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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน  ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน และ2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการ

ปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูใน ปการศึกษา 255 4 จํานวน 6 85 คน  

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน       

60 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ . 97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) การทดสอบที (t – test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  และการทดสอบความ

แตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดาน อยูในระดับมาก ยกเวน

ดานการยอมรับนับถือ ที่มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 

2. บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน  

ไมแตกตางกัน 

3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

4. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ 

และดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  สวนดานอ่ืนๆ ไมพบ  

ความแตกตาง 

5. บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ

ในแตละดานไมแตกตางกัน 
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The  purposes  of  this  study  were  1)  to  study  job  performance  motivation  of  

personnel  at  Nakhon  Sawan  Rajabhat  University  in  5 aspects;  job  performance  

achievement,  recognition, job  position , responsibility, and career path and 2) to compare  job  

performance  motivation  of  personnel  in overall and each  aspect classified by  gender, 

education level,  work category  and work experience. The  sample  used  in  this  study  

were  685  personnel  working during  the  academic  year  2011.  The  instrument  used  in  

collecting  data  was  a questionnaire  containing  60  questions  with the  reliability  of  .97.  

The  statisticals used  for  data  analysis  included  percentage,  mean,  standard  deviation,  

one-way  ANOVA  and  Scheffe’s  test  method. 

The  results  revealed  that : 

1.  The personnel  rated  job  performance motivation in overall and most aspects at 

a high level, except the aspect  of recognition was rated at a moderate level. 

2. There  was  no  statistically  significant difference  between male and female 

personnel on job performance motivation in overall and each aspect. 

3. There was no  statistically significant difference among job performance motivation 

of the personnel with different education level in overall. When each aspect was considered, 

it was found that there was a significant difference in the aspect of job performance achievement 

at the level of .05 . 

4. There was no  statistically significant difference among job performance motivation 

of the personnel with different job category in overall . When each aspect was considered,  

it was found that there was a significant difference in the aspects of job performance 

achievement, recognition and responsibility at the level of .05 . 

 5. There was no statistically significant difference among job performance motivation 

of the personnel with different work experience in overall and each aspect. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การบริหารในหนวยงานหรือองคการทุกประเภท  ทุกขนาด  จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ไดตองอาศัยทรัพยากรท่ีสําคัญ  ซึ่งประกอบดวย  คน (man) เงิน (money) อุปกรณเครื่องมือ (material) 

และการบริหารจัดการ (management)  มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารขององคการ  

ซึ่งมนุษยแตละคนตางก็มีความตองการที่ไมเหมือนกัน  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และมีความรู

ความสามารถที่จะพัฒนาไดตลอดเวลาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  ดังนั้นในการบริหารบุคลากรจะตอง

ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของมนุษย  โดยการปรับกลยุทธทางการบริหารและแสวงหา

โอกาสใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาคุณคาของมนุษยจะเปนสิ่งที่จับตอง

ไมได และไมสามารถใชหลักเกณฑกําหนดคุณคาเชนเดียวกับการบริหารสินคา  การบริหารงานหรือ 

การบริหารทางเทคโนโลยี เพราะคุณคาของคนอยูที่ความรู ทักษะ และความสามารถของแตละคน    

ซึ่งองคการไมไดเปนเจาของคุณคาเหลานั้น แตดวยบุคคลตางหากที่เปนเจาของความรู ทักษะ และ

ความสามารถของตนเอง เมื่อบุคคลลาออกจากองคการไปไดนําเอาความรู  ทักษะ และความสามารถ

นั้นออกไป สงผลใหองคการสูญเสียคุณคาของทรัพยากรมนุษยไปดวย องคการจะตองกําหนดกลยุทธ

ในการจูงใจทรัพยากรมนุษยขึ้นมาใหสอดคลองกับความตองการบุคลากร  ดังนั้นองคการทุกองคการ 

จึงควรใหความสําคัญกับการจูงใจทรัพยากรมนุษย เพื่อเกิดการพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  แตบางครั้งองคการก็ตองพบกับปญหา บุคลากรสายสนับสนุนไมสามารถทํางานไดตามที่

คาดหวังไว และผลการปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุองคการจัดคนไมเหมาะสมกับ

ตําแหนงงาน หรืออาจเปนเพราะตัวบุคลากรเองไมไดทุมเทความสามารถในการทํางานใหกับองคการ

อยางเต็มท่ี ดังนั้นจึงไมมีประโยชนที่องคการจะมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ลวนแลวแตมีความรู

ความสามารถ แตไมแสดงศักยภาพในการทํางานของตนออกมาอยางเต็มท่ี เพราะถึงแมบุคคลจะมี

ความรูความสามารถมากแตหากขาดแรงจูงใจในการทํางานก็อาจจะทําใหการทํางานนั้นไมประสบ

ความสําเร็จ หรือผลงานท่ีออกมาขาดประสิทธิภาพได ผูบริหารท่ีฉลาดยอมตองหาวิธีหรือเทคนิคที่      

จะจูงใจใหบุคลากรสายสนับสนุนของตนสามารถทุมเทการทํางานใหองคการไดอยางเต็มท่ี 

(วัฒนา โถสุวรรณ. 2546: 46)  
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 นอกจากน้ีผูบังคับบัญชาจะตองสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานในองคการ เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหปฏิบัติงานใน

หนวยงานไดเปนเวลานานๆ ตลอดจนจะตองประพฤติใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและ

ผูรวมงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรมีผลตอความสําเร็จของงาน ทําใหบุคลากร

ปฏิบัติงานในหนวยงานดวยความเต็มใจ ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลาใหกับองคกรและ

นําพาองคกรใหพัฒนาความกาวหนาอยางตอเนื่อง  ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญมากอยางหน่ึงตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร (อุทัย หิรัญโต. 2543: 181) และถาองคกรใด

บุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน 

มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมาก และไมคิดหนีงาน ดังน้ัน การบริหารบุคลากรจะตอง

พิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

จะทําใหบุคลากรในองคกรต้ังใจทํางานใหสําเร็จลุลวง โดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและ

พรอมจะทํางานดวยความเต็มใจ จึงทําใหงานออกมามีคุณภาพ และสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว 

(ไพศาล มะระพฤกษวรรณ; และคนอ่ืนๆ. 2542: 13)   

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของนักการศึกษา มาสโลว (สุพานี  สฤษฎวานิช. 

2552: 157; อางอิงจาก  Maslow. 1970)  กลาวไววา ความตองการของคน คนทุกๆ คนมีความตองการ

ซึ่งความตองการนั้นมีอยูมากมายหลายอยาง และความตองการจะมีต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย  ความ

ตองการเหลาน้ัน อาจจัดเปนลําดับขั้นได 5 กลุม จากลําดับความตองการขั้นพื้นฐานไปสูความตองการ

ขั้นสูง ไดแก ความตองการทางดานรางกาย (Physiological  Needs) จากความตองการพื้นฐานใน

ปจจัยสี่ทั้งหลาย เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Security and Safety  

Needs) บุคคลเมื่อไดรับปจจัย 4 แลว ก็อยากจะมีความมั่นคงในสิ่งที่ไดรับ ความตองการทางดาน

สังคม (Social Needs) เปนความตองการท่ีจะมีเพื่อน มีคนที่รัก และไววางใจ จะไดพูดคุยปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะโดยธรรมชาติของคนจะเปนสัตวสังคม ไมชอบอยูโดดเด่ียว ชอบอยูเปน

กลุมเปนสังคม ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) คือตองการใหคนอ่ืนเห็น

คุณคา  เห็นความสําคัญ ยอมรับในความรูความสามารถท่ีมีอยู ซึ่งองคการอาจตอบสนองดวยการ

เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ใหการยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหเหมาะสม  ความตองการท่ีจะสมหวังใน

ชีวิต  บรรลุถึงสิ่งที่เปนสุดยอดปรารถนา (Self-Realization หรือ Self – Actualization Needs) ได

แสดงความสามารถสูงสุดที่มีออกมา เพื่อใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังในชีวิต ซึ่งผูบังคับบัญชา

จะชวยตอบสนองความตองการสวนน้ีไดโดย การมอบหมายงานที่ยากและทาทายให  ซึ่งความตองการที่

ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดเปนแรงจูงใจอีกตอไปความตองการจะเคลื่อนตอไปสูความตองการ  
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ในระดับท่ีสูงขึ้น (Satisfaction – Progression Process) นอกจากนี้ แมคคลีแลนด  (สุพานี  สฤษฎวานิช. 

2552: 157; อางอิงจาก  McClelland. 1998) ไดสรุปวาบุคคลจะเรียนรูความตองการจากสังคมที่

เก่ียวของ ความตองการจึงถูกกอตัวและพัฒนามาตลอดชวงชีวิตของแตละคน และเรียนรูวาในทาง

สังคมแลว บุคคลนั้นยอมมีความตองการท่ีสําคัญมีสามประการ ไดแก ความตองการความสําเร็จ 

(Need for Achievement) ความตองการอํานาจ (Need for Power) และความตองการความผูกพัน 

(Need for Affiliation) ซึ่งสัดสวนของความตองการท้ังสามประการนี้  ในแตละคนมีไมเหมือนกัน บางคน

อาจมีความตองการอํานาจสูงกวาความตองการดานอ่ืน  ในขณะที่อีกคนหน่ึงอาจมีความตองการ

ความสําเร็จสูง เปนตน ซึ่งจะเปนสวนท่ีแสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นได และเฮอรซเบอรก (สุพานี   

สฤษฎวานิช. 2552: 157; อางอิงจาก  Herzberg. 1990)  ไดสรุปวาความพอใจในการทํางานกับ

แรงจูงใจในการทํางานของคนมีความแตกตางกันคือการที่บุคคลพอใจในงานไมไดหมายความวาคน

นั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตถาคนใดมีแรงจูงใจในการทํางานแลวคนนั้นจะต้ังใจทํางานใหเกิด  

ผลดีได  ซึ่งจากการศึกษาของเฮอรซเบอรก พบวาปจจัยในการปฏิบัติงานจะมีอยู 2 ตัว  ไดแก ปจจัย

ดานตัวกระตุน (Motivation  Factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพอใจโดยตรง ไดแก ปจจัยในกลุมที่

เก่ียวของกับงานโดยตรง คือ  การประสบความสําเร็จในงาน หรือไดทํางานใหประสบความสําเร็จ  การ

ไดรับการยอมรับนับถือ จากอาชีพการงานนั้นๆ การไดรับผิดชอบในงาน  การมีโอกาสกาวหนาในงาน 

สวนปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) จะเปนปจจัยท่ีชวยปองกันไมเกิด 

ความไมพอใจ ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีไมเก่ียวของกับงานโดยตรงแตเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตองาน ไดแก 

กฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาจาง และคาตอบแทนท่ีไดรับ       

ซึ่งทฤษฎใีนกลุมน้ีทําใหเกิดการตระหนักในความตองการตางๆ และความแตกตางในความตองการ

เหลาน้ัน จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาตางๆ ดังกลาว   พบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ประกอบดวยดานตางๆ ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ซึ่งหากบุคลากรมีแรงจูงใจในดานตางๆ ดังกลาวจะสงผลตอประสิทธิภาพ 

ของการบริหารงานขององคการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาที่ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน ๆ คือ สอน วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค เริ่มกอต้ังเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมวา "โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม" 

ประจํามณฑลนครสวรรค โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปที่ 4 มา 2 ป ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ

นักเรียนที่จบแลวจะไดรับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสด์ิ กัณหเนตร เปนครูใหญ ตอมาไดรับบรรดาศักด์ิ

เปน "ขุณกัณหเนตรศึกษากร" พ.ศ.2511 ไดยกฐานะโรงเรียนขึ้นเปน  “ วิทยาลัยครู ” เปดทําการสอนทั้ง
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ระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง พ.ศ. 2512 กรมการฝกหัดครูไดมีโครงการการผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้น  จึงได

เปดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา"  (ป.ป.) สําหรับผูจบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ป รวมทั้ง

