวหน้าในสายงาน
ด้านความมัน่ คงในองค์การ

ชาย (n=139)
S.D.
X

หญิง (n=161)
S.D.
X

t

sig.

3.53

0.63

3.56

0.70

-0.383 0.226

3.57

0.68

3.73

0.69

-2.085 0.739

3.95
3.39

0.67
0.72

4.04
3.56

0.74
0.77

-1.013 0.360
-1.914 0.942

ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น 3.51
องค์การ
การรั บรู้ การสนั บสนุ นของ 17.98
องค์ การโดยรวม

0.68

3.65

0.74

-1.635 0.762

2.81

18.56

3.07

-1.703 0.480

ด้านจิตวิทยา

จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของการรั บรู้ การสนับสนุ นของ
องค์การ จาแนกตามเพศ พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีเพศแตกต่างกันมี
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ ด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ด้านความ
มัน่ คงในองค์ก าร ด้า นจิ ตวิท ยา ด้านการปฏิ บตั ิงานในองค์ก าร และการรั บรู้ การสนับสนุ นของ
องค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
จากการวิเ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.1.1 เพศแตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.1.2 อายุแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 12 การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ของการรั บ รู้
การสนับสนุนทางองค์การ จาแนกตามอายุ
ตัวแปร
ด้า นค่ า ตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ
ด้ า นการสร้ างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสาย
งาน
ด้ า นความมั่ น คงใน
องค์การ
ด้านจิตวิทยา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

6.388
129.556
135.944
7.318
137.716
145.034
8.095
143.654
151.749
10.766
159.416

7
292
299
7
292
299
7
292
299
7
292

0.913
0.444

2.057* 0.048

1.045
0.472

2.217* 0.033

1.156
0.492

2.351* 0.024

รวม

170.183

299

8.267

7

148.077

292

156.344

299

161.947

7

2473.379

292

2635.325

299

ด้านการปฏิ บตั ิงานใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม
การรั บรู้ การสนับสนุ น ระหว่างกลุ่ม
ขององค์ การโดยรวม ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

1.538 2.817** 0.007
0.546
1.181 2.329* 0.025
0.507
23.135 2.731** 0.009
8.470

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ค วามแตกต่างของการรับรู้การสนับสนุ นของ
องค์การ จาแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่อายุแตกต่างกันมีการ
รับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การบุคลากร ด้านการสร้างเสริ ม
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โอกาสก้าวหน้าในสายงาน ด้านความมัน่ คงในองค์การ ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ อายุ
แตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ นขององค์ก ารด้านจิ ตวิทยาและการรั บรู้ ก ารสนับสนุ นของ
องค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 13-18

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

51-55 ปี

46-50 ปี

41-45 ปี

36-40 ปี

31-35 ปี

26-30 ปี

อายุ

21-25 ปี

ค่ าเฉลี่
ย
0.49*
ด้ า น ค่ า ต อ บ 21-25 ปี 3.97
แทนและระบบ 26-30 ปี 3.58
สวัสดิการ
31-35 ปี 3.48 -0.49*
36-40 ปี 3.51
41-45 ปี 3.54
46-50 ปี 3.50
51-55 ปี 3.46
56 ปี ขึ้นไป 4.20
0.61* 0.71* 0.68* 0.65* 0.69* 0.73*
ตัวแปร

56 ปี ขึน้ ไป

ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.61*
-0.71*
-0.68*
-0.65*
-0.69*
-0.73*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 13 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับของ
องค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมากกว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.49 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อายุ 56 ปี ขึ้ นไป มี ก ารรั บรู้ ก าร
สนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมากกว่ า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 0.61 มากกว่าอายุระหว่าง 31-35 ปี
เท่ากับ 0.71 มากกว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 0.68 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 0.65
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มากกว่าอายุระหว่าง 46-50 ปี เท่ากับ 0.69 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ 0.73
ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

56 ปี ขึ้นไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.68* 0.56* 0.56*

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

4.21
3.71
3.52
3.65
3.65
3.76
3.51
4.17

46-50 ปี

21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี

41-45 ปี

ด้า นการสร้ า ง
เสริ มโอกาส
ก้ า ว ห น้ า ใ น
สายงาน

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

0.70 *

-0.68*

-0.64*

-0.56*
-0.56*

-0.52*
-0.52*

-0.70*

-0.66*
0.64* 0.52* 0.52*

0.66*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 14 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อายุระหว่า ง 21-25 ปี มี ก ารรั บรู้ ก าร
สนับสนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน มากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.68 มากกว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี
เท่ากับ 0.56 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 0.56 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ
0.70 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อ ายุ 56ปี ขึ้ น ไป มี ก ารรั บ รู้ ก าร
สนับสนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน มากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.64 มากว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี
เท่ากับ 0.52 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 0.52 และมากว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ
0.66 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ค ว า ม 21-25 ปี
มั่ น ค ง ใ น 26-30 ปี
องค์การ
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.12
3.91
3.80
4.00
4.15
4.34
4.04
4.25

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

46-50 ปี

41-45 ปี

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงใน
องค์การจาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.42*
-0.35* -0.53*
-0.34*
0.35*
0.42* 0.53* 0.34*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 15 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านความมัน่ คงในองค์การ จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ข อง LSD พบว่า บุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี มี การรับรู้ การสนับขององค์การ
ด้านความมัน่ คงในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง
31-35 ปี เท่ากับ 0.35 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี มีการรับรู้การ
สนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นความมั่น คงในองค์ก ารมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดามากกว่าที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 0.42 มากกว่าอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ
0.53 และมากกว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 0.34 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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56 ปี ขึ้นไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.68* 0.57*
0.29*

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

3.97
3.59
3.29
3.39
3.55
3.57
3.41
4.15

46-50 ปี

21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี

41-45 ปี

ด้านจิตวิทยา

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ ก ารด้า นจิ ต วิ ท ยา
จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.55*

-0.68* -0.29*

-0.85*

-0.57*

-0.75*
-0.59*
-0.57*
-0.73*
0.55* 0.85* 0.75* 059* 0.57* 0.73*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 16 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านจิ ตวิท ยา จาแนกตามอายุ โดยวิธีก ารทดสอบรายคู่ ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านจิตวิทยา
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.68 และ
มากกว่าที่มีอายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 0.57 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการรับรู้การ
สนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.29 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป มีการรับรู้การ
สนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 0.55 มากกว่าอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.85 มากกว่าอายุระหว่าง 36-40
ปี เท่ากับ 0.75 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 0.59 มากกว่า อายุระหว่าง 46-50 ปี เท่ากับ
0.57 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ 0.73 ตามลาดับ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ด้ า น ก า ร 21-25 ปี
ปฏิ บ ัติ ง านใน 26-30 ปี
องค์การ
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.02
3.67
3.47
3.58
3.55
3.66
3.37
4.24

0.54*

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

46-50 ปี

41-45 ปี

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

0.65*
-0.56*
-0.76*

-0.54*

-0.65*
-0.68*
-0.57.*
-0.86*

-0.65*
0.56* 0.76* 0.65* 0.68* 0.57* 0.86*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านการปฏิ บตั ิงานในองค์การ จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านจิตวิทยามากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ
0.54 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป มีการรับรู้การ
สนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 0.56 มากกว่าอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.76 มากกว่า
อายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 0.65 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 0.68 มากกว่าอายุระหว่าง
46-50 ปี เท่ากับ 0.57 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ 0.86 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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การรั บ รู้ ก าร
สนับสนุนของ
อ ง ค์ ก า ร
โดยรวม

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

46-50 ปี

41-45 ปี

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวม จาแนกตามอายุ
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

2.73* 2.18*
2.52*
20.32
-2.53*
18.47
-3.42*
17.59 -2.73*
-2.87*
18.14 -2.18*
-2.55*
18.46
-2.17.*
18.84
-3.21*
17.80 -2.52*
2.53* 3.42* 2.87* 2.55* 2.17* 3.21*
56 ปี ขึ้นไป 21.01

21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวม จาแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิ ตรลดาที่ มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มี ก ารรั บรู้ ก ารสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 2.73 มากกว่าอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 2.18 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ 2.52 ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป มีการรับรู้การ
สนับ สนุ นขององค์ก ารโดยรวมมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อายุ
ระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 2.53 มากกว่าอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 3.42 มากกว่าอายุระหว่าง
36-40 ปี เท่ากับ 2.87 มากกว่าอายุระหว่าง 41-45 ปี เท่ากับ 2.55 มากกว่าอายุระหว่าง 46-50 ปี
เท่ากับ 2.17 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี เท่ากับ 3.21 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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จากการวิเ คราะห์ เ พื่ อทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.1.2
สนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน

เพศแตกต่ า งกันมี ก ารรั บ รู ้ ก าร

สมมติ ฐ านที่ 1.1.3 สถานภาพแตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ ก าร
แตกต่างกัน
ตารางที่ 19 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
การสนับสนุนขององค์การ จาแนกตามสถานภาพ
ตัวแปร
ด้า นค่ า ตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสาย
งาน
ด้ า นความมั่ น คงใน
องค์การ
ด้านจิตวิทยา

ด้านการปฏิ บตั ิงานใน
องค์การ
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ANOVA)

ของการรั บ รู้

SS

df

MS

F

Sig.

0.536
135.408
135.944
0.515
144.520
145.034
2.930
148.819
151.749
3.580
166.603
170.182
5.586
150.758
156.344

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

0.268
0.456

0.587

0.556

0.257
0.487

0.529

0.590

1.465
0.501

2.924

0.055

1.790
0.561

3.191*

0.043

2.793
0.508

5.502** 0.005

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 19 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA)
การสนับสนุนขององค์การ จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
องค์ การโดยรวม
รวม
ตัวแปร

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ของการรั บ รู้

SS

df

MS

F

Sig.

46.629
2588.697
2635.325

2
297
299

23.314
8.716

2.675

0.071

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้การสนับสนุ นทาง
องค์การจาแนกตามสถานภาพ พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุ นทางองค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ ด้านการสร้าง
เสริ ม โอกาสก้า วหน้า ในสายงาน ด้า นความมัน่ คงในองค์ก าร และการรั บรู้ ก ารสนับ สนุ น ของ
องค์การโดยรวมไม่ แตกต่างกัน แต่บุค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีส ถานภาพ
แตกต่างกันมีการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การแตกต่างกันสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู ้ การ
สนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 บุ คลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุ นทางองค์การด้าน
การปฏิบตั ิงานในองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงได้ทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 20-21
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ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยา จาแนก
ตามสถานภาพ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร
ด้านจิตวิทยา

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่
3.39
3.59
3.29

โสด

สมรส
-0.20*

หม้าย/หย่า

0.20*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 20 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านจิตวิทยา จาแนกตามสถานภาพ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาสถานภาพสมรส มีการรับรู้การสนับขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาสถานภาพโสด เท่ากับ 0.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ จาแนกตามสถานภาพ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

สถานภาพ

ค่ าเฉลีย่

ด้ า น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น
ในองค์การ

โสด
สมรส
หม้าย/หย่า

3.51
3.71
3.22

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โสด

สมรส

หม้าย/หย่า

-0.19*
0.19*

0.49*
-0.49*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 21 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการปฏิ บ ตั ิ งานในองค์การ จาแนกตามสถานภาพ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาสถานภาพสมรส มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาสถานภาพโสด
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เท่ากับ 0.19 และมากกว่าสถานภาพหม้ายหรื อหย่า เท่ากับ 0.49 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่ อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.3 สถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู ้ การ
สนับสนุนองค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน
ด้า นค่ า ตอบแทนและ ระหว่างกลุ่ม
ระบบสวัสดิการ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการสร้างเสริ ม
ระหว่างกลุ่ม
โอกาสก้าวหน้าในสาย ภายในกลุ่ม
งาน
รวม
ด้ า นความมั่ น คงใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านจิตวิทยา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

8.8696
127.048
135.944
6.136
138.898
145.034
3.883
147.866
151.749
5.926
164.256
170.182

5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299

1.779
0.432

4.117** 0.001

1.227
0.472

2.597*

0.026

0.777
0.503

1.544

0.176

1.185
0.559

2.121

0.063

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F

Sig.
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ จาแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านการปฏิ บตั ิงานใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม
ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
องค์ การโดยรวม
รวม
ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

5.667
150.677
156.344
120.921
2514.404
2635.325

5
294
299
5
294
299

1.133
0.513

2.212

0.053

24.184
8.552

2.828*

0.016

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้ การสนับสนุ นทาง
องค์การ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้ การสนับสนุ นทางองค์การด้านความมัน่ คงในองค์การ ด้านจิตวิทยา
และด้า นการปฏิ บ ัติ ง านการในองค์ ก ารไม่ แตกต่ างกั น แต่ บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทน
และระบบสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนบุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ระดับการศึ กษา แตกต่ างกันมี ด้า นการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้า วหน้า ใน
สายงานและการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงได้ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 23-25

69

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ จาแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ด้ า น ค่ า
ตอบแทน
และระบบ
สวัสดิการ

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.47
3.34

-0.28* 0. 45* -1.32*

3.38

-0.24*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.63
3.79
4.66

-1.18*

0.28*

0.24*

0.45*

0.41*

1.18* 1.32* 1.28*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

- -1.28*
0.41*
-1.03*

1.03*

จากตารางที่ 23 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านการค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการจาแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ
LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้
การสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมากกว่า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ เท่ากับ 0.28 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา เท่ากับ
0.24 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีการรับรู้
การสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมากกว่า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เท่ากับ 0.45 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา เท่ากับ 0.41
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีการรับรู้
การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มี การศึ ก ษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น เท่า กับ 1.18 มากกว่า ระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เท่ า กั บ 1.32 มากกว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา เท่ากับ 1.28 และมากกว่าระดับปริ ญญาตรี
เท่ากับ 1.03 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 24 การเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยของการรับรู้ ก ารสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามระดับการศึ กษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ
LSD

ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ด้ า น ก า ร
สร้ า งเสริ ม
โอกาส
ก้า วหน้า ใน
สายงาน

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.65
3.48

-0.24* -0.28* 1.26*

3.51

-0.21*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.73
3.77
4.75

-1.10*

0.24*

0.21*

1.10* 1.26* 1.23*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

-1.23*
-1.01*

1.01*

จากตารางที่ 24 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคู่
ของ LSD พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี
มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้า วหน้า ในสายงาน มากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับ
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ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ เท่ า กับ 0.24 มากกว่า ระดับประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง หรื อระดับ
อนุปริ ญญา เท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มี การรับรู้
การสนับสนุนขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน มากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์ ส ว น จิ ต ร ล ด า ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น เ ท่ า กั บ 1.10
มากกว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ เท่ า กั บ 1.26
มากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พชั้นสู ง หรื อระดับ อนุ ปริ ญญา เท่ากับ 1.23 และมากกว่า
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่ากับ 1.01 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 25 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

การรับรู้การ
ส นั บ ส นุ น
ข อ ง อ ง ค์
การโดย
รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

18.40
17.42

-1.12* -1.42* -6.10*

17.85

-5.68*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

18.55
18.85
23.53

-5.12*

1.12*

-4.98*

1.42*

-4.67*

5.12* 6.10* 5.68*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.98*

4.67*

จากตารางที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 1.12 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มี การรับรู้
การสนับ สนุ นขององค์ก ารโดยรวมมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 1.42 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มี การรับรู้
การสนับ สนุ นขององค์ก ารโดยรวมมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี
การศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 5.12 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ เท่ า กับ 6.10 มากกว่า ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง หรื อระดับ
อนุ ปริ ญญา เท่ากับ 5.68 มากกว่าระดับปริ ญญาตรี เท่ากับ 4.98 และมากกว่าระดับปริ ญญาโท
เท่ากับ 4.67 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้การ
สนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.1.5 ประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
แตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์ ก าร จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างานในโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา
แหล่งความ
แปรปรวน
ด้า นค่ า ตอบแทนและ ระหว่างกลุ่ม
ระบบสวัสดิการ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้ า นการสร้ า งเสริ ม ระหว่างกลุ่ม
โอกาสก้ า วหน้ า ใน ภายในกลุ่ม
สายงาน
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.130
134.814
135.944
2.743
142.291
145.034

6
293
299
6
293
299

0.188
0.460

0.409

0.873

0.457
0.486

0.942

0.465

ด้ า นความมั่ น คงใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านจิตวิทยา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการปฏิบตั ิงานใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม

7.323
144.426
151.749
5.106
165.076
170.182
3.138
153.206
156.344

6
293
299
6
293
299
6
293
299

1.221
0.493

2.476*

0.024

0.851
0.563

1.511

0.174

0.523
0.523

1.000

0.425

ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์ก าร จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างานในโครงการส่ ว นพระองค์ สวน
จิตรลดา (ต่อ)
ตัวแปร
การรับรู้ การสนับสนุน
ขององค์ การโดยรวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

64.021

6

10.670

1.216

0.298

ภายในกลุ่ม

2571.304

293

8.776

รวม

2635.325

299

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้การสนับสนุ นของ
องค์ก าร จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างานในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา พบว่า
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกันมีการรับรู ้ การสนับสนุ นทางองค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัส ดิ ก าร ด้า นการสร้ า งเสริ ม ก้า วหน้า ในสายงาน ด้า นจิ ตวิ ท ยา ด้า นการปฏิ บ ัติง านใน
องค์การ และการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่าง
กันมีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกันมีการรับรู ้ การสนับสนุ นองค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.1.6 ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมีการรับรู ้ การ
สนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ตัวแปร
ด้า นค่ า ตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสาย
งาน
ด้ า นความมั่ น คงใน
องค์การ
ด้านจิตวิทยา

ด้านการปฏิ บตั ิงานใน
องค์การ
การรั บรู้ การสนับสนุ น
ขององค์ การโดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

5.450
130.494
135.944
8.281
136.753
145.034
4.878
146.871
151.749
9.734
160.449
170.182

6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299

0.908
0.445

2.039

0.060

6.662
149.682
156.344
126.110
2509.216
2635.325

1.380
0.467
0.813
0.501

2.957** 0.008

1.622

0.141

1.622
0.548

2.963** 0.008

1.110
0.511

2.174*

0.046

21.018
8.564

2.454*

0.025

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้การสนับสนุ นของ
องค์ ก าร จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่ า นมาทั้ง หมด พบว่ า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมาทั้ง หมดแตกต่า งกันมี การรั บ รู ้
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การสนับสนุนทางองค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ และด้านความมัน่ คงในองค์การไม่
แตกต่างกัน แต่บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา
ทั้งหมดแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุ นขององค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีประสบการณ์ การทางานที่ ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมี
การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารแตกต่ า งกัน ด้า นการสร้ า งเสริ ม ก้า วหน้า ในสายงาน และ
ด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบหาความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 28-31

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

31 ปี ขึ้นไป

3.78
3.68
3.60
3.63
3.83
3.66
2.62

26-30 ปี

0-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป

21-25 ปี

ด้านการเสริ มสร้ าง
โอกาสก้าวหน้า ใน
สายงาน

16-20 ปี

ค่ าเฉลีย่

11-15 ปี

อายุ

6-10 ปี

ตัวแปร

0-5 ปี

ตารางที่ 28 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้าง
โอกาสก้า วหน้า ในสายงานจ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมด
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

1.16*
1.06*
0.98*
1.01*
1.20*
1.04*

-1.04*-1.06* -0.98* -1.10* -1.20* -1.04*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 28 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านการเสริ มสร้างโอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี
ประสบการณ์ การทางานที่ ผ่า นมาทั้งหมดระหว่า ง 0-5 ปี มี ก ารรั บรู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก าร
ด้ า นการเสริ มสร้ า งโอกาสก้ า วหน้ า ในสายงานมากกว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์

77
สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.16 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 6-10 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการเสริ มสร้างโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.06 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 11-15 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.98 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 16-20 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.01 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 26-30 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.04 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้านจิตวิทยา

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.32*

31 ปี ขึ้นไป

26-30 ปี

3.66
3.44
3.33
3.55
3.63
3.65
2.55

21-25 ปี

0-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป

16-20 ปี

ค่ าเฉลีย่

11-15 ปี

อายุ

6-10 ปี

ตัวแปร

0-5 ปี

ตารางที่ 29 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยา จาแนก
ตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

1.10*
0.89*

-0.32*

0.77*
0.99*
1.08*
1.09*

-1.10* -0.89* -0.77* 0.99* -1.08* -1.09*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 29 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านจิตวิทยา จาแนกตามประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ
LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีประสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 0-5 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา
ทั้งหมดระหว่าง 11-15 ปี เท่า กับ 0.32 และมากกว่า ระหว่า ง 31 ปี ขึ้ นไป เท่า กับ 1.10 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 6-10 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการเสริ มสร้างโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา
ทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 11-15 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 16-20 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.99 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 26-30 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการเสริ มสร้ างโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ น
มาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.09 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ก า ร 0-5 ปี
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น 6-10 ปี
องค์การ
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.80
3.54
3.53
3.63
3.62
3.50
2.76

31 ปี ขึ้นไป

26-30 ปี

21-25 ปี

16-20 ปี

ค่ าเฉลีย่

11-15 ปี

อายุ

6-10 ปี

ตัวแปร

0-5 ปี

ตารางที่ 30 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด โดยวิธีการทดสอบรายคู่
ของ LSD

1.03*
0.77*
0.77*
0.86*
0.89*
0.73*
-1.03* -0.77* -0.77* -0.86* -0.89* -0.73*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 30 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การ
ด้านการปฏิ บตั ิงานในองค์การ จาแนกตามประสบการณ์ การทางานที่ ผ่านมาทั้งหมด โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การ
ทางานที่ผ่านมาทั้งหมดระหว่าง 0-5 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา
ทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 1.03 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 6-10 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดดระหว่าง
31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้ง หมดระหว่า ง 11-15 ปี มี ก ารรั บรู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้านการปฏิ บตั ิ ง านในองค์ก าร
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 16-20 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานงานในองค์การ
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.86 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานงานในองค์การ
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้ง หมดระหว่า ง 26-30 ปี มี ก ารรั บรู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นการปฏิ บตั ิ งานในองค์ก าร
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ก า ร 0-5 ปี
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น 6-10 ปี
องค์การ
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

18.94
18.15
17.89
18.38
19.00
18.68
14.69 -4.25* -3.46* -3.20* -3.68* -4.30* -3.98*

31 ปี ขึ้นไป

26-30 ปี

21-25 ปี

16-20 ปี

ค่ าเฉลีย่

11-15 ปี

อายุ

6-10 ปี

ตัวแปร

0-5 ปี

ตารางที่ 31 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์ก ารโดยรวม จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

4.25*
3.46*
3.20*
3.68*
4.30*
3.98*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 31 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวม จาแนกตามประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด
ระหว่ า ง 0-5 ปี มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ ก ารโดยรวมมากกว่ า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไป
เท่ากับ 4.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 6-10 ปี มี การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไป
เท่ากับ 3.46 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้ง หมดระหว่า ง 11-15 ปี มี ก ารรั บรู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้านโดยรวมมากกว่า บุ ค ลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้น
ไป เท่ากับ 3.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 16-20 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไป
เท่ากับ 3.68 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไป
เท่ากับ 4.30 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดระหว่าง 26-30 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไป
เท่ากับ 3.98 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.6 ประสบการณ์ การทางานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.1.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ จาแนกสังกัดงาน
ตัวแปร
ด้า นค่ า ตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสาย
งาน
ด้ า นความมั่ น คงใน
องค์การ
ด้านจิตวิทยา

ด้านการปฏิ บตั ิงานใน
องค์การ
การรั บรู้ การสนับสนุ น
ขององค์ การโดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.040
135.904
135.944
0.304
144.730
145.034
0.539
151.210
151.749
0.301
169.881
170.183

3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299

0.013
0.459

0.029

0.993

0.101
0.489

0.207

0.891

0.180
0.511

0.352

0.788

0.100
0.574

0.175

0.913

0.037
0.528

0.071

0.976

0.759
8.895

0.085

0.968

0.112
156.232
156.344
2.277
2633.048
2635.325

จากตารางที่ 32 แสดงผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของการรั บรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ จาแนกตามสังกัดงาน พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาสังกัดงานแตกต่าง
กันมี ด้า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก าร ด้า นการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้ า วหน้ า ในสายงาน
ด้านความมัน่ คงในองค์การ ด้านจิตวิทยา ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ และการรับรู้ การสนับสนุน
ขององค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีการรับรู ้ การ
สนับสนุนองค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1.8 ประเภทของบุ ค ลากรแตกต่ า งกันมี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ของ
องค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 33 การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ของการรั บ รู้
การสนับสนุนขององค์การ จาแนกประเภทของบุคลากร
แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านค่าตอบแทนและ ระหว่างกลุ่ม
ระบบสวัสดิการ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการสร้างเสริ ม ระหว่างกลุ่ม
โอกาสก้าวหน้าใน ภายในกลุ่ม
สายงาน
รวม
ด้า นความมั่น คงใน ระหว่างกลุ่ม
องค์การ
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านจิตวิทยา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน ระหว่างกลุ่ม
ตัวแปร

ในองค์การ

SS

df

MS

13.201
122.743
135.944
5.829
139.206
145.034
10.633
141.116
151.749
11.346
158.836
170.183

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

6.600
0.413

15.971** 0.000

2.914
0.469

6.218**

5.317
0.475

11.190** 0.000

5.673
0.535

10.608** 0.000

5.209

2

2.604

5.118**

ภายในกลุ่ม

151.135

297

0.509

รวม

156.344

299

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F

Sig.

0.002

0.007
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ตารางที่ 33 การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ของการรั บ รู้
การสนับสนุนขององค์การ จาแนกประเภทของบุคลากร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
ก า ร รั บ รู้ ก า ร ระหว่างกลุ่ม
ส นั บ ส นุ น ข อ ง ภายในกลุ่ม
รวม
องค์ การโดยรวม
ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
217.764
2417.561
2635.325

df

MS

F

Sig.