เปดรับนักศึกษาภาคคํ่ารุนแรกท้ังระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง พ.ศ. 2517 เปดรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี "ครุศาสตรบัณฑิต" วิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร  โดยรับผูจบ ป.กศ. สูง หรือ

อนุปริญญา เขามาเรียน 2 ป พ.ศ. 2518 ไดมีพระราชทานบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 ใหสามารถ

จัดการศึกษาใหถึงระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2521 ในปน้ีเปดรับนักศึกษาในโครงการฝกอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)พ.ศ. 2524 เปดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตร

บัณฑิต (ค.บ. 4 ป) ในวิชาเอกสังคมศึกษา  และวิทยาศาสตรท่ัวไป  พ.ศ.  2526 เปดรับนักศึกษา

หลักสูตร ป.กศ.สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพดังตอไปนี้  คือ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพ

วารสาร และการประชาสัมพันธ และเทคนิคการอาชีพไฟฟา พ.ศ. 2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ู          

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสาขาวิชาการอ่ืนได  จึงไดเปดรับนักศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ) มีวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ วิชาดนตรี และหลักสูตร

อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) ในวิชาไฟฟา พืชศาสตร และมีคณะวิชาวิทยาการจัดการ  เพิ่มขึ้นมา

รวมเปน 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิชาวิทยาการจัดการ พ.ศ  2535  ไดรับพระราชทานชื่อจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “สถาบันราชภัฎนครสวรรค ” และเปลี่ยนจาก  สถาบันราชภัฎ

นครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  และป พ.ศ. 2545 – 2550 ไดเปดการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาการสงเสริมสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการเกษตร 

และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค ไดลงพระปรมาภิไธย และประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา และมี

ผลบังคับใช ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. 2551: 3)      

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จัดหลักสูตรการศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาการศึกษา  

สาขาวิทยาศาสตร  และสาขาศิลปศาสตร โดยกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน  

กลาวคือมุงเนนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชาใหสอดคลองกับสังคม  สงเสริมนักศึกษาใหมี

ความรู ทักษะ และเทคนิคในการประกอบอาชีพ สามารถแกปญหา และมีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

การทํางานได  รวมท้ังมีโลกทัศนที่กวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการพัฒนาตนเองและ

ประเทศชาติ  ที่สําคัญการพัฒนาและสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  เจตคติที่ดี อันจะสงผลตอการ

พัฒนาสังคมใหมีศักยภาพมากขึ้น (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. 25 51: 3) การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประกอบดวยบุคลากรสวนตางๆ ดังนี้ ขาราชการ จํานวน  194 คน  
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พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 217 คน พนักงานราชการ จํานวน 25 คน ลูกจางประจํา จํานวน 40 คน 

ลูกจางชั่วคราว  จํานวน 177 คน (สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2554: ออนไลน)  

นอกจากน้ียังพบปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานของบุคลากร คือ ภาระงานของอาจารยมากเกินไป   

จึงทําใหการปฏิบัติทั้งการสอนและงานบริหารไมประสบผลเทาท่ีควร ภาระงานของบุคลากรมีงานประจํา

ที่ตองรับผิดชอบมากทําใหการบริการไมทั่วถึงตอความตองการ นอกจากนี้อาจารยผูสอนไมตรงกับ

สาขาท่ีสอน และไมมีอาจารยสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 2551: 34) 

 และ จากการสัมภาษณบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค พบประเด็นที่เปนปญหา

ที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพอสรุปไดดังนี้  

 1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน พบวา โครงการของหนวยงาน ตางๆ ที่จัดทําขึ้น  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานยังไมได รับความรวมมือจาก บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทาที่ควร   จึงทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานขาดความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน  สงผลใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ รวมทั้งการบริหารงานของฝายบริหารไมมีความ

ชัดเจน (สัญชานี  สุขพิทักษ; คุณากร  กรสิงห. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้ยังมีบุคลากรแจงความ

ประสงคยายหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยูเดิมไปยังหนวยงานใหม จึงทําใหงานที่ปฏิบัติไมตอเนื่องสงผลให

งานที่ทําในหนาที่นั้นๆ ลาชาไมทันตามเวลาที่กําหนด (ศรพิชัย  โนนทอง. 2553: สัมภาษณ)  

 2.  ดานการยอมรับนับถือ  พบวา บุคลากรท่ีมีอายุนอยแตมีตําแหนงหนาที่สูงยังไมเปนท่ี

ยอมรับนับถือของบุคลากรที่มีอายุมากกวา (คุณากร  กรสิงห; สดใส  เลิศเดช. 2553: สัมภาษณ) 

อยางไรก็ตามในบางครั้ง เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงานบางคนสามารถปรึกษา 

ใหคําแนะนํา และยอมรับความคิดเห็นไดบาง (ไพศาล  เครือแสง. 2553: สัมภาษณ) 

  3.  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  พบวา ปริมาณงานมากเกินกําลังความสามารถ ในขณะที่มี

เวลาจํากัด (คุณากร  กรสิงห. 2553: สัมภาษณ) อาจารยจะตองมีหนาท่ีเปนผูสอน แตก็มีอาจารย

บางสวนที่สอนไมตรงกับสาขาท่ีไดศึกษามา นับวาเปนการใชทรัพยาบุคคลไมตรงกับความรู

ความสามารถที่แทจริง นอกจากนี้อาจารยก็ยังรูสึกวาตนเองยังไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนดาน

ความรูเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน  และอาจารยก็ยังขาดทักษะในการสอน (ดวงใจ  ฉ่ํามะนา ;    

สัญชานี  สุขพิทักษ. 2553: สัมภาษณ)   

             4.  ดานความรับผิดชอบ พบวา บุคลากรบางทานละเลยการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  ไมใสใจ

ในหนาท่ีที่ตนไดรับมอบหมาย ทําใหงานสวนรวมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (ไพศาล  เครือแสง. 

2553: สัมภาษณ) นอกจากน้ัน บุคลากรยังรูสึกวาไมมีอิสระในการปฏิบัติงานเทาที่ควรทั้งๆ  ที่ไดรับ

มอบหมายงานนั้น (สดใส  เลิศเดช; ศรพิชัย  โนนทอง. 2553: สัมภาษณ) 
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 5.  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาตนเอง

ไมไดรับความเปนธรรม  และบุคลากรบางทานยังรูสึกวาขาดโอกาสในการรับพิจารณาใหไปฝกอบรบ

เพื่อเพิ่มพูนความรู  อาจารยสวนใหญขาดความพึงพอใจในเรื่องการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น (ศรพิชัย  

โนนทอง. 2553: สัมภาษณ) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เพื่อใหผูเก่ียวของไดพิจารณานําผลการวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางใน  

การบริหารงาน  อันจะสงผลใหการพัฒนางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนผลดี

ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวม

และเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  

 2.  เปรียบเทียบแรงจูงในในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และ

ประสบการณในการทํางาน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร และผูที่เก่ียวของไดใชเปนแนวทางใน

การเลือกวิธีการสรางแรงจูงใจ  ซึ่งผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสามารถจูงใจ

บุคลากร  และเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรทุกฝายในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ในป

การศึกษา 2554 จํานวน  685  คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

 1.1  เพศ  แบงเปน 



 7 

 1.1.1 ชาย 

 1.1.2 หญิง 

  1.2  ระดับการศึกษา  แบงเปน 

  1.2.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

  1.2.2 ปริญญาตรี 

  1.2.3 สูงกวาปริญญาตรี 

  1.3 ลักษณะการปฎิบัติงาน  แบงเปน 

  1.3.1 ปฏิบัติงานบริหาร 

  1.3.2 ปฏิบัติงานสอน 

  1.3.3 ปฏิบัติงานสนับสนุน 

  1.4  ประสบการณในการทํางาน   แบงเปน 

  1.4.1  นอยกวา 5 ป 

  1.4.2  5 – 10 ป 

  1.4.3  มากกวา 10 ป 

2. ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

5 ดาน  คือ 

2.1 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

2.2 ดานการยอมรับนับถือ 

2.3 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.4 ดานความรับผิดชอบ 

2.5 ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ   

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่เปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม  

เปนสิ่งที่ชี้ทิศทางหรือแนวทางใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของแตละคนและเปนสิ่งที่

ชวยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมน้ันๆ ใหคงอยู  ในงานวิจัยน้ี หมายถึงสิ่งที่เปนแรงกระตุนใหบุคลากรเกิด

กําลังใจ มีพลัง  รูถึงคุณคาในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และชวย

ใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ใน 5 ดาน ดังนี ้
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 1.1 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีบุคลากร มีความสามารถในการ

ทํางานตามหนาท่ี ๆ ไดรับมอบหมายไดประสบผลสําเร็จ และสามารถปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ       

ที่อาจเกิดขึ้นได รวมท้ังสงผลถึงความกาวหนาในหนาที่การงานดวย  

 1.2 ดานการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคลากร ไดรับการยกยอง ชมเชย ความยอมรับ

นับถือจากบุคคลท่ีตนเก่ียวของในการปฏิบัติงาน และไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 

 1.3 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ   

ที่ตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร  เปนงานท่ีถนัด  นาสนใจ  และยังสงผลใหเกิดความพอใจ

และเปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานนั้นอยางเต็มใจ 

 1.4 ดานความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีที่ไดรับ

มอบหมาย  จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยที่บุคลากรน้ันมีอํานาจในการรับผิดชอบอยาง

เต็มที่ 

 1.5 ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หมายถึง การที่บุคลากร ไดรับการ

เปลี่ยนแปลงเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานใหสูงขึ้นตลอดจน ไดรับการอบรม ศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพูน 

ความรูความสามารถของตนเอง 

 2. ลักษณะการปฎิบัติงาน  หมายถึงการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ในงานวิจัยนี้ไดแบงประเภทของการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

 2.1  ปฏิบัติงานบริหาร  หมายถึงผูบริหารที่ประจําอยูในหนวยงานตาง ๆ ตามประกาศ    

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เรื่องการแบงสวนราชการและสวนงานภายในระดับงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

 2.2 ปฏิบัติงานสอน  หมายถึงอาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม  

คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

 2.3 ปฏิบัติงานสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ประจําอยูในหนวยงานตาง ๆ ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เรื่องการแบงสวนราชการและสวนงานภายในระดับงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

 3. บุคลากร  ในงานวิจัยนี้หมายถึง บุคลากรที่กําลังปฏิบัติงานบริหาร งานสอน และงาน

สนับสนุนงานวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อยูในปการศึกษา 2554  

 4. ระดับการศึกษา  ในงานวิจัยนี้หมายถึง ระดับการศึกษาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏนครสวรรค สําเร็จการศึกษามา แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 



 9 

 4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 4.2 ปริญญาตรี 

 4.3 สูงกวาปริญญาตรี 

 5. ประสบการณทํางาน  ในงานวิจัยนี้หมายถึง  ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก  

 5.1 นอยกวา 5 ป 

 5.2 5 – 10 ป 

 5.3 มากกวา 10 ป 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. บุคลากรชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

2. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดาน

แตกตางกัน 

3. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฎิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแต

ละดานแตกตางกัน  

4. บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ

ในแตละดานแตกตางกัน 

 
  

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

ผูวิจัยไดศึกษา และจัดลําดับเนื้อหาสาระดังนี้  ความหมายของแรงจูงใจ  ความสําคัญของแรงจูงใจ 

ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ  แนวคิดที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  องคประกอบในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา  และการจัดดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ความหมายของแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจ (Motivation) เปนคําซึ่งมาจากภาษาลาตินวา  Movere  อันหมายถึงการเคลื่อนไหว 

(to move)  ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกซึ่งไมหยุดนิ่งอันยังผลใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทํา (สรอยตระกูล 

(ติวยานนท) อรรถมานะ. 2542: 83; อางอิงจาก Luthans. 1985: 183) ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอ่ืนๆ 

(2541: 106) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง  การที่บุคคลไดรับกระตุนใหแสดงพฤติกรรม

ในการกระทํากิจกรรมตางๆ อยางมีพลัง  มีคุณคา มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจ  เต็มใจ 

ความพยายาม  หรือพลังในตนเองรวมทั้ง การเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุมเทในการทํางาน เพื่อให

บรรลุเปาหมายตามความตองการและสงผลใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 นอกจากน้ี มัลลิกา ตนสอน  (2544: 194)  ยังกลาววา  แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและ

ความเต็มใจของบุคคลที่จะทุมเทความพยายาม เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายบุคคลที่มีแรงจูงใจ 

จะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  

 ในขณะท่ี เสนาะ  ติเยาว (2553: ออนไลน) กลาววา แรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุน ท่ี

เกิดจากความตองการที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนท่ีองคการจัดให  ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมใน

การทํางาน ซึ่งสิ่งสนองเหลานี้จะประกอบไปดวยปจจัยแหงความตองการพื้นฐาน ไดแกความสําเร็จใน

การทํางาน  ความเจริญเติบโตในการทํางาน  ปจจัยสุขอนามัย  นโยบาย  และการบริหารงานของ

องคการ คาจางเงินเดือนที่ไดรับ  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  สภาพการทํางาน ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและความมั่นคงในการทํางาน  

 สวน  คินิชิและวิลเลี่ยม (โศภชา อรัญวัฒน. 2550: 197: แปลจาก Kinicki; & Williams. 2008) 

กลาววา แรงจูงใจ  หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาเริ่มตนจากมนุษยตองการ ซึ่งความตองการจะ

เปนผลทําใหเกิดแรงจูงใจ และแรงจูงใจจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีผลทําให

มนุษยไดรางวัล และผลของรางวัลทําใหมนุษยพึงพอใจ  
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 ในขณะท่ี ชนงกรณ  กุณฑลบุตร (2549: 172) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึงการท่ีผูนําจะใช

ปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายในของแตละบุคคลมาใชในการกระตุนใหพนักงานใชศักยภาพท่ีตน       

มีอยูในการทํางานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  ปจจัยภายนอกไดแกสิ่งตางๆ ที่จะเปน 

สิ่งกระตุน (Stimulus) จากภายนอก (Extrinsic) ทําใหบุคคลพึงพอใจและนําความสามารถของตน

ออกมาใชในการทํางาน 

 สรุปไดวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  ปจจัยหรือสิ่งตางๆ ที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคหรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการ หรือหมายถึงการท่ี

บุคคลมีความปรารถนา  หรือตองการท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายที่ต้ังไว 

 

ความสําคัญของแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน  เพราะการปฏิบัติงานใดๆ ใหไดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ตองประกอบไปดวยสวนสําคัญ  2 ประการ คือ ความสามารถ หรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลและการจูงใจเพื่อโนมนาวบุคคลใหใชความสามารถหรือทักษะการปฏิบัติงาน  

(ทิพมาศ  แกวซิม . 2542: 11; อางอิงจาก Vrom. 1970: 10) นอกจากน้ี วรูม ยังกลาวเพิ่มเติมวา

แรงจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิด

จากแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการและแสดงการกระทําออกมา  โดยปกติคนเรามีความสามารถใน

การกระทําตางๆ ไดหลายอยาง หรือมีพฤติกรรมแตกตางกัน  แตพฤติกรรมเหลานี้จะแสดงออกเพียง

บางโอกาสเทาน้ัน  สิ่งที่จะผลักดันเอาความสามารถของคนออกมาไดคือ  แรงจูงใจน้ันเอง แรงจูงใจ   

จึงเปนความเต็มใจท่ีจะใชพลังความสามารถเพื่อใหประสพความสําเร็จตามเปาหมาย  

  สุพานี  สฤษฎวานิช (2552: 156) กลาววา แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทําคือพนักงานมีความอยากท่ีจะทํางาน มีความต้ังอกต้ังใจในการ

ทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น  ดํารงตนเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกร สรางสรรคและพัฒนางานและองคการ ตลอดจนคงอยูกับองคการอยางยาวนาน แตถาคนขาด

แรงจูงใจในการทํางาน คนคนนั้นก็จะเฉื่อยชา  ขาดความต้ังใจ  ขาดความใสใจในการทํางาน  สักแต

ทํางานออกมา ใหเสร็จพนๆ ตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพตํ่า  หรือสรางความเสียหายให

เกิดขึ้นแกองคการ  
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 แรงจูงใจมีความสําคัญ เนื่องจากความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคการตาง ๆ จะเกิด

ขึ้นอยูที่ความรวมมือรวมใจของพนักงานเปนสําคัญ ถาองคการใดมีผูบริหารท่ีสามารถใชหลักแรงจูงใจ

ไดถูกตอง พนักงานจะมีความต้ังใจและเต็มใจทํางานสูง ทําใหเกิดประสิทธิภาพไดประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ สวนองคการใดไมเห็นความสําคัญของแรงจูงใจจะไดผล

ตรงกันขาม (บรรยงค  โตจินดา. 2545 : 250) 

 หลักสําคัญของการกระตุนใหพนักงานต้ังใจทํางานหรือขยันทํางานน้ันจะตองเปนมาตรการ

หรือวิธีการท่ีต้ังขึ้นแลวจะมีพนักงานเพียงบางคนหรือบางสวนเทานั้นที่ไดรับประโยชนไมใชไดทุกคน

หากทุกคนไดประโยชน มาตรการนั้นจะกลายเปนสวัสดิการ ไมใชแรงจูงใจหรือการกระตุนใหทํางาน  

แรงจูงใจที่ใชกันทั่วไปมีหลายวิธี เชนการใหความดีความชอบ 2 ขั้น รางวัลพนักงานดีเดน เบ้ียขยัน คา

คอมมิชชัน เปนตน (สมคิด บางโม. 2551: 177) 

 นอกจากนี้ สุรศักด์ิ วณิชยวัฒนากุล  (2553: ออนไลน) ไดกลาวถึง ความสําคัญของแรงจูงใจ

ในการทํางาน  ดังนี้ 

 1. พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย ในการ

ทํางานใดๆ ถาบุคคลมี แรงจูงใจ ในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ 

ซึ่งตรงกันขามกับ บุคคลที่ทํางานประเภท “เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียงเพื่อใหผานไปวันๆ 

 2. ความพยายาม (Endeavor) ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บากบ่ัน คิดหาวิธีการ       

นําความรูความสามารถ และประสบการณของตน มาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด ไมทอถอย

หรือละความพยายามงายๆ แมงานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จ ดวยดีก็มักคิดหา

วิธีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆ  

 3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้ง กอใหเกิด      

การคนพบชองทางดําเนินงานที่ดีกวา หรือประสบผลสําเร็จมากกวา นักจิตวิทยาบางคนเชื่อวา           

การเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องหมายของความเจริญกาวหนาของบุคคล แสดงใหเห็นวาบุคคลกําลังแสวงหา

การเรียนรูสิ่งใหมๆ ใหชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง เมื่อด้ินรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงค

ใดๆ หากไมสําเร็จบุคคล ก็มักพยายามคนหาสิ่งผิดพลาดและพยายามแกไข ใหดีขึ้นในทุกวิถีทาง       

ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานจน ในท่ีสุดทําใหคนพบแนวทางท่ีเหมาะสมซึ่งอาจจะตางไป

จากแนวเดิม 

 4. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงมั่นทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา 

และการมุงมั่นทํางานท่ีตนรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูนั้นมีจรรยาบรรณในการทํางาน 

(Work Ethics) ผูมีจรรยาบรรณในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาท่ี มีวินัย

ในการทํางาน ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะ ดังกลาวนี้  มักไมมีเวลา

เหลือพอที่จะคิดและทําในสิ่งท่ีไมดี  
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 สรุปไดวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ  และมีความจําเปนสําหรับองคการ        

ทุกแหง  ถาผูบริหาร สามารถชักจูงบุคคลในองคการไดตรงกับเรื่องที่เขาตองการ ก็จะทําใหบุคคลมี

แรงจูงใจ สงผลใหเขาเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการใหความรวมมือปฏิบัติงานให  

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจจะเปนเครื่องมือที่ผูบริหารจะใชเพื่อทําการวิเคราะหแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา  

และวิเคราะหวาระบบการจูงใจขององคการท่ีเปนอยูนั้นเหมาะสมกับความตองการและแรงจูงใจของ

คนเหลาน้ันหรือไมเพียงใด และเน่ืองจากคนมีความซับซอนในภาวะอารมณ  ความรูสึกนึกคิด ความ

คิดเห็น ความคาดหวังตาง ๆ และสถานการณที่เก่ียวเนื่องจึงไมสามารถมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวที่

จะใชอธิบายแรงจูงใจไดอยางครบถวนทฤษฎีท่ีศึกษาดานแรงจูงใจจึงมีอยูมาก 

 ทฤษฎีแรงจูงใจ โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 2 กลุม  คือ (สุพานี  สฤษฎวานิช. 2552: 157 - 164; 

อางอิงจาก McShane; & Glinow. 2002: 597)  

 1. ทฤษฎีกลุมเชิงเน้ือหา (Content  Theories) หรือทฤษฎีวาดวยความตองการ (Need  

Theories) ทฤษฎีในกลุมนี้จะเนนไปที่การศึกษาปจจัยภายในตัวบุคคลที่ผลักดัน และชี้นําพฤติกรรม

ตางๆ ใหเกิดขึ้น เชน ความตองการเงินเดือนสูงๆ ตองการสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน ตองการ

เพื่อนรวมงานที่ดี เปนตน ปจจัยเหลานี้จะเปนปจจัยท่ีสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานของคน  แตถา

ปจจัยเหลานั้นมีลักษณะตรงกันขามแรงจูงใจในการทํางานก็จะไมเกิดขึ้น แนวคิดในกลุมนี้ จะศึกษา

ความตองการท่ีสําคัญของคนที่จะมีผลตอการกระตุนพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางออกมา ทฤษฎีในกลุม

นี้จึงมีชื่ออีกอยางวา กลุมของทฤษฎีความตองการ (Need Theories) ซึ่งทฤษฎีสําคัญในกลุมนี้ คือ 

1.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

Needs Theory)  ซึ่งมาสโลว เปนนักจิตวิทยาที่สนใจศึกษาความตองการของคน โดยเนื้อหาท่ีสําคัญ

ของทฤษฎีน้ีคือ 

1.1.1 คนทุกคนมีความตองการซึ่งความตองการนั้นมีอยูมากมายหลายอยาง และ

ความตองการจะมีต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 

1.1.2 ความตองการเหลานั้น อาจจัดเปนลําดับขั้นได 5 กลุม จากลําดับความตองการ

ขั้นพื้นฐานไปสูความตองการขั้นสูง ดังน้ี คือ 

1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological  Needs) จะไดแกความ

ตองการพื้นฐานในปจจัยสี่ท้ังหลาย  เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย

เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน 
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2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Security and Safety  Needs) คนเรา

เมื่อไดรับปจจัย 4 แลว เราก็อยากจะมีความมั่นคงในสิ่งที่เราไดรับ เชน ตองการไดทํางานท่ีมั่นคง และ

มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน  

3) ความตองการทางดานสังคม (Social  Needs) เปนความตองการท่ีจะมีเพื่อน 

มีกลุมมีคนที่เรารัก ไววางใจ และรักเขา จะไดพูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะ     

โดยธรรมชาติคนเราจะเปนสัตวสังคม ไมชอบอยูโดดเด่ียว ชอบอยูเปนกลุมเปนสังคม  ซึ่งองคการ        

อาจจัดต้ังกลุมกิจกรรมหรือชมรมตางๆ ใหเกิดขึ้นภายในหนวยงานได  

4) ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) คือตองการใหคนอ่ืน

เห็นคุณคา  เห็นความสําคัญ ยอมรับในความรูความสามารถที่เรามีอยู ซึ่งองคการอาจตอบสนองดวย

การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ใหการยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหเหมาะสม 

5) ความตองการท่ีจะสมหวังในชีวิต บรรลุถึงสิ่งที่เปนสุดยอดปรารถนา (Self-

Realization หรือ Self – Actualization Needs) ไดแสดงความสามารถสูงสุดที่มีออกมา เพื่อใหประสบ

ความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังในชีวิต ซึ่งผูบังคับบัญชาจะชวยตอบสนองความตองการสวนนี้ไดโดย        

การมอบหมายงานที่ยากและทาทายให 

1.1.3 ความตองการใดท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดเปนแรงจูงใจอีกตอไปความ

ตองการจะเคลื่อนตอไปสูความตองการในระดับที่สูงขึ้น (Satisfaction – Progression Process)  

มาสโลว (ขวัญจิรา ทองนํา. 2547: 33; อางอิงจาก Maslow. 1970: 35-47) นักจิตวิทยา

ชาวอังกฤษไดต้ังทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับแรงจูงใจไวและเปนที่ยอมรับกันแพรหลาย ทฤษฎีดังกลาวมีสาระ

ดังนี้ 

1. มนุษยมีความตองการและเปนความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุด ขณะท่ีความตองการใด 

ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอ่ืนก็จะเขามาแทนที่  ไมมีวันสิ้นสุด 

2. ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรมอีกตอไป 

3. ความตองการของมนุษย มีลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (A Hierarchy of 

Need) คือ เมื่อความตองการในระดับตํ่า ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรอง

ใหมีการตอบสนองทันที 

1.2 ทฤษฎี ERG แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1.2.1 ความตองการใหมีชีวิตอยูรอด (Existence  Needs) เปนความตองการดานกายภาพ 

ดานวัตถุ และดานปจจัย 4 เชน อาหาร เงิน สภาพการณทํางานที่ดี และมั่นคงซึ่งความตองการในขั้นน้ี

เทียบเคียงไดกับความตองการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของมาสโลวนั่นเอง 
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1.2.2 ความตองการดานความสัมพันธกับคนอ่ืน (Relatedness  Needs) เปนความ

ตองการที่จะมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ลูกนอง ผูบังคับบัญชา  และกับคนในครอบครัว     

ซึ่งจะเทียบเคียงไดกับความตองการในระดับ 3 ของมาสโลว 

1.2.3 ความตองการดานการเจริญเติบโต (Growth  Needs) ซึ่งมิใชการเติบโตทาง 

ดานรางกายแตเปนการเติบโตในหนาท่ีการงาน มีความกาวหนาและพัฒนาความรูความสามารถ     

ซึ่งตรงกับความตองการในระดับ 4 และ 5 ของมาสโลว 

แอลเฟรด แอดเลอร (ขนิษฐา  วิเศษสาธร; และมุกดา ศรียงค. 2537: 212; อางอิงจาก 

Alfred  Adler. 1930: 402) กลาววา ทฤษฎี ERG เปนทฤษฎีการจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีใหความสําคัญ

กับความตองการ แอลเฟรด  แอดเลอร  เปนผูต้ังทฤษฎีนี้ขึ้น โดย E มากจาก Existence  Needs R  

มาจาก Relatedness  Needs และ G มาจาก Growth  Needs เขาแบงความตองการของมนุษยเปน 

3 ประเภท 

1. ความตองการเก่ียวกับการดํารงชีวิต (Existence  Needs) เปนความตองการ         

ทางวัตถุ และสามารถตอบสนองใหพึงพอใจได โดยปจจัยจากสิ่งแวดลอมตางๆ เชน อาหาร นํ้า  

เงินเดือน รายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาจางและสภาพการทํางาน 

2. ความตองการเก่ียวของสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Relatedness  Needs) เปนความ

ตองการที่จะมีความสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญตอตัวเขา ไดแก เพื่อนรวมงาน ผู บังคับบัญชา  

ผูอยูใตบังคับบัญชา ครอบครัว และเพื่อนฝูง  

3. ความตองการพัฒนา (Growth  Needs) ความตองการน้ีเก่ียวของกับความปรารถนาที่

จะพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ความตองการดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาความสามารถ ความ

เฉลียวฉลาด ความมีอํานาจท่ีจะกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญตอบุคคล  

1.3 ทฤษฎีความตองการ 3 อยาง (Three Need Theory) ทฤษฎีน้ีเนนอธิบาย การจูงใจ

ของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการ

กระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางานหมายถึงความตองการที่จะทํางาน

ใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ต้ังใจไว  เมื่อตนทําอะไรสําเร็จไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอ่ืน

สําเร็จตอไป หากองคการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว 

ในชวงปค .ศ. 1940  นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใช

แบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความตองการของ

มนุษย โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเก่ียวกับสิ่ง

ที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดไดสรุป คุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมี

ความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบTAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึง

พฤติกรรมของบุคคลไดคือ 
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1.3.1 ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ (Need for Achievement) ซึ่งหมายถึง

ความตองการท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จ   ทํางานใหดีกวาคนอ่ืน  ทํางานไดยอดเย่ียม หรือ

ทํางานกับคนเกง สามารถบรรลุเปาหมายที่คอนขางยาก  สามารถแกไขปญหาที่ซับซอน  และสามารถ

พัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการทํางาน 

คนที่มีความตองการประเภทนี้สูงมักชอบทํางานคนเดียวหรือทํางานกับคนเกง 

และชอบงานที่ไดรับผิดชอบ จึงชอบที่จะกําหนดเปาหมายงานของตนเองใหเปนเปาหมายที่ยากและ  

ทาทายแตไมยากจนเกินไป ซึ่งทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายนั้นตองไปขึ้นอยูกับโชคชะตามากกวา

ความสามารถและบุคคลตองการขอมูลยอนกลับที่เชื่อถือไดและทันตอเวลาเพื่อจะไดทราบวาตนเอง

ทํางานไดผลเปนอยางไร  

1.3.2 ความตองการในอํานาจ (Need for Power) จะครอบคลุมถึงความตองการที่

สามารถมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติของคนอ่ืนได   สามารถควบคุมคนและ

งานได  มีตําแหนงและอํานาจหนาท่ีเหนือคนอ่ืน  สามารถเอาชนะฝายตรงขามไดความตองการใน

อํานาจนี้อาจแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

1) ความตองการในอํานาจเพื่อตัวเอง จะใชอํานาจเพื่อควบคุมและใชประโยชน

จากคนอ่ืนเพื่อผลประโยชนของตนเอง 

2) ความตองการในอํานาจเพื่อสังคม จะใชอํานาจเชิงสรางสรรค เพื่อผลประโยชน

ขององคการ  หรือสวนรวมเปนสําคัญ 

1.3.3 ความตองการท่ีจะมีความสัมพันธกับคนอ่ืน (Need for Affiliation) เปนความ

ตองการที่จะมีเพื่อน มีกลุมเปนที่ยอมรับของกลุม  เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน  สามารถทํางานรวมกับ   

คนอ่ืนๆ ที่เปนมิตรและมีความรวมมือท่ีดี  มีสัมพันธภาพท่ีดี และหลีกเลี่ยงความขัดแยง  มีสวนรวม   

ในกิจกรรมทางสังคมท่ีนาพอใจ 

แมคคลีแลนด กลาววาคนเราจะมีความตองการทั้ง 3 อยางในเวลาเดียวกันได           

แตสัดสวนของความตองการนั้นจะแตกตางกันออกไปได  โดยความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ 

และความตองการในอํานาจจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานในองคการใหประสบความสําเร็จเปน

อยางย่ิง เพราะผูบริหารที่มีความตองการที่จะประสบความสําเร็จ จะมุงมั่นตอการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ และความตองการในอํานาจจะทําใหผูบริหารมีอํานาจพอที่จะ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญอันจะทําใหงานขององคการบรรลุเปาหมายและเปนประโยชนแก

องคการได 

 



 17 

1.4 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก ทฤษฎีน้ีจะ เนนอธิบายและใหความสําคัญกับ

ปจจัย 2 ประการไดแกดานตัวกระตุน (Motivation) และการบํารุงรักษา(Hygiene) สองปจจัยมีอิทธิพล

ตอความสําเร็จของงานเปนอยางย่ิง เฮอรสเบอรกไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณความพอใจและไม

พอใจทํางานของนักบัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน  ผลการศึกษาสรุปวาความพอใจในการทํางาน

กับแรงจูงใจในการทํางานของคนมีความแตกตางกันคือการที่บุคคลพอใจในงานไมไดหมายความวา

คนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตถาคนใดมีแรงจูงใจในการทํางานแลวคนนั้นจะต้ังใจทํางานให

เกิดผลดีได  ผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นผลของปจจัย 2 ตัว  คือดานตัวกระตุน และการบํารุงรักษา 

ตอเจตคติงานของบุคคล  ดังนี้   (สุพานี  สฤษฎวานิช. 2552: 157; อางอิงจาก McShane; & Glinow. 

2002: 597)  

1.4.1 ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation  Factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพอใจ

โดยตรง ไดแก ปจจัยในกลุมที่เก่ียวของกับงานโดยตรง คือ   การประสบความสําเร็จในงาน หรือได

ทํางานใหประสบความสําเร็จ  การไดรับการยอมรับนับถือ จากอาชีพการงานนั้นๆ  การไดรับผิดชอบ

ในงาน  การมีโอกาสกาวหนาในงาน 

1.4.2 ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) จะเปนปจจัยท่ีชวย

ปองกันไมเกิดความไมพอใจ ซึ่งจะเปนปจจัยที่ไมเก่ียวของกับงานโดยตรงแตเปนปจจัยภายนอกที่มีผล

ตองาน ไดแก กฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาจาง และคาตอบแทนที่

ไดรับ  

เฮอรสเบอรก (เจียมจิตร ศรีฟา. 2545: 12; อางอิงจาก Herzberg; et al. 1959: 133-

155) เฮอรสเบอรกและคณะ ไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล   

เขาไดศึกษาวา “คนเราตองการอะไรจากงาน” คําตอบที่พบคือ บุคคลตองการความสุข จากการทํางาน 

และไดแนวคิดวาควรจะแยกองคประกอบที่เปนแรงจูงใจในการทํางานออกเปน  2 องคประกอบ คือ 

ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน 

1. องคประกอบที่เก่ียวกับตัวงานโดยตรง  ซึ่งทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน

องคประกอบน้ีเรียกวาปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) มีอยู 5 ประการ คือ 

1.1 ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล

สามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และ

รูจักปองกันปญหาที่เกิดขึ้นครั้นผลงานสําเร็จเขาจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลื้มใจในผลของงานอยางย่ิง 

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ

ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงาน จากผูมาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การ

ยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่

สอใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อไดทํางานอยางใดอยางหน่ึงบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะเกิดหลังจาก

การไดรับความสําเร็จในการทํางาน 
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1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจมีความสัมพันธ

กับความสามารถ เปนงานที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคและความทาทายใหลงมือทํา เพื่อความสําเร็จ

ของงานหรือเปนงานที่มีลักษณะทําเสร็จสมบูรณในตัวเอง 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรูสึกตอการที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ โดยกําหนดความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และมีอิสระในการดําเนินการ ไมมี

การตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้น

ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม หรือไดรับการฝกอบรมสามารถนํา

ความรูที่เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความกาวหนาแกตนเอง 

2. องคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน องคประกอบชนิดนี้เรียกวา ปจจัย

คํ้าจุน(Hygiene Factors) 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาจางที่ไดรับจากการทํางานและการเลื่อนขั้น

เงินเดือนในหนวยงานน้ันเปนท่ีพอใจของบุคลากรที่ทํางาน 

2.2 โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่

บุคคลไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึง สถานการณท่ีบุคคลสามารถ

ไดรับความกาวหนาในทักษะ (Skill) วิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูรวมงานประกอบไปดวยผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน(Inter Personal Relations with Superior. Subordinate. Peers) หมายถึง การติดตอไม

วาจะเปนกริยาหรือวาจาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกัน

และกันอยางดี 

2.4 สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพเปนท่ียอมรับถือของสังคม 

2.5 นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การ

จัดการและการบริหารองคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ 

2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ในการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ ซึ่งรวมถึงอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ 

2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลท่ี

ไดรับจากการงานในหนาที่ของเขา เชน การที่บุคคลตองยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจาก

ครอบครัวทําใหเขาไมมีความสุขและไมพอใจกับงานในที่ใหม 

2.8 ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง

ในการทํางาน ความย่ังยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 
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2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถ

ของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารองคประกอบทั้ง  2 ปจจัยนี้เปนสิ่ง

ที่คนตองการเพราะเปนแรงจูงใจในการทํางาน องคประกอบปจจัยจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญ ทํา

ใหเกิดความสุขในการทํางานเมื่อคนไดรับการตอบสนองดวยปจจัยชนิดนี้จะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการ

ทํางานผลที่ตามมา คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สวนปจจัยคํ้าจุนจะทําหนาที่เปนตัวปองกัน    

มิใหคนเกิดความไมเปนสุข หรือไมพึงพอใจในงานขึ้นชวยทําใหคนเปลี่ยนทัศนคติจากการไมอยาก

ทํางานมาสูความพรอมท่ีจะทํางานและจากผลการศึกษาของ เฮิรซเบิรก พบวา องคประกอบ 5 ชนิด

แรกที่เปนปจจัยจูงใจน้ันมีความสําคัญอยางมากท่ีจูงใจใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานโดยตรง  

จากการที่เฮิรซเบิรกไดสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางปรากฏวา  องคประกอบเหลานี้เปนท่ี

ตองการของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง ต้ังแตรอยละ 20 ถึง 41 สวนปจจัยคํ้าจุนนั้น ปรากฏวามี

ความสําคัญนอยตอการท่ีจะจูงใจใหคนเกิดความพึงพอใจในการทํางานแตจะเปนเพียงตัวปองกันมิให

เกิดความไมพึงพอใจในงานเทานั้น และบางองคประกอบมีความสําคัญนอยมาก 

 2. ทฤษฎีกลุมเชิงความคิดและกระบวนการ (Cognitive and Process Theories)    

 ทฤษฎีกระบวนการจะมุงที่แรงจูงใจเกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมบุคคลจึงเลือกพฤติกรรมทางเลือก

บางอยางเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของกลุมบุคคลและกลุมบุคคลไดประเมินความพอใจ

อยางไรภายหลังจากไดบรรลุเปาหมายแลว ทฤษฎีกระบวนการจะพยายามอธิบายขั้นตอนท่ีกอใหเกิด

แรงจูงใจของบุคคลซึ่งทําใหความเขาใจในความคิดหรือกระบวนการภายในจิตใจที่มีอิทธิพลตอบุคคล

นั้น โดยทฤษฎีกระบวนการที่สําคัญ ไดแก ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีความคาดหวัง  และทฤษฎีการ

กําหนดเปาหมาย  

 นอกจากน้ี แนวคิดในกลุมนี้ก็จะทําการศึกษาวิเคราะห บรรยาย และอธิบายกระบวนการ      

ที่บุคคลจะแปลงความคิด และความตองการใหเกิดเปนพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางออกมา  (สุพานี  

สฤษฎวานิช. 2552: 157-164) 

 ประทวน บุญรักษา (2555: ออนไลน)  ไดกลาววา กลุมเชิงความคิดและกระบวนการ 

(Cognitive and Process Theories) เปนทฤษฎีที่ศึกษา วิเคราะหบรรยายและอธิบายกระบวนการท่ี

บุคคลจะแปลงความคิดและความตองการใหเกิดเปนพฤติกรรม และการกระทาขึ้นมา เชน ทฤษฏี

ความคาดหวัง ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีเสริมแรง เปนตน ทฤษฎีในกลุมนี้ มีหลายทฤษฎีแตที่

สําคัญมี ดังนี้ 

 1. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectency Theory) ทฤษฎีน้ีมองวา บุคคลจะเกิดแรงจูงใจในการ

ทํางาน เมื่อเขามีความหวังหรือมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบ 3 สวนคือ 1.1 ความคาดหวัง 

(Expectancy) คือเห็นโอกาสที่จะเปนไปได โดยมองที่ความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน เมื่อเพิ่ม
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ความพยายามจะนาไปสูผลงานท่ีสูงขึ้น 1.2 เครื่องมือที่จะนาไปสูความสําเร็จ (Instrumentality) มองท่ี

ความเปนไปไดเก่ียวกับผลงานที่สูงขึ้นจะนาไปสูหนทางแหงการไดรับรางวัลจากองคการ 1.3 การมองเห็น

คุณคาของผลลัพธ ( Valence) มองผลลัพธคือรางวัลซึ่งควรจะตรงกับเปาหมายที่ต้ังไวและคุณคาของ

รางวัลจะขึ้นอยูกับการต้ังเปาหมายไว 

 2. ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) ทฤษฎีน้ีมองวาคนเราจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีใหกับสิ่ง

ที่ไดรับจากองคการของตนเองกับของคนอ่ืน ถารูสึกวาไมเสมอภาคและไมเปนธรรมจะขาดแรงจูงใจใน

การทางาน และเกิดความเครียดขึ้น ซึ่งจะตองหาวิธีลดความเครียดทันที เพราะไมมีใครจะสามารถทน

ตอความไมเสมอภาคได โดยเฉพาะคนที่มีความรูความสามารถและยอมรับในตัวเองสูง 

 3. ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting Theory) ทฤษฎีน้ีมองวาการทํางานของมนุษย

ตองมีเปาหมายและตอง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เฉพาะเจาะจง (Specific) 2) ทาทาย (Challenging) 

3) ไปถึงได (Reachable) 4) เปนที่ยอมรับ (Accepted) 5) มีกรอบระยะเวลา (Time Frame) 6) ไดรับ

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) จากการดาเนินงานตามเปาหมาย 

 4. ทฤษฎีการประเมินความคิด (Cognitive Evaluation Theory) ทฤษฎีน้ีมองวา พฤติกรรมที่

จะไดรับรางวัลภายในแตไดรับรางวัลภายนอก  จะทาใหแรงจูงใจลดลง  รางวัลภายนอก  คือ การให

รางวัลจากบุคคล  เชน คาตอบแทน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเปนตน  รางวัลภายใน  คือ รางวัลที่

เกิดขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของตนเอง เชน ความยินดีและความปลื้มปติในความสําเร็จ ความกาวหนา 

การเติบโตในการงาน เนื่องจากไดทางานที่ยากและทาทายใหประสบความสําเร็จ 

 5. ทฤษฎีการไหลและแรงจูงใจภายใน (Flow and Intrinsic Motivation Theory) ทฤษฎีน้ี

มองวาคนเราจะมีประสบการณในชวงกระบวนการในการทํางาน เนื่องจากขณะที่เราอยูในขั้นตอน 

และกระบวนการทางานอยูนั้น มักจะมีความมุงมั่นต้ังใจและมีแรงจูงใจในการทางานตามกระบวนการ

มากกวาเปาหมาย จึงเปนแรงจูงใจภายใน ซึ่งมักจะพึงพอใจในกระบวนการนั้น เมื่องานในกระบวนการน้ัน

จบลงแลว  และไดคิดยอนหลังจะรูสึกดีที่ไดรับประสบการณจากกระบวนการน้ัน  ดังนั้นการสราง

ประสบการณในชวงกระบวนการ ก็คือ 1) งานนั้นตองทาทายและตองใชทักษะระดับสูง 2) งานนั้นตอง

มีเปาหมายชัดเจน เพื่อสรางกระบวนการทํางานใหบรรลุ 3) ไดขอมูลยอนกลับจากการทํางาน 

 สรุปไดวา ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ  สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมเชิงเน้ือหา  

ซึ่งจะศึกษาปจจัยดานความตองการของคนเปนสําคัญ ทฤษฎีในกลุมน้ีจะไดแกทฤษฎีลําดับขั้น            

ความตองการของมาสโลว  ทฤษฎี ERG ทฤษฎีความตองการสามอยาง และทฤษฎีสองปจจัยของ

เฮอรสเบอรก เปนตน กลุมที่ 2 คือทฤษฎีเชิงความคิดและกระบวนการ กลุมน้ีจะศึกษาความสัมพันธ

ของปจจัยสวนบุคคล ที่มีปฏิสัมพันธกันและมีอิทธิพลตอกัน  และสงผลตอกระบวนความคิดซึ่งจะทํา

ใหเกิดพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางออกมา  
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แนวคิดท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 แมคคลีแลนด (สุรศักด์ิ วณิชยวัฒนากุล. 2553: ออนไลน; อางอิงจาก  McClelland. 1998: 167) 

ไดกลาววาบุคคลจะเรียนรูความตองการจากสังคมที่เก่ียวของ ความตองการจึงถูกกอตัวและพัฒนา      

มาตลอดชวงชีวิตของแตละคน และเรียนรูวาในทางสังคมแลว บุคคลยอมมีความตองการที่สําคัญ    

สามประการ คือ  

 1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) เปนความตองการท่ีจะทํางานไดดีขึ้น 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้น มีผูที่มีความตองการความสําเร็จสูงจะมีลักษณะพฤติกรรม 

ดังนี้  มีเปาหมายในการทํางานสูง ชัดเจนและทาทายความสามารถ  มุงท่ีความสําเร็จของงานมากกวา

รางวัล หรือผลตอบแทนเปนเงินทอง  ตองการขอมูลยอนกลับในความกาวหนาสูความสําเร็จทุกระดับ  

รับผิดชอบงานสวนตัวมากกวาการมีสวนรวมกับผูอ่ืน  

 2. ความตองการอํานาจ (Need for Power) เปนความตองการท่ีจะมีสวนควบคุม สรางอิทธิพล 

หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผูอ่ืน ผูมีความตองการอํานาจจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้  แสวงหาโอกาส

ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน  ชอบการแขงขันในสถานการณที่มีโอกาสใหตนเองครอบงํา

คนอ่ืนได  สนุกสนานในการเผชิญหนาหรือโตแยง ตอสูกับผูอ่ืน  

 ความตองการอํานาจมีสองลักษณะ คือ อํานาจบุคคล และอํานาจสถาบัน  อํานาจบุคคลมุง

เพื่อประโยชนสวนตัวมากกวาองคกร แตอํานาจสถาบันมุงเพื่อประโยชนสวนรวมโดยทํางานรวมกับคนอ่ืน 

 3. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) เปนความตองการท่ีจะรักษามิตรภาพ

และความสัมพันธระหวางบุคคลไวอยางใกลชิด  ผูมีความตองการความผูกพันมีลักษณะ ดังน้ี   

พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพใหย่ังยืน   อยากใหบุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเอง   

สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม  และการพบปะสังสรรค  แสวงหาการมีสวนรวมดวย          

การรวมกิจกรรมกับกลุม หรือองคกรตางๆ  

 สัดสวนของความตองการท้ังสามประการนี้ ในแตละคนมีไมเหมือนกัน บางคนอาจมีความ

ตองการอํานาจสูงกวาความตองการดานอ่ืน ในขณะที่อีกคนหน่ึงอาจมีความตองการความสําเร็จสูง 

เปนตน ซึ่งจะเปนสวนท่ีแสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นได   

 มัลลิกา  ตนสอน (2544: 31) ไดกลาวถึง การปฏิบัติงานที่จะใหงานมีประสิทธิภาพ จะตอง

อาศัยองคประกอบของการทํางาน ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 

 1. ทิศทาง (Direction) จะเก่ียวของกับทางเลือกท่ีบุคคลตัดสินใจเลือกเมื่อเผชิญกับทางเลือก

ตางๆ ในการแสดงพฤติกรรม 
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 2. ความหนักแนน (Intensity) เปนความเขมแข็งที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ

ทิศทางหรือทางเลือกท่ีไดตัดสินใจเลือก  ซึ่งจะกอใหเกิดความพยายามในการกระทําท่ีอาจจะแตกตางกัน

ในแตละบุคคล  

 3. ความเพียรพยายาม (Persistence) เปนแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรมอยางตอเน่ือง

ในระยะยาวจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่ตองการ ซึ่งเปนความทาทายสําหรับผูบริหารท่ีนอกจากจะตอง

ชวยกําหนดทิศทางและความหนักแนนในความตองการของบุคคลแลว ยังตองสรางความเพียรพยาม

ยามใหบุคคลปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี ้แมคคลีแลนด (ขวัญจิรา ทองนํา. 2547: 35; อางอิงจาก McClelland. 1961: 402) 

กลาวถึงลักษณะของพฤติกรรมของผูท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงดังนี้  

 1. กลาเสี่ยงพอสมควร ผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงจะมีการติดสินใจที่เด็ดเด่ียว ไม

พอใจทําสิ่งที่งาย ๆ ซึ่งไมตองใชความสามารถ หากแตเลือกทําสิ่งที่ยากเหมาะสมกับความสามารถ

ของตน และทําในสิ่งท่ียากไดสําเร็จทําใหตนพอใจ 

 2. ความกระตือรือรน ผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงไมไดขยันไปทุกกรณี แตจะเอาใจใส

มานะพากเพียรตอสิ่งที่ทาทาย ย่ัวยุความสามารถของตน เปนงานที่ตองใชสมองคิดและจะทําใหตนเอง

เกิดความรูสึกไดวาทํางานสําเร็จลุลวงไปได 

 3. ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติสูง จะพยายามทํางานใหสําเร็จ  

เพื่อความพึงพอใจของตนเอง มิใชจะหวังใหคนอ่ืนยกยองตน ตองการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น ไมชอบ 

ใหผูอ่ืนมาบงการวาตนเองควรจะทําอยางน้ันอยางน้ี 

 4. ตองการทราบใหแนชัดในผลการตัดสิน ในผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงจะติดตามผล

การกระทําของตนวามีผลอยางไร และเมื่อทราบผลการตัดสินใจแลวยังพยายามทําใหดีกวาเดิมอีก 

 5. คาดการณลวงหนา ผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงจะเปนผูที่มีการวางแผนระยะยาว

เพราะเล็งเห็นการณไกลกวาผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตํ่า 

 แรงจูงใจในองคการ มีองคประกอบที่สําคัญอยู  3 สวน คือ (สุพานี  สฤษฎวานิช. 2552: 156) 

 1. ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึงความแตกตางระหวางบุคคล ( Individual  Difference) ในเรื่อง

ตางๆ เชน บุคลิกภาพ ความเชื่อ คานิยม  ทัศนคติ ความสามารถในการรับรูและความคาดหวังตางๆ  

ตลอดจนความแตกตางในเรื่องเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  จะมีผลตอแรงจูงใจของแตละ

บุคคลแตกตางกันออกไป 

 2. ปจจัยในเรื่องงาน  เชน อาชีพงานที่แตกตางกัน หรือคุณลักษณะและธรรมชาติของงานท่ี

แตกตางกันในดานความทาทาย ความนาสนใจ ความรูสึกที่จะไดประสบความสําเร็จจากงานเหลานี้

จะทําใหงานนั้นมีผลตอการจูงใจตางกัน  ซึ่งทฤษฎีของเฮอรสเบอรก ไดกลาวถึงเรื่องนี้มาก 
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 3. ปจจัยตางๆ ขององคการ เชน โครงสรางองคการ วัฒนธรรมขององคการ บรรทัดฐาน 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ จะมีผลตอบรรยากาศและโอกาสของพนักงานจึงทําใหพนักงานมี

แรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันออกไป   

 นอกจากนี้  เสนาะ ติเยาว (2553: ออนไลน) กลาววา  องคประกอบของความสําเร็จในการ

ทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจจําแนกไดเปนความสําเร็จในงานดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การวางแผน ในการที่จะทํางานอยางมีระบบ มีลําดับขั้นตอน  

 2. การจัดงบประมาณ ที่ใชสนับสนุนในการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย  

 3. คน การใชคนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด(เกิดการทุมเททั้งแรงกาย และ แรงใจ)  

 4. ความชัดเจนในการสรางความเขาใจตรงกันในเรื่องของวิสัยทัศน (Vision) เปาหมาย (Goal) 

ในกลุมผูรวมงาน  

 5. การจัดการวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชเปนองคประกอบ และสนับสนุนในการปฏิบัติ เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวง  

 6. เวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชในการปฏิบัติ ต้ังแตเริ่มตนการปฏิบัติงาน จนงานสําเร็จลุลวง ฯลฯ 

 สรุปไดวา แนวคิดที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญในการท่ีจะ

ทําใหบุคคลมีความสําเร็จในงาน ประกอบดวย การวางแผน การจัดงบประมาณ ความชัดเจนในการ

สรางความเขาใจตรงกันในเรื่องของวิสัยทัศน การจัดการวัสดุ อุปกรณ และเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน  การพิจารณาความสําเร็จของงานที่ต้ังเปาหมายไว หรืออาจจะถือวาเปนแนวคิดหลักก็ได 

เพราะในแนวคิดดานอ่ืนๆ ก็ตองอาศัยคนเปนปจจัยหลักในการจัดดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

สูงสุด 

 

องคประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษามีองคประกอบสําคัญ 5 ดาน คือ 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ 

และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  การที่จะจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ

นั้น  ผูบังคับบัญชาควรทําใหงาน มีลักษณะที่ทาทายความสามารถ  แตก็ควรคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพราะงานที่มีลักษณะทาทายตอบุคคลหนึ่ง  อาจจะไมเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ

ของอีกบุคคลหนึ่งได  ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรจะตองพิจารณาถึง ความถนัด  ทักษะ  และการศึกษา 

ในการที่จะปฏิบัติงานตามที่มอบหมายใหทํา ท้ังนี้รวมถึงความสามารถปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ ได 

ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กอใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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สงผลใหเกิดการพัฒนางานและความกาวหนาในการปฏิบัติงานย่ิงๆ ขึ้น และปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก ประกอบดวยปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน กลาววา ดาน

ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนมีระดับมาก คือความรับผิดชอบ ฐานะของอาชีพในสายตาของสังคม   

และยังพบวาผูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธกับผูมีอายุมาก  ระดับการศึกษาสูง 

เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานและมีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

องคการ  นอกจากนั้นยังสรุปไดวา มนุษยที่มีแรงจูงใจยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อสนองความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลวตามที่กําหนดไว  5 ขั้น จากทฤษฎีทําให

ทราบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันขึ้นอยูกับกับการตอบสนองความตองการของมนุษยซึ่งมี

ระดับชั้นความตองการไมเทากัน  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมเทากัน อีกทั้งปจจัยที่

สรางแรงจูงใจใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังขึ้นอยูกับงานและสิ่งแวดลอมของงานดวย  

นอกจากน้ี ชะลอ  ธรรมศิริ (นงลักษณ  สินสืบผล. 2542: 13; อางอิงจาก ชะลอ ธรรมศิริ. 2530: 58)  

ไดกลาววา มนุษยมีความตองการขั้นสูง คือความตองการทํางานเพื่องาน เพื่อเสริมความย่ิงใหญ และ

ความสําเร็จของงานก็จะทําใหผลงานดีขึ้น เพราะความตองการในความสําเร็จเปนมูลเหตุจูงใจท่ีดีท่ีสุด

นั่นเอง  ไดมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

ทิพมาศ  แกวซิม  (2542: 52) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะวาอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีความภาคภูมิใจในหนาที่ท่ีสามารถสอนหรือแกปญหาตางๆ ในการทํางานดานการสอนใหบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทําใหเกิดกําลังใจในการทํางาน รวมท้ังสงผลถึงความกาวหนาใน

หนาที่การงาน จึงทําใหอาจารยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และงานวิจัยของ สุนันทา  

พงศประเสริฐศร ี(2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2.  ดานการยอมรับนับถือ การที่บุคลากรไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจะมาจากกลุมเพื่อน

รวมงาน  ผูบังคับบัญชา  หรือบุคคลอ่ืนๆ เชน ไดรับคําชม ไดรับคําแนะนําชี้แจงอยางมีเหตุผล ไดรับ

ความไววางใจ ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษในเรื่องที่เก่ียวของกับสุขภาพและจิตใจ ผูบังคับบัญชา

ยอมรับเก่ียวกับความคิดเห็น ยอมรับความรูความสามารถ และยอมมอบหมายงานใหปฏิบัติ ไมวา   

จะเปนเรื่องผลงานหรือความคิด เรื่องสวนตัว ฯลฯ การยอมรับในสวนตางๆ เหลานี้ทําใหบุคลากรเกิด

ความรูสึกภูมิใจในฐานะของตนเอง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค 

กอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ดังที่ วิจิตร  อาวะกุล (2540: 62 - 63) ได
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กลาวถึง วิธีการพัฒนาบุคลากรวา บุคคลจะสามารถพัฒนาไดตองเกิดมีการยอมรับซึ่งกันและกัน  

ไดรับการกระตุนที่ถูกวิธีอยางทั่วถึงมีโอกาสแสดงออก ตามศักยภาพของตนเองรวมถึงโอกาสในเขา

รวมกิจกรรมและพัฒนาเพื่อความกาวหนาของคนไดอยางเต็มท่ี  ไดมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานในดานการยอมรับนับถือ ดังน้ี สุนันทา พงศประเสริฐศรี (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จังหวัด

มหาสารคาม พบวา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเจาหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวยดี 

ผูบังคับบัญชาเอาใจใสตรวจตราการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  มีความชัดเจนของการสั่งการและ

มอบหมายงานของผูบังคับบัญชามีโอกาสท่ีจะพบและปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาไดอยางสะดวกและ

ผูบังคับบัญชาในหนวยงานใหอิสระในการปฏิบัติงาน และยังมีงานวิจัยที่เก่ียวของของ ทิพมาศ  แกวซิม 

(2542: 53) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พบวา  การที่บุคคลไดรับการยกยอง ชมเชย ไดรับกําลังใจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน                  

เมื่อปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จ

ขององคการ ทํานองเดียวกัน ศิริพร จันทศรี (2550: 23) ศึกษาเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนที่มีระดับการรับรู

ความสามารถของตนแตกตางกัน พบวา การยอมรับนับถือ คือการที่ขาราชการครูไดรับการยอมรับนับถือ 

การยกยองชมเชยและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยไดรับการยอมรับวา เปนบุคคล 

ที่มีความรูความสามารถในองคการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลี จันทเรนทร ( 2551: บทคัดยอ)   

ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก  

 3.  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  บุคลากรจะตองปฏิบัติงานที่ตรงกับความรูความสามารถเปน

งานที่ทาทายใหอยากปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด  เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

และงานท่ีปฏิบัติตองพัฒนาความรูและเพิ่มพูนประสบการณ  เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน งานที่

ทํามีความทาทายใหอิสระในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวม ความสะดวกของสถานที่ และถาคนใดมี

แรงจูงใจในการทํางานแลวคนน้ันจะต้ังใจทํางานใหเกิดผลดีได องคประกอบดานลักษณะงานก็เปน

องคประกอบหนึ่งที่ทําใหแรงจูงใจไดเชนกัน สอดคลองกับ สมยศ นาวีการ (2544: 394) ที่กลาววา 

เนื่องจากพนักงานแตละคนมีความรู ความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงาน

ตามที่ตนเองถนัด ดังนั้นการที่พนักงานไดทํางานตรงกับลักษณะงานที่ตนเองชอบหรือถนัด ยอมมีผล

ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและมีความภาคภูมิใจเมื่องานที่ตนรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย ไดมี  
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ผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน ดานลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ดังนี้ นิกร  ดุกสุกแกว  

(2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของครูชางอุตสาหกรรม โรงเรียน