2 108.882 13.376** 0.000
297 8.140
299

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีการรับรู ้ การสนับสนุ นทางองค์การด้านค่าตอบแทนและระบบ
สวัส ดิ ก าร ด้า นการสร้ า งเสริ ม ก้า วหน้า ในสายงาน ด้า นความมั่น คงในองค์ก าร ด้า นจิ ต วิท ยา
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึ งได้ทดสอบหาความแตกต่ างรายคู่ โดยวิธี การของ LSD
ปรากฏผลดังตารางที่ 34-39
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ตารางที่ 34 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท
ของบุคลากร

ด้ า น ค่ า ต อ บ พนักงานสานัก
แทนและระบบ พระราชวัง
ลูกจ้างประจา
สวัสดิการ
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.38

-0.50*

3.52
3.88

-0.36*
0.50*

0.36*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 34 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่
ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทข้าราชการ มี การรับรู้การ
สนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก าร มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว น
พระองค์ สวนจิ ตรลดาประเภทพนัก งานส านัก พระราชวัง เท่ า กับ 0.50 และมากกว่า ประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.36 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 35 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่
ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท
ของบุคลากร

ด้ า นการสร้ า ง พนักงานสานัก
เ ส ริ ม โ อ ก า ส พระราชวัง
ก้าวหน้าในสาย ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
งาน
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.54

-0.33*

3.64
3.88

-0.24*
0.33*

0.24*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 35 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบ
รายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทข้าราชการ มี การรับรู้
การสนับสนุนขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.33 และมากกว่าประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 36 การเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยของการรั บรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้า นความมัน่ คงใน
องค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท
ของบุคลากร

ด้านความมัน่ คง พนักงานสานัก
พระราชวัง
ในองค์การ
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

3.81
4.08
4.25

ลูกจ้าง
ประจา
-0.26*

ข้าราชการ
-0.43*

0.26*
0.43*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 36 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านความมัน่ คงในองค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทลูกจ้างประจา มีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การด้า นความมัน่ คงในองค์ก าร มากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.26 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาประเภทข้า ราชการ มี ก ารรั บ รู้ ก าร
สนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า นความมั่น คงในองค์ ก าร มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 37 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยา จาแนก
ตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร
ด้านจิตวิทยา

ประเภท
ของบุคลากร

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

พนักงานสานัก
พระราชวัง

3.34

-0.46*

ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ

3.42
3.80

-0.37*

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.46*

0.37*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 37 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านจิ ตวิท ยา จาแนกตามประเภทของบุคลากรของบุคลากร โดยวิธี การทดสอบรายคู่ข อง LSD
พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทข้าราชการ มี การรับรู้การสนับสนุ น
ขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทพนักงาน
สานักพระราชวัง เท่ากับ 0.46 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.37 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 38 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท
ของบุคลากร

ด้ า น ก า ร พนักงานสานัก
ปฏิ บั ติ งานใน พระราชวัง
ลูกจ้างประจา
องค์การ
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.49

-0.31*

3.55
3.80

-0.25*
0.31*

0.25*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 38 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
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พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทข้าราชการ มีการรับรู้การสนับ สนุ น
ขององค์การด้านการปฏิ บตั ิงานในองค์การ มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.31 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.25
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 39 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การโดยรวม จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท
ของบุคลากร

ก า ร รั บ รู้ ก า ร พนักงานสานัก
สนั บ สนุ น ของ พระราชวัง
อ ง ค์ ก า ร ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
โดยรวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

17.58

-2.05*

18.23
19.63

-1.40*
2.05*

1.40*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 39 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวม จาแนกตามประเภทของบุ ค ลากร โดยวิธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่า บุ ค ลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาประเภทข้าราชการ มี ก ารรั บรู้ การสนับสนุ นขององค์ก าร
โดยรวม มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาประเภทพนักงานสานักพระราชวัง
เท่ากับ 2.05 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 1.40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.8 ประเภทของบุคลากร แตกต่างกันมีการ
รับรู ้การสนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.1.9 อัตราเงิ นเดื อนแตกต่ า งกันมี ก ารรั บรู ้ ก ารสนับ สนุ นขององค์ก าร
แตกต่างกัน
ตารางที่ 40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ จาแนกตามอัตราเงินเดือน
ตัวแปร
ด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ
ด้านการสร้างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าใน
สายงาน
ด้า นความมั่น คงใน
องค์การ
ด้านจิตวิทยา

ด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน
ในองค์การ
ก า ร รั บ รู้ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ข อ ง
องค์ การโดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

15.365
120.579
135.944
12.305
132.729
145.034
8.542
143.207
151.749
19.540
150.642
170.183

6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299

2.561
0.412

6.223** 0.000

2.051
0.453

4.527** 0.000

1.424
0.489

2.913** 0.009

3.257
0.514

6.334** 0.000

1.995
0.493

4.049** 0.001

52.745
7.914

6.665** 0.000

11.969
144.375
156.344
316.472
2318.853
2635.325

F

Sig.

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้การสนับสนุ นของ
องค์การจาแนกตามอัตราเงิน พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
แตกต่างกันมี การรั บรู ้ การสนับสนุ นทางองค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ ด้านการ
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สร้ างเสริ มก้าวหน้าในสายงาน ด้านความมัน่ คงในองค์การ ด้านจิตวิทยา ด้านการปฏิ บตั ิงานใน
องค์การ และการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.01 ผูว้ จิ ยั จึงได้ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 41-46

10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท

35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.38
3.32
0.22*
3.54
0.45*
3.77
0.67*
4.00
0.65*
3.97
4.83 1.44* 1.51*

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

20,000-24,999 บาท

ด้ า นค่ า ตอบ
แทนและ
ระบบสวัส ดิ
การ

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 41 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการจาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-1.44*
-0.22* -0.45* -0.67* -0.65* -1.51*
-0.22* -0.45* -0.43* -1.28*
0.22*

-1.06*

0.45*
0.43*
1.28* 1.06*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 41 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก าร จ าแนกตามอั ต ราเงิ น เดื อ น โดยวิ ธี การทดสอบ
รายคู่ ของ LSD พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง
15,000-19,999 บาท มี การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ
มากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดื อนระหว่าง 10,000-14,999
บาทเท่ากับ 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ มากกว่าบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์สวน จิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.45
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และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.22 ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ มากกว่าบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.67
และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.45 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ มากกว่าบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.65
และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ มากกว่าบุคลากร
โครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดาที่ มี อ ัต ราเงิ น เดื อ นต่ า กว่ า 10,000 บาท เท่ า กั บ 1.44
มากกว่าอัตราเงินเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.51 มากกว่าอัตราเงิ นเดือนระหว่าง
15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.28 และมากกว่าอัตราเงินเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ
1.06 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท

35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.75
3.45
0.20*
3.65
0.44*
3.89
0.43*
3.88
0.54*
4.00
5.00 1.25* 1.54*

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

20,000-24,999 บาท

ด้านการสร้ า ง
เสริ มโอกาส
ก้ า ว ห น้ า ใ น
สายงาน

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 42 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ ม
โอกาสก้าวหน้าในสายงานจาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-1.25*
-0.20* -0.44* -0.43* -0.54* -1.54*
-0.23*

-1.34*

0.23*

-1.10*
-1.11*
-1.00*

1.34* 1.10* 1.11* 1.00*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 42 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานจาแนกตามอัตราเงิ นเดื อน โดยวิธีการทดสอบรายคู่
ของ LSD พบว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อ ัต ราเงิ น เดื อ นระหว่ า ง
15,000-19,999 บาท มีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสาย
งานมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999
บาทเท่ากับ 0.20 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ
0.44 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.23 ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ
0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ
0.54 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.25
มากกว่าอัตราเงิ นเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.54 มากกว่าอัตราเงินเดื อนระหว่าง
15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.34 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 1.10
มากกว่า อัตราเงิ นเดื อนระหว่า ง 30,000-34,999 บาท เท่ า กับ 1.11 และมากกว่า อัตราเงิ นเดื อน
ระหว่าง 25,000-29,999 บาท เท่ากับ 1.00 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ค ว า ม ต่ากว่า 10,000 บาท
มั่ น ค ง ใ น 10,000-14,999 บาท
องค์การ
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.00
3.90
3.94
4.06
4.45
4.43
5.00

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 43 การเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยของการรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์การด้า นความมัน่ คงใน
องค์การ จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.55* -0.53* -1.09*
-0.50* -0.48* -1.05*
0.55* 0.50*
0.53* 0.48*
1.09* 1.05*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 43 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ
ด้านความมัน่ คงในองค์การ จาแนกตามอัตราเงิ นเดื อน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999 บาท มีการ
รับรู้การสนับขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.55 และมากกว่าอัตราเงินเดือน
ระหว่าง 15,000-19,999 บาทและ 0.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ
0.53 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.48 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ
1.09 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่า ง 15,000-19,999 บาท เท่ ากับ 1.05 ตามลาดับ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.61
3.22
0.25*
3.48
0.39*
3.62
0.74*
3.96
0.88*
4.11
4.91 1.30* 1.68*

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

20,000-24,999 บาท

ด้านจิตวิทยา

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 44 การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นจิ ต วิ ท ยา
จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-1.30*
-0.25* -0.39* -0.74* -0.88* -1.68*
-0.48* -0.62* -1.43*
-0.48* -1.29*
0.48*
0.62* 0.48*
1.43* 1.29*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 44 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านจิตวิทยา จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีการรับรู้ การสนับ สนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.39 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีการรับรู้ การสนับ สนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.74 มากกว่าอัตราเงินเดือน
ระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.48 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีการรับรู้ การสนับ สนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.88 มากกว่าอัตราเงินเดือน
ระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.62 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท
เท่ากับ 0.48 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีการรับรู้ การสนับขององค์การด้านจิตวิทยามากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.30 มากว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,00014,999 บาท เท่ากับ 1.68 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.43 และ
มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 1.29 ตามลาดับ อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ก า ร ต่ากว่า 10,000 บาท
ปฏิ บ ัติ ง าน 10,000-14,999 บาท
ในองค์การ 15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.46
3.36
3.61
3.74
4.03
3.93
4.60

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 45 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.25* -0.38* -0.67* -0.57* -1.23*
0.25*
0.38*
0.67*
0.57*
1.23*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 45 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
ด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การจาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีการ
รั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นขององค์ก ารด้า นการปฏิ บตั ิ ง านในองค์การ มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.38 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง 25,00029,999 บาท มีการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่าบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.67
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.57 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง 35,00040,000 บาท มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบ ัติงานในองค์การมากกว่าบุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 1.23
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท

35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

35,500-44,999 บาท

18.21
17.26
18.24
19.09
20.34
20.45
24.35

30,000-34,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

25,000-29,999 บาท

การรั บ รู้ ก าร
ส นั บ ส นุ น
อ ง ค์ ก า ร
โดยรวม

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 46 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวม จาแนกตาม
อัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-6.13*
-0.97* -1.83* -3.08* -3.19* -7.08*
0.97*

-2.10* -2.21* -6.10*

1.83*

-5.25*

3.08* 2.10*
3.19* 2.21*
6.13* 7.08* 6.10* 5.25*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 46 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ
โดยรวม จาแนกตามอัตราเงิ นเดื อน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์ก ารโดยรวมมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อ ัตราเงิ นเดื อ น
ระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.97 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 1.83 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 3.08 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อน
ระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 2.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง 30,00034,999 บาท มีการรับรู้การสนับ สนุนขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิ ต รลดาที่ มี อตั ราเงิ นเดื อ นระหว่า ง 10,000-14,999 บาท เท่ า กับ 3.19 และมากกว่า อัต รา
เงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 2.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่า ง 35,00040,000 บาท มีการรับรู้การสนับ สนุนขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 6.13 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง
10,000-14,999 บาทเท่ากับ 7.08 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 6.10
และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 5.25 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.1.9 อัตราเงินเดื อนแตกต่างกันมีการรับรู ้
การสนับสนุนองค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.2 คุณลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.1 เพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 47 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจภายใน จาแนกตามเพศ
เพศ
ตัวแปร
ด้ า นความต้ อ งการสิ่ งที่
ท้าทาย
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง

ชาย (n=139)
S.D.
X

หญิง (n=161)
S.D.
X

t

sig.
0.841

3.88

0.56

3.89

0.59

-.133

3.96
3.65

0.55
0.50

4.03
3.71

0.57
0.64

-1.054 0.871
-9.61* 0.049

ด้านความต้องการมี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

4.12

0.52

4.19

0.60

-1.018 0.285

4.03

0.55

4.16

0.55

-2.018 0.448

แรงจูงใจภายในโดยรวม

19.66

2.05

19.99

2.18

0.969 -1.374

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายใน จาแนกตาม
เพศ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้าน
ความต้อ งการสิ่ ง ที่ ท ้า ทาย ด้า นความสนใจ-เพลิ ด เพลิ น ด้า นความต้อ งการมี ค วามสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่ และแรงจูงใจภายในโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานที่ 1.2.1 เพศแตกต่ า งกันมี แรงใจภายใน
(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.2.2 อายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

F

Sig.

3.327
96.142
99.469
2.159
94.319
96.478
5.527
96.682
102.209
2.195
94.125
96.320
2.039

7
292
299
7
292
299
7
292
299
7
292
299
7

0.475
0.329

1.444

0.187

0.308
0.323

0.955

0.465

0.790
.331

2.385*

0.022

0.314
0.322

0.973

0.451

0.291

0.943

0.474

ภายในกลุ่ม
รวม
แ ร ง จู ง ภ า ย ใ น ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
โดยรวม
รวม

90.235
92.274
52.163
1303.792
1355.955

292
299
7
292
299

0.309
1.669

0.116

ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้ า น คว าม เป็ นตั ว
ของตัวเอง
ด้า นความต้องการมี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7.452
4.465

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายในจาแนกตามอายุ พบว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการ
สิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ด้านความต้องการมีความสามารถ ด้านความมุ่งมัน่ และ
แรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีอายุแตกต่างกันมี
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แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึง
ได้ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 49

56 ปี ขึ้นไป
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

56 ปี ขึน้ ไป

51-55 ปี

4.10
3.69
3.51
3.66
3.73
3.83
3.74
4.02

46-50 ปี

21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี

41-45 ปี

ด้านความเป็ น
ตัวของตัวเอง

36-40 ปี

ค่ าเฉลีย่

31-35 ปี

อายุ

26-30 ปี

ตัวแปร

21-25 ปี

ตารางที่ 49 การเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ย ของแรงจูงใจภายในด้า นความเป็ นตัวของตัวเอง จาแนก
ตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

0.58* 0.43*
-0.22* -0.31*

-0.58*

-0.50*

-0.43*
0.22*
0.31*
0.50*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 49 แสดงการเปรี ย บเที ยบค่า เฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความเป็ น
ตัวของตัวเอง จาแนกตามอายุ โดยวิธี การทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีอายุระหว่า ง 21-25 ปี มี แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.58 และ
มากกว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อ ายุระหว่า ง 40-45 ปี มี แ รงจูงใจ
ภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อ ายุระหว่า ง 46-50 ปี มี แ รงจูงใจ
ภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.31 ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป มีแรงจูงใจ
ภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 0.50 ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานที่ 1.2.2 อายุแตกต่ า งกันมี แรงใจภายใน
(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.2.3 สถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามสถานภาพ
ตัวแปร
ด้า นความต้องการ
สิ่ งที่ทา้ ทาย
ด้ า นความสนใจเพลิดเพลิน
ด้ า นความเป็ นตัว
ของตัวเอง
ด้า นความต้องการ
มีความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แรงจู ง ใจภายใน
โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.234
99.235
99.469
0.748
95.730
96.478
1.885
100.324
102.209
0.210
96.110
96.320
0.302
91.972
92.274
8.625
1347.330
1355.955

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

0.117
0.334

0.351

0.704

0.374
0.322

1.160

0.315

0.943
0.338

2.790

0.063

0.105
0.324

0.324

0.724

0.151
0.310

0.488

0.614

4.313
4.536

0.951

0.388

จากตารางที่ 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายในจาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทายด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้าน
ความต้องการมีความสามารถด้านความมุ่งมัน่ และแรงจูงใจภายในโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.3 สถานภาพแตกต่างกันมีแรงใจภายใน
(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายในจาแนก
ตามระดับการศึกษา
ตัวแปร
ด้า นความต้องการ
สิ่ งที่ทา้ ทาย
ด้ า นความสนใจเพลิดเพลิน
ด้ า นความเป็ นตัว
ของตัวเอง
ด้า นความต้องการ
มีความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

7.123
92.346
99.469
4.229
92.249
96.478
1.253
100.956
102.209
6.190
90.130
96.320
4.552
87.772
92.274

5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299
5
294
299

1.425 4.535** 0.001
0.314
0.846
0.314

2.696* 0.021

0.251
0.343

0.730

0.601

1.238 4.038** 0.001
0.307
0.910
0.298

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.051*

0.011
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ตารางที่ 51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายในจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
แรงจู ง ใจภายใน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
โดยรวม
รวม
ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
91.142
1264.813
1355.955

df

MS

F

Sig.

5 18.228 4.237** 0.001
294 4.302
299

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายในจาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
แรงจู งใจภายในด้า นความเป็ นตัว ของตัว เอง ไม่ แตกต่ างกัน แต่ บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน และด้านความ
มุ่ งมัน่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วนบุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความ
ต้องการมีความสามารถและแรงจูงใจภายในโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 ผูว้ จิ ยั จึงได้ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 52-56
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ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 52 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย จาแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ด้ า นความ
ต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.66

-0.31* -0.42* -0.83*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

3.65

-0.33* -0.44* -0.85*

3.80

-0.17* -0.28* -0.69*

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

3.98
4.09
4.50

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.31* 0.33*

0.17*

0.42* 0.44*

0.28*

0.83* 0.85*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 52 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทายโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มี แรงจู งใจภายในด้า นความต้อ งการสิ่ ง ที่ ท ้า ทายมากกว่า บุ คลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 0.31 มากกว่า
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เท่ า กั บ 0.33 และระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา เท่ากับ 0.17 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีแรงจูงใจ
ภ า ย ใ น ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร สิ่ ง ที่ ท้ า ท า ย ม า ก ก ว่ า บุ ค ล า ก ร โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์
สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 0.42 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0. 44 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญาเท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีแรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ ทา้ ทายมากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 0.83 และมากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0.85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

ด้ า น ค ว า ม
สนใจเพลิดเพลิน

มัธยมศึกษาตอนต้น

4.18

0.41*

3.77

-0.41* -0.24* -0.26*

4.02

0.24*

4.04
3.99
4.70

0.26*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปริ ญญาเอก

การศึกษา

ปริ ญญาโท

ตัวแปร

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 53 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลินจาแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.92*

0.92*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 53 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิดเพลิน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่
มี ก ารศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น มี แรงจู ง ใจภายในด้า นความสนใจ-เพลิ ด เพลิ น มากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0.41 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพชั้นสู งหรื อระดับอนุปริ ญญา มีแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลินมากกว่าบุคลากร
โครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากกว่า
แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลินมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 0.26 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มากกว่า
แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลินมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 0.92 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

114

3.98

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

3.91

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

4.25
4.27
4.75

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปริ ญญาเอก

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปริ ญญาโท

ด้ า น ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร
มี ค ว า ม
สามารถ

ปริ ญญาตรี

ค่ าเฉลีย่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวแปร

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 54 การเปรี ยบเที ย บค่ าเฉลี่ ยของแรงจู ง ใจภายในด้า นความต้อ งการมี ความสามารถ
จาแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.34* -0.36* -0.83*

4.08
0.34*
0.36*
0.83*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 54 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการมี
ความสามารถ โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี แรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถ
มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0.34 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท
มี แรงจูง ใจภายในด้า นความต้องการมี ความสามารถ มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ
0.36 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก
มี แ รงจูง ใจภายในด้า นความต้องการมี ค วามสามารถมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ
0.83 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.01
3.88

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปริ ญญาตรี

ด้ า น คว า ม
มุ่งมัน่

ค่ าเฉลี่
ย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวแปร

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 55 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.30* -0.28* -0.86*

4.04

0.30*

4.18
4.16
4.75

0.28*
0.86*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 55 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ โดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี มี แรงจู ง ใจภายใน ด้า นความมุ่ ง มั่นมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ
0.30 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท
มี แ รงจู ง ใจภายในด้า นความมุ่ ง มัน่ มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายหรื อระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ เท่ากับ 0.28 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก
มี แ รงจู ง ใจภายในด้า นความมุ่ ง มั่น มากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ เท่ากับ 0.86 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 56 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายโดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

แรงจูงใจภาย
โดยรวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

19.65
18.83

-3.34*
-1.32* -1.37* -4.16*

19.60

-3.39*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง/อนุปริ ญญา

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

21.15
1.32*
20.21
1.37*
23.00 3.34* 4.16* 3.39*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 56 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในโดยรวม โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี แรงจูงใจภายในโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
การศึ กษาระดับมัธยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ เท่ากับ 1.32 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท
มีแรงจูงใจภายในโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 1.37 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาเอก
มีแรงจูงใจภายในโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 3.34 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เท่ากับ 4.16 และมากกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อระดับอนุ ปริ ญญา เท่ากับ
3.39 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงใจ
ภายใน (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2.5 ประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
แตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้ า น คว าม เป็ นตั ว
ของตัวเอง
ด้ า นความต้ อ งการ
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

1.990
97.479
99.469
0.742
95.736
96.478
5.593
96.616
102.209
0.801
95.519
96.320
1.685
90.589
92.274

6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299

0.332
0.333

0.997

0.427

0.124
0.327

0.379

0.892

0.932
0.330

2.827*

0.011

0.134
0.326

0.410

0.873

0.281
0.309

0.908

0.489

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย ใ น ระหว่างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
ตัวแปร

รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

28.286

6

4.714

1.040

0.399

1327.669
1355.955

293
299

4.531

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายใน จาแนกตาม
ประสบการณ์ ก ารท างานในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา พบว่ า บุ ค ลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
แตกต่างกันมี แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความสนใจ-เพลิดเพลินด้านความ
ต้องการมี ค วามสามารถ ด้า นความมุ่ ง มัน่ และแรงจูงใจภายในโดยรวมไม่ แตกต่ างกัน แต่ บุ คลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของ
ตัวเอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการ
ส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา แตกต่ า งกันมี แ รงใจภายใน (โดยรวม) ไม่ แตกต่ า งกัน จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.2.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้ า น คว าม เป็ นตั ว
ของตัวเอง
ด้า นความต้องการมี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย ใ น
โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.875
98.594
99.469
1.339
95.139
96.478
3.774
98.435
102.209
0.789
95.531
96.320
1.342
90.932
92.274
11.858
1344.098
1355.955

6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299

0.146
0.336

0.434

0.856

0.223
0.325

0.687

0.660

0.629
0.336

1.872 0.085

0.132
0.326

0.403

0.877

0.224
0.310

0.721

0.633

1.976
4.587

0.431

0.858

จากตารางที่ 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจภายใน จาแนกตาม
ประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
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ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความต้องการมีความสามารถ ด้าน
ความมุ่งมัน่ และแรงจูงใจภายในโดยรวมไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.6 ประสบการณ์การทางานในโครงการ
ส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา แตกต่ า งกันมี แ รงใจภายใน (โดยรวม) ไม่ แตกต่ า งกัน จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายในจาแนก
ตามสังกัดงาน
ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ งที่
ท้าทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้า นความเป็ นตัวของ
ตัวเอง
ด้ า นความต้ อ งการมี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

0.206
99.263
99.469
0.142
96.336
96.478
0.314
101.896
102.209
0.315
96.005
96.320
0.613
91.662
92.274

3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299
3
296
299

0.069
0.335

0.205

0.893

0.047
0.325

0.145

0.933

0.105
0.344

0.304

0.823

0.105
0.324

0.324

0.808

0.204
0.310

0.659

0.578
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ตารางที่ 59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายในจาแนก
ตามสังกัดงาน (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย ใ น ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
โดยรวม
รวม
ตัวแปร

SS

df

MS

F

Sig.

1.104
1354.851
1355.955

3
296
299

0.368
4.577

0.080

0.971

จากตารางที่ 59 แสดงผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของการรั บรู้ การสนับสนุ นของ
องค์การจาแนกตามสังกัดงาน พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีสังกัดงาน
แตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ด้านความ
เป็ นตัวของตัวเอง ด้านความต้องการมีความสามารถ ด้านความมุ่งมัน่ และแรงจูงใจภายในโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีแรงใจภายใน
(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

122
สมมติฐานที่ 1.2.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายในจาแนก
ตามประเภทของบุคลากร
ตัวแปร
ด้า นความต้อ งการสิ่ ง ที่
ท้าทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้ า นความเป็ นตัว ของ
ตัวเอง
ด้ า นความต้ อ งการ มี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แรงจูงใจภายในโดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

5.948
93.521
99.496
3.006
93.472
96.478
5.464
96.746
102.209
2.911
93.409
96.320

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

2.974
0.315

9.445**

0.000

1.503
0.315

4.776**

0.009

2.732
0.326

8.386**

0.000

1.455
0.315

4.628**

0.010

1.576
0.300

5.250**

0.006

3.151
89.123
92.274
95.355
1260.600
1355.955

47.677 11.233** 0.000
4.244

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ จาแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความสนใจเพลิ ดเพลิ น ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความต้องการมีความสามารถ ด้านความมุ่งมัน่ และ
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แรงจูงใจภายในโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 61-66
ตารางที่ 61 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท

ด้านความต้องการ พนักงานสานัก
พระราชวัง
สิ่ งที่ทา้ ทาย
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.80

-0.31*

3.81
4.12

-0.31*
0.31*

0.31*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 61 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ท ้า ทาย จาแนกตามประเภทของบุ คลากร โดยวิธี ก ารทดสอบรายคู่ข อง LSD พบว่า บุ คลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทข้าราชการ มีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย มากกว่าประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.31 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา
เท่ากับ 0.31 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 62 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท

ด้านความสนใจ- พนักงานสานัก
พระราชวัง
เพลิดเพลิน
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.93

-0.23*

3.96
4.16

-0.23*
0.23*

0.20*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 62 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิ ดเพลิ นจาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีประเภทข้าราชการ มี แรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิ ด เพลิ น มากกว่ า ประเภทพนัก งานส านัก พระราชวัง เท่ า กับ 0.23 และมากกว่ า ประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 63 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท

ด้า นความเป็ นตัว พนักงานสานัก
พระราชวัง
ของตัวเอง
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

3.56

-0.32*

3.68
3.89

-0.21*
0.32*

0.21*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 63 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความเป็ น
ตัว ของตัว เอง จ าแนกตามประเภทของบุ ค ลากร โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่ า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทข้าราชการ มีแรงจูงใจภายในด้านความ
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เป็ นตัวของตัวเอง มากกว่าประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.32 และมากกว่าประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 64 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถ จาแนก
ตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท

ด้ า น ค ว า ม พนักงานสานัก
ต้ อ ง ก า ร มี พระราชวัง
ลูกจ้างประจา
ความสามารถ
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

4.12

-0.19*

4.06
4.31

-0.25*
0.19*

0.25*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 64 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการมี
ความสามารถ จ าแนกตามประเภทของบุ ค ลากร โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่ า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทข้าราชการ มีแรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการมีค วามสามารถ มากกว่าประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่า กับ 0.19 และประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 65 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ จาแนกตามประเภทของ
บุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

ตัวแปร

ประเภท

ค่ าเฉลีย่

ด้านความมุ่งมัน่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

4.05

-0.21*

ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ

4.01
4.26

-0.25*

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.21*

0.25*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 65 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทข้าราชการ มีแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มากกว่าประเภท
พนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 0.21 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.25 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 66 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในโดยรวม จาแนกตามประเภทของบุคลากร
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ตัวแปร

ประเภท

แรงจู ง ใจภายใน พนักงานสานัก
พระราชวัง
โดยรวม
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่ าเฉลีย่

พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

19.48

-1.28*

19.53
20.77

-1.24*
1.28*

1.24*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 66 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในโดยรวม จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิ ตรลดาที่ มีประเภทข้าราชการ มี แรงจูงใจภายในโดยรวม มากกว่าประเภทพนักงานสานัก
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พระราชวัง เท่ากับ 1.28 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 1.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมี
แรงใจภายใน (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงใจภายในแตกต่างกัน
ตารางที่ 67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามอัตราเงินเดือน
ตัวแปร
ด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย
ด้ า น ค ว า ม ส น ใ จ เพลิดเพลิน
ด้ า น คว าม เป็ นตั ว
ของตัวเอง
ด้า นความต้องการมี
ความสามารถ
ด้านความมุ่งมัน่

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

8.566
90.903
99.469
4.101
92.377
96.478
8.081
94.129
102.209
6.990
89.330
96.320

6
293
299
6
293
299
6
293
299
6
293
299

1.428 4.602**
0.310

0.000

0.684 2.168*
0.315

0.046

1.347 4.192**
0.321

0.000

ระหว่างกลุ่ม

8.078

ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

1.165
0.305

3.821** 0.001

6

1.346

4.685** 0.000

84.196

293

0.287

92.274

299

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 67 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของแรงจูงใจภายใน
จาแนกตามอัตราเงินเดือน (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน
แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย ใ น ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
โดยรวม
รวม
ตัวแปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

146.171
1209.785
1355.955

6
293
299

24.362
4.129

F

Sig.

5.900** 0.000

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 67 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู ้การสนับสนุ นของ
องค์ก าร จ าแนกตามอัต ราเงิ น พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อ ัต รา
เงิ นเดื อนแตกต่างกันมี แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
ด้านความต้องการมีความสามารถ และด้านความมุ่งมัน่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่ วนบุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี แ รงจู ง ใจภายในด้า นความสนใจเพลิดเพลินและแรงจูงใจภายในโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานผูว้ ิจยั ได้ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 68-73
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ด้ า น ค ว า ม ต่ากว่า 10,000 บาท
ต้อง การสิ่ งที่ 10,000-14,999 บาท
ท้าทาย
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.06
3.75
3.90
4.06
3.94
4.14
5.00

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 68 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทายจาแนกตาม
อัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.68* -0.83* -1.01* -0.87* -1.08* -1.93*
0.68*

-0.31*

-0.39* -1.24*

0.83*

-1.09*

1.00* 0.31*

-0.93*

0.87*

-1.05*

-0.85*
1.08* 0.39*
1.93* 1.24* 1.09* 0.93* 1.05* 0.85*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 68 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ ง
ที่ทา้ ทาย จาแนกตามอัตราเงินเดื อน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท มีแรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.68 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.83 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.00 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง
10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.31 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.87 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาทมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มี อตั ราเงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.00 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง
10,000-14,999 บาท และ0.39 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนับ ขององค์ก ารด้า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก าร มากกว่า บุ ค ลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.93 มากกว่า
อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.24 มากกว่าอัตราเงิ นเดือนระหว่าง 15,00019,999 บาท เท่ากับ 1.09 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 0.93 มากกว่า
อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 25,000-29,999 บาท เท่า กับ 1.05 และมากกว่า อัตราเงิ นเดื อนระหว่า ง
30,000-34,999 บาท เท่ากับ 0.85 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ค ว า ม ต่ากว่า 10,000 บาท
ส น ใ จ - 10,000-14,999 บาท
เพลิดเพลิน 15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.00
3.94
3.99
3.96
4.10
4.33
5.00

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 69 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลินจาแนกตาม
อัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.38* -1.05*
-0.34* -1.00*
-0.36* -1.03*
-0.89*
0.38* 0.34* 0.36*
1.05* 1.00* 1.03* 0.89*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 69 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ย ของแรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิดเพลินจาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 30,000-34,999 บาท มี แรงจูงใจภายในด้าน
ความสนใจ-เพลิ ดเพลิน มากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่มีอตั ราเงินเดื อน
ระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.38 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท
เท่ากับ 0.34 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 0.36 ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิ นมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999
บาท เท่ากับ 1.05 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.00 มากกว่าอัตรา
เงิ นเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 1.03 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 25,00029,999 บาท เท่ากับ 0.89 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ค ว า ม ต่ากว่า 10,000 บาท
เป็ น ตั ว ข อ ง 10,000-14,999 บาท
ตัวเอง
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.80
3.55
3.65
3.73
4.05
4.14
4.60

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 70 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเองจาแนกตาม
อัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-0.49* -0.58* -1.04*
-0.39* -0.48* -0.94*
-0.41* -0.86*
0.49* 0.39*
0.58* 0.48* 0.41*
1.04* 0.94* 0.86*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 70 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของ
ตัวเองจาแนกตามอัตราเงิ นเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999 บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความ
เป็ นตัวของตัวเองมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดือนระหว่าง
10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.49 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ
0.39 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มี แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเองมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.58 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง
15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.48 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ
0.41 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มี แ รงจู ง ใจภายในด้า นความเป็ นตัว ของตัว เองมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.04 มากกว่าอัตราเงินเดือน
ระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.94 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท
เท่ากับ 0.86 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท

35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

35,500-44,999 บาท

3.83
3.96
4.21
4.31
4.25
4.31
5.00

30,000-34,999 บาท

ต่ากว่า 10,000 บาท

25,000-29,999 บาท

ด้ า น ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร มี
ค ว า ม
สามารถ

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 71 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงภายในด้านความต้องการมีความสามารถจาแนกตาม
อัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-1.16*
-0.24* -0.34* -0.28* -0.34* -1.03*
0.24*

-0.78*

0.34*
0.34*
1.16* 1.03* 0.78*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 71 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงภายในด้านความต้องการมี
ความสามารถ จ าแนกตามอัต ราเงิ นเดื อ น โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่า บุ ค ลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีแรงจูงภายใน
ด้านความต้องการมีความสามารถมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั รา
เงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มี แรงจูงภายในด้านความต้องการมีความสามารถมากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.34 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มี แรงจู งภายในด้านความต้องการมี ความสามารถมากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.34 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท แรงจู ง ภายในด้า นความต้องการมี ค วามสามารถมากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิ ตรลดาที่ มี อ ัตราเงิ น เดื อนต่ า กว่า 10,000 บาท เท่ า กับ 1.16 มากกว่า กลุ่ ม อัตราเงิ นเดื อ น
ระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.03 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท
เท่ากับ 0.78ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้ า น ค ว า ม ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000-14,999 บาท
มุ่งมัน่
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.91
3.89
4.15
4.20
4.27
4.36
5.00

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 72 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ จาแนกตามอัตราเงินเดือน
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-1.08*
-0.26* -0.31* -0.38* -0.47* 1.10*
0.26*

-0.84*

0.31*

-0.79*

0.38*
0.47*
1.08* 1.10* 0.84* 0.79*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 72 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาที่มี อตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มี แรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
มากกว่าบุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999
บาทเท่ากับ 0.26 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.31 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มี
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 0.38 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มี
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.47 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
อัตราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.08 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท
เท่ากับ 1.10 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 0.84 และมากกว่าอัตรา
เงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 0.79 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แ ร ง จู ง ใ จ ต่ากว่า 10,000 บาท
ภ า ย ใ น 10,000-14,999 บาท
โดยรวม
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-44,999 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

18.61
19.12
19.92
20.28
20.63
21.31
24.60

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 73 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในโดยรวม จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

-2.69* -5.98*
-0.79* -1.16* -1.51* -2.18* -5.47*
0.79*

-1.38* -4.67*

1.16*

-4.31.*

1.51*

-3.69*

-3.29*
2.69* 2.18* 1.38*
5.98* 5.47* 4.67* 4.31.* 3.69* 3.29*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 73 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายในโดยรวม จาแนกตาม
อัต ราเงิ น เดื อ น โดยวิ ธี ก ารทดสอบรายคู่ ข อง LSD พบว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีแรงจูงใจภายในโดยรวม มากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ
0.79 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาท มีแรงจูง ใจภายในโดยรวมมากกว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี อตั รา
เงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.16 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท มีแรงจูง ใจภายในโดยรวมมากกว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อตั รา
เงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 1. 51 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีแรงจูง ใจภายในโดยรวมมากกว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี อตั รา
เงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 2.69 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท
เท่ากับ 2.18 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.38 ตามลาดับ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีแรงจูง ใจภายในโดยรวมมากกว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี อตั รา
เงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่า กับ 5.98 มากกว่า อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท
เท่ากับ 5.47 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 4.67 และมากกว่าอัตรา
เงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 4.31 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาท เท่ากับ 3.69 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999 บาท เท่ากับ 3.29 ตามลาดับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.2.9 อัตราเงิ นเดื อนแตกต่างกันมีแรงใจ
ภายใน (โดยรวม) แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.1 เพศแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 74 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตามเพศ
เพศ
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

ชาย (n=139)
(X)
S.D.
3.83
0.51

หญิง (n=161)
(X)
S.D.
3.85
0.70

t

sig.

-0.170 0.158

จากตารางที่ 74 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
เพศ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีเพศต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.1 เพศแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.3.2 อายุแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 75 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามอายุ
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

4.552
99.403
103.955

7
292
299

0.650
0.340

1.910

0.068

จากตารางที่ 75 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
อายุ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.2 อายุแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.3 สถานภาพแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 76 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามสถานภาพ
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.721
103.234
103.955

2
297
299

0.360
0.348

1.037

0.356

จากตารางที่ 76 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.3 สถานภาพแตกต่างกันมี ความคิ ด
สร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 77 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามระดับการศึกษา
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

8.464
95.491
103.955

5
294
299

1.693 5.212** 0.000
0.325

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 77 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้ างสรรค์ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ตกต่ า งกัน อย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ผูว้ ิจ ัย ได้ท ดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 78
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ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่ 78 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD

ตัวแปร

การศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ความคิด
สร้าง
สรรค์

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.43

-0.50* -0.57* -1.23*

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง/อนุปริ ญญา

3.64

-0.29* -0.36 -1.02*

3.75

-0.18* -0.25* -0.90*

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

3.94
4.01
4.66

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.50* 0.29*

0.18*

0.57* 0.36*

1.23* 1.02* 0.90*
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 78 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของความคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เท่ า กับ 0.50 มากกว่ า ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 0.29 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับ
อนุปริ ญญา เท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มี ความคิด
สร้ า งสรรค์ ม ากกว่า พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เท่ า กับ 0.57 และมากกว่ า ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 0.36 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีความคิด
สร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เท่ากับ 1.23 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
เท่ากับ 1.02 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับอนุ ปริ ญญา เท่ากับ 0.90
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.5 ประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
แตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 79 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.079
102.876
103.955

6
293
299

0.180
0.351

0.512

0.799

จากตารางที่ 79 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาพบว่าประสบการณ์การทางานใน
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 1.3.6 ประสบการณ์ การทางานที่ ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมี ความคิ ด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 80 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.371
102.585
103.955

6
293
299

0.228
0.350

0.652

0.688

จากตารางที่ 80 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.6 ประสบการณ์ การทางานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 81 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามสังกัดงาน
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.278
103.677
103.955

3
296
299

0.093
0.350

0.264

0.851

จากตารางที่ 81 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตามสังกัด
งานื พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสังกัดงานต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน

144
จากการวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานที่ 1.3.7 สัง กัดงานแตกต่า งกันมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 82 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามประเภทของบุคลากร
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

3.394
100.561
103.955

2
297
299

1.697
0.339

5.012*

0.007

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 82 แสดงผลวิเคราะห์ ความแตกต่างของความคิดสร้ างสรรค์ จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทของบุคลากร
ต่า งกันมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์แตกต่ างกัน อย่า งมี ระดับ นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั ได้
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 83
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ตารางที่ 83 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์จาแนกตามประเภทของบุคลากร โดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
พนักงานสานัก
พระราชวัง

ลูกจ้าง
ประจา

ข้าราชการ

ตัวแปร

ประเภท

ค่ าเฉลีย่

ความคิ ด สร้ า ง
สรรค์

พนักงานสานัก
พระราชวัง

3.80

-0.20*

ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ

3.73
4.01

-0.28*

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.20*

0.28*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 83 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของความคิ ดสร้ างสรรค์ จาแนกตาม
ประเภทของบุคลากร โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิตรลดาประเภทข้าราชการ มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าประเภทพนักงานสานักพระราชวัง
เท่ากับ 0.20 และมากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมี
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 84 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความคิดสร้างสรรค์
จาแนกตามอัตราเงินเดือน
ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

10.958
92.997
103.955

6
293
299

1.826 5.754** 0.000
0.317

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F

Sig.
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จากตารางที่ 84 แสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ จาแนกตาม
อัตราเงิ นเดื อน พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนต่า งกันมี
ความคิดสร้ างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 85

ความคิดสร้าง ต่ากว่า 10,000 บาท
สรรค์
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000-34,999 บาท
35,500-40,000 บาท
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.16
3.68
3.83
4.00
4.03
4.30
5.00

35,500-44,999 บาท

30,000-34,999 บาท

25,000-29,999 บาท

20,000-24,999 บาท

ค่ าเฉลีย่

15,000-19,999 บาท

อายุ

10,000-14,999 บาท

ตัวแปร

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 85 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของความคิดสร้างสรรค์จาแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD

- 0.67* - 0.83* - 0.86* -1.13* -1.83*
- 0.15* - 0.31*
0.67* 0.15*
0.83* 0.31*
0.86*

- 0.61* -1.31*
- 0.46* 1.16*
- 0.96*

1.13* 0.61* 0.46*
1.83* 1.31* 1.16* 1.00* 0.96*

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 85 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์จาแนกตามอัตรา
เงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อตั ราเงิ น เดื อ นต่ า กว่า 10,000 บาท เท่ า กับ 0.67 และมากกว่า อัต รา
เงินเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.15 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999
บาทมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.83 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ
0.31 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 25,000-29,999
บาทมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.86 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999
บาท มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.13 มากกว่าอัตราเงิ นเดือนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 0.61
และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท 0.46 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 35,000-40,000
บาท มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.83 มากกว่าอัตราเงินเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาท เท่ากับ 1.31
มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.16 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง
20,000-24,999 บาท เท่ากับ 1.00 และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 25,000-9,999 บาท เท่ากับ
0.96 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
การศึ กษาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ข องเพีย ร์ สัน (Pearson’s
Correlation coefficient)เพื่อหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ เช่ น การรับรู้ การสนับสนุ นของ
องค์ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความคิ ดสร้ างสรรค์ โดยผูว้ ิจ ัย จะเสนอในภาพรวมเพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 การรั บรู้ ก ารสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิ ด
สร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน
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ตารางที่ 86 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัว

M

SD

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PSรวม

IM1

IM2

IM3

IM4

IM5

IMรวม

PS1

3.55

0.67

PS2

3.66

0.69 0.719**

PS3

4.00

0.71 0.458** 0.450**

PS4

3.48

0.75 0.717** 0.734** 0.466**

PS5

3.59

0.72 0.697** 0.726** 0.381** 0.831**

PSรวม

18.29

2.69 0.858** 0.869** 0.661** 0.903** 0.875**

IM1

3.89

0.57 0.523** 0.427** 0.284** 0.402** 0.371** 0.480**

IM2

4.00

0.56 0.447** 0.568** 0.398** 0.502** 0.463** 0.571** 0.561**

IM3

3.68

0.58 0.561** 0.599** 0.730** 0.621** 0.555** 0.727** 0.369** 0.411**

IM4

4.16

0.56 0.308** 0.272** 0.181** 0.264** 0.335** 0.326** 0.522** 0.436** 0.207**

IM5

4.10

0.55 0.435** 0.360** 0.367** 0.379** 0.356** 0.455** 0.514** 0.565** 0.370** 0.523**

IMรวม

19.84

2.12 0.611** 0.587** 0.528** 0.583** 0.558** 0.687** 0.795** 0.795** 0.636** 0.718** 0.792**

CR

3.84

0.58 0.385** 0.336** 0.292** 0.346** 0.306** 0.399** 0.439** 0.326** 0.320** 0.274** 0.362** 0.462**

แปร

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

PS 1 หมายถึง การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบ
สวัสดิการ
PS 2 หมายถึง การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้า
ในสายงาน
PS 3 หมายถึง การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การ
PS 4 หมายถึง การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยา
PS 5 หมายถึง การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การ
PS รวม หมายถึง การรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวม
IM 1 หมายถึง แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
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IM 2 หมายถึง แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
IM 3 หมายถึง แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
IM 4 หมายถึง แรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถ
IM 5 หมายถึง แรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
IM รวม หมายถึง แรงจูงใจภายในโดยรวม
CR หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
จากตารางที่ 86 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การ แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้ างสรรค์ พบว่า การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การด้าน
ค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.523
การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.447
การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.561
การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการมีความสามารถ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.308
การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความมุ่งมัน่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.435
การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นค่ า ตอบแทนและระบบสวัส ดิ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
โดยรวม ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.611
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นอกจากนี้ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การ มี
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกในระดับ ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 กับ ความคิ ด
สร้างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.385
การรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์ก ารด้านการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้าวหน้า ในสายงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.427
การรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์ก ารด้านการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้าวหน้า ในสายงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ แรงจูงใจภายใน
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.568
การรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์ก ารด้านการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้าวหน้า ในสายงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.559
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้างเสริ มโอกาสก้าวหน้าในสายงานงานมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับต่ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการมีความสามารถ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.272
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์ก ารด้านการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้าวหน้า ในสายงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
ด้านความมุ่งมัน่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.360
การรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์ก ารด้านการสร้ า งเสริ ม โอกาสก้าวหน้า ในสายงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายใน
โดยรวม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.587
นอกจากนี้ การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการสร้ างเสริ มโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานมี ความสัม พันธ์ เชิ ง บวกในระดับ ปานกลาง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับ
ความคิดสร้างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.336
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับต่ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้
ทาย มีความสามารถมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.284
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การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับปานกลาง อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับ แรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิดเพลิน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.368
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.730
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับ ต่ า อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 กับ แรงจู ง ใจภายในด้า นความต้อ งการมี
ความสามารถ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0 181
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.367
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านความมัน่ คงในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ในระดับ ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 กับ แรงจู ง ใจภายในโดยรวม มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.528
นอกจากนี้ การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นความมั่ น คงในองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับความคิดสร้างสรรค์มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.292
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)เท่ากับ 0.402
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)เท่ากับ 0.502
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)เท่ากับ 0.621
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การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับต่ า
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.264
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)เท่ากับ 0.379
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 กับ แรงจู ง ใจภายในโดยรวม มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.583
นอกจากนี้ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับความคิดสร้ างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.346
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับ ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 กับ แรงจู งใจภายในด้า นความ
ต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.371
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความสนใจเพลิดเพลิน มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.463
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัว
ของตัวเอง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.555
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับ ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 กับ แรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการมีความสามารถ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.335
การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.379
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การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิบตั ิงานในองค์การมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกในระดับ ปานกลาง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 กับ แรงจู ง ใจโดยรวม มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.558
นอกจากนี้ การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารด้ า นการปฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก ารมี
ความสั ม พันธ์ เชิ ง บวกในระดับ ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 กับความคิ ด
สร้างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.306
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ ทา้ ทาย มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับความคิดสร้างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.439
แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01กับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ (r)
เท่ากับ 0.326
แรงจูงใจภายในด้านความเป็ นตัวของตัวเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01กับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ (r)
เท่ากับ 0.320
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการมีความสามารถ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับต่า
อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01กับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ (r)
เท่ากับ 0.274
แรงจูงใจภายในด้านความมุ่ งมัน่ มี ค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกในระดับ ปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับ ความคิ ดสร้ างสรรค์มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.362
แรงจูงใจภายในโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับความคิดสร้างสรรค์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.462
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การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
การศึ กษาปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่ อการทางานเป็ นที มโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ถดถอย
พหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 3 การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นขององค์การ แรงจูง ใจภายใน มี อิทธิ พลต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ตารางที่ 87 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบมีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
Beta
t
R2 change
ค่าคงที่
1.418
5.031*
แรงจูงใจภายในโดยรวม
0.062 (1) 0.224 2.485*
0.213
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้าน
0.134 (2) 0.153 2.386*
0.017
ค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย 0.185 (3) 0.181 2.166*
0.012
R
0.492
R2
0.242
AdjustR 2
0.234
F
4.694*
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 87 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบมีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple
Regression) พบว่า ตัว แปรแรงจู ง ใจภายในโดยรวมถู ก จัด เข้า สู่ ส มการเป็ นล าดับ แรก มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.062 หมายถึง ถ้าตัวแปรแรงจูงใจภายในโดยรวมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทาให้มี ความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ้ น 0.062 หน่ วย สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อมี อานาจ
พยากรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 21.3 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.213 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตัว แปรที่ ส องที่ เ ข้า สู่ ส มการ คื อ ตัว แปรการรั บรู้ ก ารสนับสนุ นขององค์ ก ารด้า น
ค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.134 หมายถึง ถ้าตัวแปรการ
รับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการเป็ นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
มี ค วามคิดสร้ า งสรรค์ เพิ่ ม ขึ้ น 0.134 หน่ วย สามารถอธิ บ ายความผันแปรหรื อมี อานาจพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 1.7 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.017 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตัวแปรสุ ดท้า ยที่ เข้า สู่ สมการ คื อ แรงจูง ใจภายในด้า นสิ่ ง ที่ ทา้ ทายมี ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.185 หมายถึง ถ้าแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้มี
ความคิ ดสร้ า งสรรค์เพิ่ ม ขึ้ น 0.185 หน่ วย สามารถอธิ บ ายความผันแปรหรื อ มี อานาจพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 1.2 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.012 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ได้ดงั นี้
ความคิดสร้างสรรค์ = 1.418 + 0.062 (แรงจูงใจภายในโดยรวม)
+ 0.135 (การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ)
+ 0.154 (แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความคิดสร้ างสรรค์ มี ความจาเป็ นในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ เป็ นกระบวนการที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล งานวิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง
การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิ พลต่อความความคิดสร้ างสรรค์
ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความคิ ด
สร้างสรรค์ ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
2. เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คลกับ การรั บ รู ้ ก าร
สนับ สนุ นขององค์ก าร แรงจูง ใจภายใน และความคิ ดสร้ างสรรค์ ของบุ ค ลากรโครงการส่ ว น
พระองค์ สวนจิตรลดา
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างของการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจ
ภายใน และความคิดสร้างสรรค์ ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
4. เพื่อศึกษาการรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 การศึกษาเชิงพรรณนา
คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลของบุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาโดยส่ วน
ใหญ่ เป็ นกลุ่ ม เพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 53.7 กลุ่ ม อายุระหว่า ง 31-35 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.7
กลุ่ มสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 49.3 กลุ่ ม ระดับการศึก ษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 50.3
กลุ่มประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.7
กลุ่ มประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.0 กลุ่มสังกัดงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 74.7 กลุ่มประเภทของบุคลากรพนักงานสานักพระราชวังคิดเป็ นร้อย
ละ 48.7 กลุ่มอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.3
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บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีการรับรู ้การสนับสนุ นทางองค์การ
อยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .70 มีการรับรู้แรงจูงใจภายใน
อยู่ในระดับสู ง ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ .56 มีการรับรู้ ความคิ ด
สร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58
1.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่ าง
การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาจาแนกตามคุณสมบัติส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดา ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมด สังกัดงาน ประเภทของบุคลากร
และอัตราเงินเดือน กับตัวแปรต่างๆ คือ การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจภายใน และ
ความคิดสร้างสรรค์
1.2.1 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของการรั บรู้ การสนับสนุ นของ
องค์ ก าร โดยจ าแนกตามคุ ณ สมบัติ ส่ ว นบุ ค คลแล้ ว พบว่ า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาเพศแตกต่างกัน มีการรับรู ้สนับสนุนขององค์การไม่แตกต่างกัน
บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบ
หาความแตกต่า งรายคู่ของ LSD พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี อายุ
ระหว่าง 56 ปี ขึ้นไป มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านการปฏิ บตั ิงานในองค์การมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี เท่ากับ 2.53 มากกว่าอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี เท่ากับ 3.42 มากกว่าอายุระหว่าง 36-40 ปี เท่ากับ 2.87 มากกว่าอายุระหว่าง 4145 ปี เท่ากับ 2.55 มากกว่าอายุระหว่าง 46-50 ปี เท่ากับ 2.17 และมากกว่าอายุระหว่าง 51-55 ปี
เท่ากับ 3.21 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู ้การ
สนับสนุนขององค์การไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้
การสนับสนุ นขององค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น เท่ากับ 5.12 มากกว่าระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เท่ า กับ 6.10 มากกว่ า ระดั บ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อระดับอนุ ปริ ญญา เท่ากับ 5.68 มากกว่าระดับปริ ญญาตรี เท่ากับ
4.98 และมากกว่าระดับปริ ญญาโท เท่ากับ 4.67 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีประสบการณ์การทางานในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกัน มีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา ที่ มีประสบการณ์ ก ารทางานที่ ผ่านมา
ทั้งหมด แตกต่างกัน มีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผูว้ จิ ยั จึงได้นาไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีประสบการณ์การทางานทั้งหมดระหว่าง 0-5 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ น
ขององค์การโดยรวมมากกว่าที่มีประสบการณ์การทางานทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 4.25
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานทั้ง หมด
ระหว่าง 6-10 ปี มีการรับรู้การสนับ สนุนขององค์การโดยรวมมากกว่าที่มีประสบการณ์การทางาน
ทั้ง หมดระหว่ า ง 31 ปี ขึ้ น ไป เท่ า กับ 3.46 บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี
ประสบการณ์ ก ารท างานทั้ง หมดระหว่า ง 11-15 ปี มี ก ารรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารด้า น
โดยรวมมากกว่าที่มีประสบการณ์ การทางานทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 3.20 บุคลากร
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์ การทางานทั้งหมดระหว่าง 16-20 ปี มีการ
รับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวมมากกว่าที่มีประสบการณ์ การทางานทั้งหมดระหว่าง 31 ปี
ขึ้ นไป เท่ า กับ 3.68 บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างาน
ทั้งหมดระหว่าง 21-25 ปี มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่าที่มีประสบการณ์
การทางานทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 4.30 บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่
มีประสบการณ์ การทางานทั้งหมด ระหว่าง 26-30 ปี มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การโดยรวม
มากกว่าที่มีประสบการณ์การทางานทั้งหมดระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป เท่ากับ 3.98 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีสังกัดงานแตกต่างกัน มีการรับรู ้ การ
สนับสนุนขององค์การไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มี
การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้
นาไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดา
ประเภทข้าราชการ มีการรับรู้การสนับ สนุ นขององค์การโดยรวม มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ต รลดาประเภทพนัก งานส านัก พระราชวัง เท่ า กับ 2.05 และมากกว่า ประเภท
ลูกจ้างประจา เท่ากับ 1.40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีอตั ราเงินเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้
การสนับสนุ นขององค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มี
อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 35,000-40,000 บาท มีการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การโดยรวมมากกว่า
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 6.13
มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 10,000-14,999 บาทเท่ากับ 7.08 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง
15,000-19,999 บาท เท่ากับ 6.10 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ
5.25 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2.2 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของแรงจูงใจภายในโดยจาแนก
ตามคุ ณสมบัติส่ วนบุ ค คลแล้ว พบว่า บุ ค ลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี เพศ
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกัน
บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน
ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ภายในไม่แตกต่างกัน
บุ ค ลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี
แรงจูงใจภายในแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก มีแรงจูงใจภายในโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 3.34 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 4.16 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับ
อนุปริ ญญา เท่ากับ 3.39 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานใน
โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกัน
บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์ การทางานที่ผา่ นมา
ทั้งหมดแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกัน
บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีสังกัดงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ภายในไม่แตกต่างกัน
บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจภายในแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหา
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ความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุ คลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประเภท
ข้าราชการ มีแรงจูงใจภายในโดยรวม มากกว่าประเภทพนักงานสานักพระราชวัง เท่ากับ 1.28 และ
มากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 1.24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี อ ัตราเงิ น เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
แรงจูงใจภายในแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ระหว่าง 35,000-40,000 บาท มีแรงจูงใจภายในโดยรวมมากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์
สวนจิ ตรลดาที่ มีอตั ราเงิ นเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 5.98 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง
10,000-14,999 บาท เท่ากับ 5.47 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 4.67
และมากกว่าอัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ากับ 4.31 มากกว่าอัตราเงิ นเดื อน
ระหว่าง 25,000-29,999 บาท เท่ากับ 3.69 และมากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 30,000-34,999 บาท
เท่ากับ 3.29 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2.3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์โดยจาแนก
ตามคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิด
สร้ างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ม ากกว่า บุ ค ลากรโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 1.23 มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เท่ากับ 1.02 และมากกว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อระดับ
อนุปริ ญญา เท่ากับ 0.90 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีประสบการณ์ การทางานในโครงการ
ส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา
ทั้งหมดแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ต รลดาที่ มี สั ง กัดงานแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่ มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มี
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหา
ความแตกต่ างรายคู่ของ LSD พบว่า บุ ค ลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาประเภท
ข้า ราชการ มี ค วามคิดสร้ า งสรรค์ม ากกว่าประเภทพนัก งานส านัก พระราชวัง เท่ า กับ 0.20 และ
มากกว่าประเภทลูกจ้างประจา เท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาไปทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือน
ระหว่าง 35,000-40,000 บาท มีความคิดสร้ างสรรค์มากกว่าบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.83 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,00014,999 บาท เท่ากับ 1.31 มากกว่าอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท เท่ากับ 1.16 มากกว่า
อัตราเงิ นเดื อนระหว่าง 20,000-24,999 บาท เท่ ากับ 1.00 และมากกว่า อัตราเงิ นเดื อนระหว่า ง
25,000-9,999 บาท เท่ากับ 0.96 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
การศึ ก ษาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่า งๆ คื อ การรั บรู ้ การสนับ สนุ นของ
องค์ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความคิ ด สร้ า งสรรค์ พบว่า การรั บ รู้ ก ารสนับสนุ นขององค์ก าร
โดยรวมมีค วามสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 กับ
แรงจูงใจภายในโดยรวม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.687 การรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กับความคิดสร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.399
แรงจูงใจภายในโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับความคิดสร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.462
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1.4 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ของบุคคล
การศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดสร้ า งสรรค์ โดยการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คูณแบบมีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิด
สร้างสรรค์ มี 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรแรงจูงใจภายในโดยรวมถูกจัดเข้าสู่ สมการเป็ นลาดับแรก มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.062 หมายถึง ถ้าตัวแปรแรงจูงใจภายในโดยรวมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทาให้มีความคิ ดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ้ น 0.062 หน่ วย สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อมี อานาจ
พยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 21.3 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.213 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตัว แปรที่ ส องที่ เ ข้า สู่ ส มการ คื อ ตัว แปรการรั บรู้ ก ารสนับสนุ นขององค์ ก ารด้า น
ค่าตอบแทนและระบบสวัสดิ การมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.134 หมายถึง ถ้าตัวแปรการ
รับรู ้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการเป็ นทีมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
มีค วามคิ ดสร้ า งสรรค์เพิ่ ม ขึ้ น 0.134 หน่ วย สามารถอธิ บ ายความผันแปรหรื อมี อานาจพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยล 1.7 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.017 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรสุ ดท้า ยที่ เข้า สู่ สมการ คื อ แรงจูง ใจภายในด้า นสิ่ ง ที่ ทา้ ทายมี ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.185 หมายถึง ถ้าแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมัน่ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้มี
ความคิ ดสร้ า งสรรค์เพิ่ ม ขึ้ น 0.185 หน่ วย สามารถอธิ บ ายความผันแปรหรื อ มี อานาจพยากรณ์
ความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 1.2 หรื อมีค่า R2 เท่ากับ 0.012 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสามารถแสดงสมการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ได้ดงั นี้
ความคิดสร้างสรรค์ = 1.418 + 0.062 (แรงจูงใจภายในโดยรวม)
+ 0.135 (การรับรู้การสนับสนุนขององค์การด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ)
+ 0.154 (แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย)
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2. อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความคิ ดสร้ า งสรรค์
แตกต่างกัน
1.1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 88 สรุ ปผลการทดสอบสมมติ ฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับการรับรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1.1.1 เพศแตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นองค์ก าร
ปฏิเสธ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1.2 อายุแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ
ยอมรับ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1.3 สถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนของ
ปฏิเสธ
องค์การแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุน
ยอมรับ
ทางองค์การแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1. 1.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์
ปฏิเสธ
สวนจิตรลดาแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การแตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 1.1.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกัน
ยอมรับ
มีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุนของ
ปฏิเสธ
องค์การแตกต่างกัน
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ตารางที่ 88 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับการรับรู ้ การสนับสนุ นของ
องค์การ (ต่อ)
ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีการรับรู ้การ
ยอมรับ
สนับสนุนขององค์การแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีการรับรู ้การสนับสนุน
ยอมรับ
ขององค์การแตกต่างกัน
1.1.1 ด้ านเพศ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพศชายและเพศ
หญิง มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากลักษณะสภาพทางสังคมในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิ ดโอกาสให้เพศชาย
เพศหญิงมี สิทธิ และเสรี ภาพในการทางานเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของจริ ยา หอมกรุ่ น
(2549) ที่พบว่า เพศแตกต่างกันมีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การไม่แตกต่างกัน โดยให้เหตุผล
ว่า ปั จจุบนั องค์การต่างๆ ให้การยอมรับความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล โดย
ไม่คานึงถึงความแตกต่างด้านเพศ และงานวิจยั ของ พณี พรรณ วงค์เป็ ง (2553) ได้กล่าวว่า ระดับการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานชายไม่สูงกว่าระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ของพนักงานหญิง
1.1.2 ด้ านอายุ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีอายุแตกต่าง
กันมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ(โดยรวม) แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ยอมรับสมมติฐาน การ
วิจยั พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป จะมีการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การมากกว่าช่วงอายุ
อื่นๆ อาจเป็ นเพราะอายุแตกต่างกัน จะมีทศั นคติและมุมมองเกี่ ยวกับองค์การแตกต่างกัน มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโรเดสและไฮเซนเกอร์ เกอร์ (Rhoades and Eisenberger , 2002) ที่พบว่า
พนักงานที่มีอายุมากกว่าจะมีการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ(โดยรวม) สู งกว่าพนักงานที่มีอายุ
น้อยกว่า
1.1.3 ด้ า นสภานภาพ พบว่า บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้
ปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจึงทาให้สถานภาพการ
สมรสไม่มีผลต่อการรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ (โดยรวม) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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พณี พรรณ วงค์เป็ ง (2553) ที่พบว่า พนักงานสถานภาพโสดไม่มีภาระเรื่ องค่าเล่าเรี ยนบุตร ทาให้มี
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การที่นอ้ ยกว่าพนักงานที่สมรสแล้ว
1.1.4 ด้ านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้ง
นี้ ยอมรับสมมติฐาน การวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาจะมีการรับรู้การสนับสนุ นของ
องค์การสู งกว่าระดับการศึกษาอื่น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษามีผลต่อการบรรจุประเภทของ
บุคลากร ซึ่ งการบรรจุบุคลากรตาแหน่ งต่าง ๆ ในแต่ละประเภทจะมีอตั ราเงิ นเดื อนและสวัสดิ ที่
แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การที่ต่างกัน
1.1.5 ด้ า นประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิต รลดา พบว่า
บุ ค ลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน
ผลวิจยั ครั้งนี้ปฏิเสธสมมติฐาน
1.1.6 ด้ านประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิ ตรลดาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่า นมาทั้ง หมดแตกต่า งกัน มี การรับรู้ ก าร
สนับ สนุ นขององค์ก าร (โดยรวม) แตกต่ า งกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ย อมรั บสมมติ ฐาน การวิจยั พบว่า
ประสบการณ์การทางานทั้งหมดที่ผา่ นมาระยะเวลา 31 ปี ขึ้นไป มีการรับรู ้การสนับสนุ นองค์การ
มากที่สุด เนื่องจากบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในองค์การระเวลา 31 ปี ขึ้นไป จะเป็ นประเภทข้าราชการที่อยู่
ในตาแหน่ ง สู งและอยู่ใ นระดับ อัตราเงิ นเดื อนที่ สู ง จึ ง ท าให้รับ รู ้ ถึง การสนับ สนุ นขององค์ก าร
ได้มาก
1.1.7 ด้ านสั งกัดงาน พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา สังกัดงาน
แตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธ
สมมติฐาน เนื่ องจากบุคลากรในองค์การจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามประเภทที่ บรรจุ เท่ากันทุ ก
สังกัดงาน
1.1.8 ด้ านประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ (โดยรวม) แตกต่างกัน
ผลวิจยั ครั้งนี้ยอมรับสมมติฐาน การวิจยั พบว่า ประเภทข้าราชการมีการรับรู้การสนับสนุน มากที่สุด
เนื่ องจากองค์ก ารเป็ นหน่ ว ยงานทางภาครั ฐ จึ ง มี นโยบายการสนับ สนุ นประโยชน์ แก่ ป ระเภท
ข้าราชการมากที่สุด

166
1.1.9 ด้ านอัตราเงินเดือน พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มี
อัตราเงิ นเดื อนแตกต่างกัน มีการรับรู้การ สนับสนุ น (โดยรวม) แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ยอมรั บ
สมมติฐาน การวิจยั พบว่า อัตราเงิ นเดื อนที่ สูงจะมี การรั บรู ้ การสนับสนุ นทางองค์การที่ มากกว่า
อัตราเงิ นเดื อนน้อย ทั้งนี้ เนื่ องอัตราเงิ นที่ สู งส่ วนใหญ่จะเป็ นบุ คลากรประเภทข้า ราชการ ซึ่ งจะ
ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ที่มากกว่าประเภทบุ คลากรอื่ น ๆ มี สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ ชชุ ดา
ตันติ์เตชรัตน์ (2549) ได้กล่าวว่า พนักงานที่เงิ นเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้การสนับสนุนองค์การ
แตกต่างกัน เนื่ องจากพนักงานที่มีรายได้มากจะมีประสบการณ์การทางานและมีความสามารถมาก
รวมทั้งมีตาแหน่งที่สูง จึงทาให้มีความเข้าใจการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การได้มากกว่า
1.2 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีแรงจูงใจภายในที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 89 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคลกับแรงจูงใจภายใน
ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1. 2.1 เพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1.2.2 อายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.3 สถานภาพแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในกัน
สมมติฐานที่ 1.2.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมี
แรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายใน
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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1.2.1 ด้ านเพศ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีเพศชายและ
เพศหญิง มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากการ
เกิ ดแรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของจิตที่แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม เป็ นสิ่ งที่อยู่ภายในตัว
บุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของดี ซี (Deci, 1972) ว่า เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลเกิดความรู ้ สึกว่ามี
ความสามารถเมื่อทากิจกรรมที่ทา้ ทาย
1.2.2 ด้ านอายุ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ปฏิ เสธสมมติฐาน ทั้งนี้ เพราะว่า
แรงจูงใจภายในเป็ นแรงกระตุน้ ความท้าทายที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็ จ ตามทฤษีีแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ของแมคคลี แลนด์ (McClelland, 1961) ที่ อธิ บ ายว่า การจูงใจการท างานเป็ นความ
ต้องการที่จะให้งานออกมาดีที่สุดตามที่ต้ งั ใจไว้
1.2.3 ด้ านสภานภาพ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่ มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน
เนื่ องจากแรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ภายในตัวบุ คคลโดยธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ไวท์ (White, 1959) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่ ประสิ ทธิ ผลเป็ นแหล่งพลังงานที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลตั้งแต่
กาเนิด ซึ่ งไม่เกี่ยวสถานภาพการสมรส
1.2.4 ด้ านระดับการศึกษา พบว่า บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ที่ มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ างกัน มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) แตกต่ างกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ย อมรั บ
สมมติฐาน การวิจยั พบว่า กลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญามีแรงจูงใจภายในมากกว่าระดับการศึกษาอื่น
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา ได้รับการศึกษาและเรี ยนรู้ที่มากจึงมีความ
สนใจในงานที่ทา้ ทายความสามารถเพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการทางานของตนเอง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดี ซีและคณะ (Deci, 1975) พบว่า แรงจูงใจภายในในรู ปของความ
ต้อ งการของบุ ค คล เพื่ อ ความต้อ งการมี ค วามสามารถ การลิ ขิ ต ของตนเอง และการท้า ทาย
ซึ่ งอารมณ์เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับแรงจูงใจภายใน
1.2.5 ด้ า นประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา พบว่า
บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธ
สมมติฐาน เนื่ องจากแรงจูงใจภายในเป็ นเป็ นสิ่ งที่เกิ ดจากแรงขับภายในตัวบุคคล ซึ่ งเป็ นความ
สนใจ เจตคติ ความคิด ความพอใจ จึงไม่เกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
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1.2.6 ด้ านประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดา ที่มีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน
(โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิ เสธสมมติฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ไม่เกี่ยวกับแรงจูงใจภายในที่เป็ นการแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากแรงขับแบบปฐมภูมิ ตามแนวคิดของ
แนวคิดของ ไวท์ (White, 1959)
1.2.7 ด้ านสั งกัดงาน พบว่า บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา ที่ มี
ประสบการณ์ การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกัน
ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่ องจากองค์การให้ความสาคัญเท่ากันทุกสังกัดงาน จึงทาให้เกิ ด
แรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกัน
1.2.8
ด้ า นประเภทของบุ ค ลากร พบว่า บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีแรงจูงใจภายใน (โดยรวม) แตกต่างกัน ผลวิจยั
ครั้งนี้ ยอมรับสมมติฐาน พบว่า ประเภทข้าราชการมี แรงจูงใจภายในมากที่ สุด เนื่ องจากประเภท
ข้าราชการมีตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงกว่าประเภทอื่น การได้รับมอบหมายงานท้าทาย
รวมทั้งการรู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการตัดสิ น จึงมีผลทาให้มีแรงจูงใจภายในที่แตกต่างจาก
ประเภทลู ก ประจ าและประเภทพนัก งานส านัก พระราชวัง ตามทฤษีี แรงจูงใจของเฮอร์ เบิ ร์ ก
(Herzberg, 1959) ที่กล่าวถึง นโยบายการบังคับบัญชา สภาพการทางาน โอการก้าวหน้า ที่เป็ นปั จจัย
ค้ าจุน ซึ่ งมีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจ เป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน
1.2.9 ด้ านอัตราเงินเดือน พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มี
อัตราเงิ นเดื อ นแตกต่ า งกันมี แรงจู ง ใจภายใน (โดยรวม) แตกต่ า งกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ย อมรั บ ตาม
สมมติฐาน พบว่า อัตราเงินเดือนระหว่าง 35,500-40,000 บาท มีแรงจูงใจภายในมากที่สุด เนื่องจาก
บุ คลากรที่ อยู่ในระดับเงิ นเดื อนระหว่าง 35,500-40,000 บาท จะมีประสบการณ์ การทางานและ
ตาแหน่ งงานที่ อยู่ในระดับ สู ง ซึ่ งเป็ นส่ วนกระตุ น้ แรงจูงใจภายในที่ สาคัญทางจิตวิทยาที่ บุคคล
ต้องการที่ จะรู ้ สึก ว่า ตนเองมี ค วามสามารถที่ จะทากิ จกรรมที่ ทา้ ทายมี อิสระในการตัดสิ นใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อมาไบล์ (Amabile, 1998) ได้เสนอว่า แรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการ
ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยได้รับการกระตุน้ จากงานที่มีความสนใจละงานที่มีความ
ท้า ทาย ท าให้บุ ค คลเกิ ดความพึ ง พอใจ เป็ นแรงผลัก ดันให้เกิ ดแรงจู ง ใจในการพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์
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1.3 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของบุคลากรโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาที่แตกต่าง
กันมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 90 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่ วนบุคคล
แตกต่างกันมีความคิดสร้าสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. 3.1 เพศแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.2 อายุแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.3 สถานภาพแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์กนั
สมมติฐานที่ 1.3.5 ประสบการณ์การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวน
จิตรลดาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.6 ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมี
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.7 สังกัดงานแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.8 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3.9 อัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่าง
กัน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

1.3.1 ด้ านเพศ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่เพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากสภาพสังคม
ในปั จจุ บ ัน เพศชายและเพศหญิ ง มี บ ทบาทและสิ ท ธิ ที่ เ ท่ า เยมกัน จึ ง ท าให้มี ก ระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967) ที่พบว่า
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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1.3.2 ด้ านอายุ พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่อายุแตกต่าง
กันมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าอายุไม่มีผล
ต่อสมองในการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับไมเคิล เจ เคอร์ ตนั (Micheal J. Kirton, 1989) ที่พบว่า
อายุแตกต่างกัน ไม่ได้มีรูปความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
1.3.3
ด้ า นสภานภาพ พบว่า บุ ค ลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ที่สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดสร้ างสรรค์ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ปฏิเสธสมมติฐาน อาจ
เป็ นเพราะสถานภาพการสมรสไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
1.3.4 ด้ านระดับการศึ กษา พบว่า บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ที่ระดับการศึก ษาแตกต่างกัน มี ความคิ ดสร้ างสรรค์แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ยอมรั บสมมติ ฐาน
การวิจยั พบว่า การศึกษาในระดับปริ ญญามีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าระดับการศึกษาอื่น เนื่ องจาก
มีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ที่ มาก จึงส่ งผลต่อการใช้ความคิดในการแก้ไขปั ญหาทาให้การริ เริ่ ม
และพัฒนาสิ่ ง ต่ า งๆ ซึ่ ง สอดคล้องกับ กับ แนวคิ ดของ ออสบอร์ น (Osborn, 1963) ได้ก ล่ า วว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นจินตนาการการประยุกต์ เป็ นจินตนาการที่มนุ ษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหา
ยุ่งยากที่ ประสบอยู่ และงานวิจยั ของ เฉลิ มชัย กิ ตติศกั ดิ์ นาวิน (2554) พบว่าระดับการศึ กษาช่ วย
เพิ่มพูนความรู ้ เปิ ดมุมมองที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น ส่ งผลต่อการสร้างศักยภาพทางความคิด
สร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นด้วย
1.3.5 ด้ านประสบการณ์ การทางานในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดาพบว่า
บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา ที่ ป ระสบการณ์ ก ารท างานในโครงการ
ส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดาแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ผลวิ จ ัย ปฏิ เ สธ
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์
1.3.6 ด้ านประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาทั้งหมด พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดา ที่ประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมาทั้งหมดแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ปฏิเสธสมมติฐาน
1.3.7 ด้ า นสั ง กั ด งาน พบว่ า บุ ค ลากรในโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา
ที่ สั ง กัด งานแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ผลวิ จ ัย ครั้ งนี้ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน
เนื่ อ งจากล าดับ การบัง คับ บัญ ชาและขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านไม่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง ท าให้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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1.3.8 ด้ านประเภทของบุคลากร พบว่า บุคลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ที่ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ผลวิจยั ครั้งนี้ ยอมรับสมมติฐาน
พบว่า ประเภทข้าราชการมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด เนื่ องจากประเภทข้าราชการโดยส่ วนใหญ่
จะมีการศึกษาในระดับปริ ญญาขึ้นไป จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
1.3.9 ด้ า นอัต ราเงินเดือน พบว่า บุ คลากรในโครงการส่ วนพระองค์ สวนจิ ตรลดา
ที่ อตั ราเงิ นเดื อนแตกต่า งกันมี ความคิ ดสร้ า งสรรค์ แตกต่า งกัน ผลวิจยั ครั้ งนี้ ยอมรั บสมมติ ฐาน
ว่า อัตราเงิ นเดื อ นแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์แ ตกต่ า งกัน พบว่า อัตราเงิ น เดื อ นระหว่า ง
35,500-40,000 บาท จะมีความคิดสร้ างสรรค์มากที่สุด เนื่ องจากบุ คคลที่ อตั ราเงิ นเดื อนระดับนี้
จะอยู่ใ นประเภทราชการและมี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาขึ้ นไป ซึ่ ง ทั้ง สองเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ท้ งั สิ้ น
สมมติ ฐ านที่ 2 การรั บ รู้ ก ารสนับสนุ นขององค์ก าร แรงจู ง ใจภายใน และความคิ ด
สร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน
ความคิดสร้ างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่ามีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับ
การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ารและแรงจู ง ใจภายใน ซึ่ งสอดคล้อ งแนวคิ ด ของ อมาไบล์
(Amabile, 2012) ที่พบว่า การทางานในสภาพแวดล้อมที่สูงในการสนับสนุนจะมีแรงจูงใจภายในที่
มีความเชี่ ยวชาญและทักษะสู งในการคิดสร้ างสรรค์ โดยแรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของ
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยได้รับการกระตุน้ จากงานที่มีความน่าสนใจและงานที่ทา้ ทาย
ทาให้บุคคลเกิ ดความพึงพอใจ เป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดแรงจูงใจในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่า การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การและแรงจูงใจภายในเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
องค์การต้องมีการสนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทางาน เพื่อทาให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจภายในที่ถาวร ด้วยการกระตุน้ จากงานที่ทา้ ทาย การให้รางวัล และการส่ งเสริ มทักษะต่างๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับงาน เพื่อให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ มีการปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยให้ความพึงพอใจและผลสาเร็ จของงานเป็ นแรงบันดาลใจ ให้เป็ นแรงกระตุน้ สาคัญที่ทาให้เกิด
การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์แล้วขยายตัวออกมาเป็ นนวัตกรรมต่อไป
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ มีท้ งั หมด 3 ตัวแปร คือ
1) แรงจูง ใจภายในโดยรวม 2) การรั บรู้ การสนับ สนุ นขององค์ก ารด้านค่ า ตอบแทนและระบบ
สวัสดิการ 3) แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย ตามแนวคิดของอมาไบล์ (Amabile,
1998) คนจะมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด เมื่อรู้สึกมีแรงจูงใจหลักโดยความสนใจ ความพึงพอใจ
และความท้าทายของการทางานของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดีซี (Deci, 1975) ได้กล่าว
ว่า บุคคลต้องการที่จะรู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะทา และเมื่อบุคคลสามารถที่จะทากิจกรรมที่
ท้า ทายต้อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และเฉลิ ม ชัย กิ ต ติ ศ ัก ดิ์ นาวิ น (2554) พบว่า การรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการพยากรณ์ความคิด
สร้ า งสรรค์ข องบุ ค คล ดัง นั้น องค์ก ารต้องเสริ ม สร้ า งหรื อ สนับ สนุ น บรรยากาศในองค์ก ารให้
เอื้ออานวยต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น การให้รางวัลที่มีคุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ การให้อิสระ
ในการทางานและการทางานที่ทา้ ทาย การฝึ กอบรมที่เน้นการเสนอความคิดใหม่ๆ และทักษะการ
แก้ปัญหาสาหรับความคิดสร้างสรรค์
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการบริหาร
ผลการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่า การรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ แรงจูงใจภายใน
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามสัมพัน ธ์ เชิ ง บวกระหว่า งกัน ซึ่ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความคิ ด
สร้างสรรค์ คือ แรงจูงใจภายในโดยรวม การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การด้านค่าตอบแทนและ
ระบบสวัสดิการ และ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย
ดัง นั้ น องค์ ก ารจึ ง ควรใช้ เ ป็ นการสร้ า งวิ สั ย ทัศ น์ แ ละแนวทางก าหนดเป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเกื้อหนุ นให้เกิ ดบรรยากาศให้
รู ้สึกเกิดความพึงพอใจการทางานและรักงานที่ทา กระตุน้ การทางานที่แปลกใหม่ โดยการที่องค์การ
ต้องให้ความสาคัญและคุ ณค่าแก่บุคลากรด้วยการมอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งการให้การยก
ย่องให้เกียรติและให้อภัย เพื่อสร้างความรู้สึกการรับรู้ ให้เกิดความมุ่งมัน่ ในการทางานให้บรรลุดว้ ย
ความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจภายในให้เกิ ดเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญให้เป็ นกระบวนการคิดที่
สร้างสรรค์
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นอกจากนี้ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการในองค์การเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ตาม
แนวคิดของอมาไบล์ (Amabile, 1998) ได้เสนอว่าผูบ้ ริ หารจะต้องจัดสรรทรัพยากรหลักที่มีความคิด
เป็ นเงินและเวลาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนในการพิจารณาตัดสิ นใจการให้
เวลาในการท างานและเงิ นให้ถูก กับ สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ถ้าตัดสิ นใจผิดพลาดอาจจะส่ ง ผลใน
กระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ เมื่ อเงิ นหรื อค่ า ตอบแทนถู ก น าเสนอในรู ปแบบของการควบคุ ม ที่
นาไปสู่ ความรู ้ สึกว่าถูกติดสิ นบน แต่ถา้ เงิ นแสดงถึ งรางวัลของการยืนยันความสามารถ จะทาให้
รู ้ สึกถึ งการชมเชยให้เห็ นถึ งคุ ณค่าในการทางานและการให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมในการ
ทางานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นความพึ ง พอใจและการกระตุ ้นแรงจู ง ใจภายในที่ ดีอย่า งหนึ่ ง โดย
องค์การต่อมีการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็ นปั จจัยเชิ งบวกในการทางานให้เป็ นกลไกการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจนจนเกิดความสาเร็ จเป็ นนวัตกรรมขององค์การขึ้น
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย หรื อ ตัว แปรอื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ความคิ ดสร้ างสรรค์ เช่ น ความสามารถในการเผชิ ญและฟั นฝ่ าอุ ปสรรค รู ปแบบภาวะผูน้ า และ
วัฒนธรรมองค์การ
3.2.2 ควรขยายขนาดตัวอย่างการศึกษาให้ครอบคลุ มไปทุกโครงการพระราชดาริ เช่ น
โครงการลูกพระดาบส โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดาริ เป็ นต้น
3.2.3 ควรมีการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อใช้
ประโยชน์เป็ นแนวทางในการบริ หารองค์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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