อาชีวศึกษาในเขตภาคใต พบวา ครูชางอุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตภาคใต  เกิดการจูงใจ

ที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง ดานงานที่ทําอยูในปจจุบันและลักษณะงานทั่วไป และ ไมเกิดแรงจูงใจท่ีมี

ผลตอการพัฒนาตนเองในปจจัยดานเงินเดือน โอกาสที่จะไดรับเลื่อนตําแหนง ดานนิเทศงาน และดาน

เพื่อนรวมงาน สวนงานวิจัย ของ ทิพมาศ  แกวซิม (2542: 53) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาจารย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา อาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และ สุนันทา  พงศประเสริฐศรี ( 2550: 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบวาบุคลากรสายสนับสนุน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง 

 4.  ดานความรับผิดชอบ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการใดองคการหนึ่ง  ซึ่งในแตละองคการ

ตองการใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นและการใหอํานาจบารมีมากขึ้น  ไมใชวาคนทุกคน

หวังการที่จะมีความรับผิดชอบ และอํานาจบารมีเพิ่มมากขึ้น  แตอยางไรก็ตามก็มีคนจํานวนมากที่

ทํางานภายในองคกรใดองคหนึ่งที่ตองการที่จะมีความรับผิดชอบ มีอํานาจมากขึ้นจากการเปน

ผูบังคับบัญชา และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเน่ืองจากมีความคาดหวังวาจะไดรับสิ่งเหลานี้จากการ

ทํางาน ดังนั้น ในการคิดสรางสรรคผูบริหารควรใหสิ่งเหลานี้ อาทิ แผนของการเลื่อนขั้นตําแหนง       

การใหอํานาจและการมอบความรับผิดชอบอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจูงใจใหผูปฏิบัติงาน

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความ

รับผิดชอบ ดังนี้ ธราวรรณ  พลหาญ (2543: 8) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดานความรับผิดชอบ ขาราชการมีความพึงพอใจจากการที่ไดรับ

มอบหมายงานใหรับผิดชอบงานใหม ๆ มีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่  ความเหมาะสมของงาน

และความรูความสามารถ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานที่มีความชัดเจน การ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ การที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจะมาจากกลุมเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชา 

หรือบุคคลอ่ืน ๆ เชน ไดรับคําชม ไดรับคําแนะนําชี้แจงอยางมีเหตุผล ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษใน

เรื่องที่เก่ียวกับสุขภาพและจิตใจ  ผูบังคับบัญชายอมรับเก่ียวกับความคิดเห็น  ชุมชนยอมรับความรู

ความสามารถ และผูบังคับบัญชายอมมอบหมายงานใหปฏิบัติเปนตน  และสุนันทา พงศประเสริฐศรี 

(2550: บทคัดยอ) ศึกษา งานวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงาน  ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง 
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5.  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  บุคคลทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีความ

เจริญเติบโตหรือมีความเจริญงอกงาม มนุษยเปนสิ่งท่ีมีชีวิตที่มีจุดมุงหมาย  มีเปาหมาย  องคการตางๆ 

ที่มีการใหการฝกอบรม และมีโครงการการศึกษาการเดินทางเพื่อดูงานนอกสถานที่การหมุนเวียนงาน

และการสรางประสบการณจากการทํางานและความตองการที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงใหไปสูระดับ

ที่สูงกวา ในองคการตาง ๆ เหลานี้  เปนแรงจูงใจท่ีจะกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานทั้งน้ัน ดังที่ สมยศ นาวีการ 

(2544: 394) ไดกลาวถึง ปจจัยดานการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน องคการที่มีการบริหารงานท่ีให

โอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในอาชีพ การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีมี  รวมถึงการมี

โอกาสกาวหนามากกวาหนวยงานอ่ืนๆ ยอมเปนที่สนใจและจูงใจใหพนักงานเขามารวมทํางานและ  

อยูกับองคการเปนเวลานาน และจงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542: 4-5; อางอิงจาก Boak; & Thompson: 

1998) ไดกลาววา ทุกหนวยงานตองการบุคลากรที่กระตือรือรน ท่ีจะทําการพัฒนาศักยภาพแหงตน 

ตองการคนทํางานดี มีคุณภาพ ซึ่งแตละคนที่จะมีคุณสมบัติเชนนี้ได จะตองผานการสะสมประสบการณ

มามากมาย ไดมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงาน  ดังนี้ สมทรง ทิตธรรมาทิตย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของขาราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติในสวนกลาง พบวา ปจจัยภายนอก คือลักษณะโครงสรางของงาน ลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ ลักษณะของผูบังคับบัญชา โอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน  สงผลตอแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของขาราชการไมมากนัก สวนงานวิจัย ของ โพยมพร  

เขมวงศ (2548: 75) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พบวา ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีระดับการรับรูความสามารถของตนในระดับสูง   

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดานและโดยรวมอยูในระดับสูง และครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับ

การรับรูความสามารถของตนในระดับปานกลาง  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดาน  และ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนในระดับ

ตํ่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดานและโดยรวมอยูในระดับตํ่า นอกจากน้ีงานวิจัยของสุนันทา  

พงศประเสริฐศรี (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจใน       

การปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จของงาน อยูในระดับปานกลาง  
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ปจจัยท่ีสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
  ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล  

  เพศ  

  เพศ เปน ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งบุคคลเพศชาย

และเพศหญิงอาจจะมีความสามารถในการทํางานท่ีแตกตางกัน เพศหญิงอาจจะมีความสามารถและ

แรงจูงในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย หรือในการปฏิบัติงานบางอยางอาจจะขึ้นอยูกับความสามารถ

ของตัวบุคคลและงานที่ไดปฏิบัติซึ่งอาจจะไมเก่ียวของกับปจจัยทางเพศก็ได (ธงชัย  สันติวงษ; และ 

ชัยยศ  สันติวงษ. 2548: 102) นอกจากน้ี เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 112) กลาววา

องคประกอบสวนบุคคล โดยท่ัวไปกลุม ผูปฏิบัติงานเพศหญิงและเพศชายไมมีความแตกตางกันใน

ดานพึงพอใจในงานอยางเห็นไดชัด  ไดมีผูศึกษาวิจัยลักษณะของปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับเพศ ดังนี้ 

รังสิมา เหลืองออน ( 2549: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่องความตองการแรงจูงใจในการทํางานและขีด

ความสามารถ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  

จังหวัดสมุทรปราการพบวา พนักงานเพศชายและหญิง มีแรงจูงในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

และงานวิจัยของ พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 89) วิจัยเรื่องความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล พบวา บุคลากรเพศชายและ

หญิงมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

  ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา เปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะระดับการศึกษา

จะสงผลตอการปฏิบัติงาน ถาองคกรท่ีมีผูปฎิบัติงานมีระดับการศึกษาสูง มักจะมีความกาวหนา

มากกวา เพราะผูปฏิบัติงานเหลานั้นจะนําความรูที่ไดศึกษามานํามาพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลตอไป (รุง แกวแดง; และชัยณรงค สุวรรณสาร. 2546: 197; อางอิงจาก Steers. 1977: 

53)  นอกจากน้ีเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 112) ยังกลาววา ผูปฏิบัติงานที่มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีไมมีความพึงใจในงานเน่ืองจากไมสามารถเลือกงานท่ีตนเองที่สนใจได 

สวนผูปฏิบัติที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีความพึงพอใจในงานสูง เพราะผูปฏิบัติระดับนี้

จะมีความสามารถเฉพาะดานจึงสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ไดมีผูศึกษาวิจัยลักษณะ

ของปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับระดับการศึกษา ดังนี้  วลี  ต้ังสวัสด์ิตระกูล (2541: 73) ศึกษาเรื่องปจจัย 

ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริบัทเอกชน พบวา ผูที่มีแรงจูงใจใน    

การปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธกับผูท่ีมีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาใน 

การปฏิบัติงานนานและมีความรูสึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการ  นอกจากนี้        

พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 89) ศึกษาเรื่องความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล พบวา ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   วิทยาเขตวังไกลกังวล จําเปนตองใชคุณวุฒิท่ี

หลากหลาย เพราะลักษณะงานในแตละงานมีความแตกตางกันตามความจําเปนของงานนั้นๆ และ

การที่บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตาง กันนี้ ทําใหมีระดับความตองการในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน  

  ลักษณะการปฏิบัติงาน 

 ลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคลน้ัน จะเปนการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานอยางใด        

อยางหนึ่ง ที่บุคคลน้ันจะตองมีถนัด และในเมื่อบุคลากรปฏิบัติในงานที่ถนัด  ก็จะแสดงวาเขามี

ความสามารถในเรื่องนั้นๆ (เสนาะ  ติเยาว. 2540: 63) ดังที่ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2541:  

100 - 103) กลาววา บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีจะชอบงานท่ีใหโอกาสเขาในการใชทักษะและความสามารถ 

ตลอดจนงานที่ทํานั้นมีความหลากหลาย มีอิสระในงานและมีการปอนกลับในงานที่เขาทํา ลักษณะ

เหลาน้ีทําใหเกิดความทาทายในสติปญญา บุคลากรมีความสุขในการทํางานไดมีผูศึกษาวิจัยลักษณะ

ของปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี ้ สมทรง ทิตธรรมาทิตย (2545 : บทคัดยอ) 

ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของ

ขาราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการก ารประถมศึกษาแหงชาติในสวนกลาง  พบวา  ปจจัย

ภายนอก คือ ลักษณะโครงสรางของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะของผูบังคับบัญชา โอกาส

กาวหนาในตําแหนงหนาที่ และสภาพแวดลอมในกาทํางาน สงผลตอแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของ

ขาราชการไมมากนัก และงานวิจัยของพัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 90) ศึกษาเรื่องความตองการในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล  พบวา 

บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการที่มีตําแหนงงานในปจจุบันตางกัน มีความตองการในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน  

 ประสบการณในการทํางาน  

 แบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 177; อางอิงจาก Bandura. 1977: 81- 82) กลาววา  

การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จจากการทํางานจะตองอาศัยประสบการณ เมื่อมีการประเมินบุคลากร 

บุคลากรท่ีไดระดับสูงก็จะถือไดวาทํางานมีประสิทธิภาพ แตถาประเมินบุคลากรไดระดับตํ่า ก็ถือไดวา

การทํางานของบุคคลน้ันมีความลมเหลวโดยเฉพาะย่ิงถาความลมเหลวหลายครั้งน้ัน ถือวาบุคลากร

คนนั้นขาดความพยายามหรือแสดงวามีเหตุการณภายนอกที่ไมพึงประสงค  ดังงานวิจัยของเกษสุดา  

ตันชุน (2545: 32) ศึกษาเรื่องตัวแปรที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร พบวา ประสบการณในการปฏิบัติงานนั้น มีอิทธิพลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันออกไป ผูที่มีประสบการณมากนอยตางกัน ก็อาจมีทักษะ
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ความสามารถตางกัน ซึ่งทําใหปฏิบัติงานไดแตกตางกัน นอกจากนี้ แบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 

2542: 177; อางอิงจาก Bandura. 1977: 81- 82) ยังกลาววา ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ   

เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลพัฒนาการรับรูและความสามารถเพราะสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับ

ความรอบรูหรือความชํานาญในสิ่งที่ทําไดสําเร็จ การไดรับความสําเร็จไดสรางความเชื่อท่ีเขมแข็ง 

และความสามารถตองอาศัยการไดรับประสบการณ ดังที ่พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 91) ศึกษาเรื่อง

ความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล พบวา การไดรับประสบการณใหมๆ ไดแก มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการศึกษาเพิ่มเติม 

หรือเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรูและคุณวุฒิและทักษะตางๆ การพัฒนาความรู ความสามารถ 

เปนการวางแผนใหบุคลากร ในการปฏิบัติงานควรคํานึงถึงความกาวหนาในสายงาน เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูงานตางๆ ไวลวงหนา ชวยลดปญหาในอนาคตได และควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดมี

สวนรับรูเหตุการณตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น   

 

การจัดดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  
 ความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ี เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน ๆ งานสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย     

ราชภัฎนครสวรรค เริ่มกอต้ังเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมวา "โรงเรียนฝกหัดครู     

มูลกสิกรรม" ประจํามณฑลนครสวรรค โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปที่ 4 มา 2 ป ตามหลักสูตร

กระทรวงธรรมการนักเรียนที่จบแลวจะไดรับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสด์ิ  กัณหเนตร เปนครูใหญ ตอมา

ไดรับบรรดาศักด์ิเปน "ขุณกัณหเนตรศึกษากร" เมื่อ พ.ศ 2537 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ไดลงพระปรมาภิไธย และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช ในวันท่ี  

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จัดหลักสูตรการศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาการศึกษา  

สาขาวิทยาศาสตร  และสาขาศิลปศาสตร โดยกําหนดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวอยาง

ชัดเจน กลาวคือมุงเนนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชาใหสอดคลองกับสังคม  สงเสริม

นักศึกษาใหมีความรู ทักษะ และเทคนิคในการประกอบอาชีพ สามารถแกปญหาและการปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมการทํางานได  รวมท้ังมีโลกทัศนที่กวาง  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผูนํา   

ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ  ที่สําคัญการพัฒนาและสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติที่ดี  

อันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมใหมีศักยภาพมากขึ้น  (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. 2551: 3)      
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 ภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

 1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน        

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน      

อีกทั้งสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อใหชุมชนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองมีจํานวน และคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิต ของประเทศ 

 3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

 3.1 เรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม  

จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

 4. เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตผูมีความรู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 5. ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกัน ระหวางวิทยาลัยชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนไทยในทองถ่ินรวมทั้งแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให

เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและอ่ืน ๆ 

 7. ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 วิสัยทัศน (Vission) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 1. ดานการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

 1.1 บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะความชํานาญเฉพาะดานและชี้ชัด แสวงหาแหลง

ทรัพยากรการเรียนรู มีทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ             

 1.2 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย อารมณ 

สังคม สติปญญา             

 1.3 บัณฑิตติดตอสื่อสาร             
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 1.4 การจัดการศึกษาทุกระดับมีความหลากหลายและมีหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งระดับประเทศและทองถ่ิน              

 1.5 มีระบบการสอนทางไกลอยางนอย 1 ศูนย             

 1.6 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหสามารถประยุกตองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนได             

 1.7 มีการรณรงคใหความรูเพื่อปองกันยาเสพติดและโรคเอดส  แกนักศึกษาประชาชนใน

ทองถ่ินทุกคนมีทักษะความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ  

 2. ดานการวิจัย             

 2.1 มีงานวิจัยทองถ่ินที่หลากหลาย ใชประโยชนไดและเปนที่ยอมรับ 

 2.2 อาจารยทุกคนมีผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางนอย 3 ป 1 เรื่อง             

 2.3 อาจารยทําวิจัยเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางนอย รอยละ 20 ของจํานวนอาจารย    

ที่เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ             

 2.4 มีงานวิจัยเผยแพรระดับชาติอยางนอยปละ 2 เรื่อง            

 2.5 นักศึกษามีผลงานวิจัยอยางนอยปละ 100 เรื่อง 

 3. ดานบริการทางวิชาการแกสังคม 

 3.1 มีศูนยการศึกษา เพื่อใหบริการทางการศึกษา ไดอยางครอบคลุมหลากหลาย

สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน             

 3.2 เปนศูนยขอมูลของทองถ่ิน ที่ใหบริการผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ             

 3.3 มีศูนยฝกอบรมสัมมนาท่ีทันสมัย             

 3.4 เปนแหลงใหบริการวิชาการดานภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. ดานปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี            

 4.1 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถ่ินใน     

ดานตางๆ เชน เกษตรอุดมศึกษา เปนตน            

 4.2 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน 

 4.3 เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

 5.1 เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสรรค อุทัยธานี ชัยนาท  

 5.2 มีผลงานการคนควาวิจัยดานวัฒนธรรมอยางนอยปละ 1 เรื่อง             

 5.3 มีเครือขายขอมูลการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ             

 5.4 มีเครือขายธุรกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม            

 5.5 มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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 6. ดานผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูประจําการ             

 6.1 ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  

 6.2 เปนศูนยการศึกษาการพัฒนาครู             

 6.3 ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา             

 6.4 มีเครือขายการผลิตครูระดับประเทศ             

 6.5 เปนแหลงสรางและพัฒนาครูตนแบบ 

 การบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

 การจัดระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร 

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการสํารวจและวิเคราะหความตองการพัฒนาตนเองสําหรับคณาจารย

และเจาหนาที่ และนําผลการวิเคราะหมารวมประชุมโดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะและมี

โครงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดเปนกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน การเดินทางไปราชการเขารวมประชุม 

สัมมนาและงานตาง ๆ ซึ่งมีการจัดทํารายงานการไปปฏิบัติราชการประจําปดวย  

 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  โดยกําหนดเปนสัดสวนมากขึ้น จัดทําหองประชุมเพิ่ม 

ทั้งน้ีก็จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อประกอบการใชในหองสํานักงานสําหรับบุคลากร และหองพักอาจารย

ตางๆ ใหเพียงพอตอความตองการและตอการใชงาน เปนตน  

 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  มีการจัดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทั้งอาจารยประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยและเจาหนาที่ของคณะ โดยสงเสริมสนับสนุนใหไปเขารวม

ประชุม อบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการตาง ๆ  

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  มีการจัดใหประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน การขอใชบริการหองเรียน หอง

ประชุมจัดอบรมตาง ๆ และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนตน  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.  

2554: 99) 
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 สวน การพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยใหบุคลากรไดเขารวม

กิจกรรมอบรม ไดแก อบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษา  อบรม

ศักยภาพบุคลากรการพัฒนาสังคม ฯลฯ  สัมมนา ไดแก สัมมนาการจัดการเรียนรูสูหองเรียน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพครูของนักศึกษา  ประชุมสัมมนา เรื่องการใช ICT ทางการศึกษา ฯลฯ 

ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ไดแก ศึกษาดูงานพัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2553 (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค. 2551: 27) 

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา หากบุคลากรมีแรงจูงใจในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดานการ

ยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ  และ ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเปน

ผลดีตอมหาวิทยาลัย  



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค           

ในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ีคือ               

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค    

ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูในปการศึกษา  2554 จํานวน  685  คน  ในหนวยงาน 10  หนวยงาน คือ    

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหรรม คณะครุศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณะวิทยาการจัดการ  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักงานอธิการบดี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 กลุมตัวอยาง   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ซึ่งกําลัง

ปฏิบัติงานอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน 685 คน เนื่องจากประชากรมีจํานวนนอย ผูวิจัยจึงใช

ประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 

 

 ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  (2554: ออนไลน). 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้  ไดแก แบบสอบถาม เก่ียวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใน 5 ดาน  ดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้  

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  บทความ  วารสาร  ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   

ตามวิธีการของไลเคิรท (Likert) จากหลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมือของลวน สายยศและอังคณา  

สายยศ (2536: 161-167)  

 

 

ลําดับท่ี หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   39 39 

2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  24 24 

3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   2 2 

4 สํานักงานอธิการบดี   167 167 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา  4 4 

6 คณะวิทยาการจัดการ   75 75 

7 คณะครุศาสตร   54 54 

8 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   129 129 

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหรรม   74 74 

10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 117 117 

 รวม 685 685 
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 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยศึกษาจากแบบสอบถาม

ของศิริพร จันทรศรี (2550: 95-101) ขวัญจิรา  ทองนํา (2547: 73-83) ทิพมาศ แกวซิม (2542: 36-39) 

และเอกสารท่ีเก่ียวของ  มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ตามแบบไลเคิรท ( Likert )  แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน

ดังนี้คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา  ลักษณะการปฏิบัติงาน  และประสบการณในการทํางาน 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย    

ราชภัฎนครสวรรค  จํานวน 60 ขอ ใน 5 ดาน คือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 12 ขอ                  

ดานการยอมรับนับถือ 12 ขอ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 12 ขอ ดานความรับผิดชอบ 12 ขอ           

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 12 ขอ  โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน ดังน้ี  

คะแนน 5  หมายถึง ผูตอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง ผูตอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

คะแนน 3  หมายถึง ผูตอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง ผูตอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

คะแนน 1  หมายถึง ผูตอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย  ดังน้ี  

คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวา ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวา ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวา ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวา ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับนอยที่สุด     

 

 4. นําแบบสอบถามที่เสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบในดานภาษา  และความครอบคลุมในดานเนื้อหา  

 5.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ค) 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  แลวจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  และนําเสนอตอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนอีกครั้ง  กอนนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out) 
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 6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try – out)  กับบุคลากร  50  คน  เพื่อวิเคราะหหาคา

อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ  โดยใชวิธีหาคารอยละ 27  ของกลุมสูง  และรอยละ 27  

ของกลุมตํ่า  จากนั้นใชการทดสอบที (t-test)  และคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 1.75  

ขึ้นไป มาใชเปนขอคําถามในแบบสอบถาม สวนขอท่ีไมถึงเกณฑนํามาปรับขอคําถามใหมอีกครั้งหน่ึง     

ไดขอคําถามรวม 60 ขอ 

 7.  นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .969 

 8. ปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปใช 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงถึงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 2. การสงแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือแนะนําตัวไปขอพบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  พรอมทั้งติดตอขอเก็บขอมูลดวยตนเอง  

 3. นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ แลวคัดเลือก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม สงไป 685 ฉบับไดรับคืนและมีความสมบูรณ 

จํานวน 685 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนําขอมูลมาจัดระบบเพื่อนําไปวิเคราะหหาคาทางสถิติ     

เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย และรายงานผลการวิจัยตอไป  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี  

 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจง

ความถ่ี และการหาคารอยละ   

 2. ตามความมุงหมายขอที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน 5 ดาน  ใชการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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    3.  ตามความมุงหมายขอท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบที (t – test) สวนตัวแปร ระดับการศึกษา 

ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว     

(One – Way Analysis of Varience) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงทําการ

ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ   

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.1 คาสถิติพื้นฐาน 

1.1.1  คาความถ่ี 

1.1.2  คารอยละ 

1.1.3  คาคะแนนเฉลี่ย  

1.1.4  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 1.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1.2.1  การหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใชการทดสอบที (t-test) 

1.2.2  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 

 1.3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  กลุม ใชการทดสอบที 

(t-test) สวนการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางมากกวา  2  กลุม ใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ในกรณีท่ีพบวามีความแตกตาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู  โดยวิธีของเชฟเฟ   

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  โดยรวม

และในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณ

ในการทํางาน เพื่อความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 
 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดใชสัญลักษณตางๆ ดังนี้  

 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  

 x แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 S.D แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 t แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

 F แทน  คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

 df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ ( Degrees of Freedom) 

 SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Sum of Squares) 

 MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Mean Squares) 

 p แทน ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน  

 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ใน   

5 ดาน คือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดาน

ความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน   วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน 

และประสบการณในการทํางาน ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

และในกรณีที่พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน

รายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา  

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 

หญิง 

 

263 

422 

 

38.40 

61.60 

รวม 685 100.00 

2. ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี 

    สูงกวาปริญญาตรี     

 

83 

319 

283 

 

12.10 

46.60 

41.30 

รวม 685 100.00 

3. ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานบริหาร 

    ปฏิบัติงานสอน 

    ปฏิบัติงานสนับสนุน 

 

182 

236 

267 

 

26.60 

34.40 

39.00 

รวม 685 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

4. ประสบการณในการทํางาน 

นอยกวา 5 ป     

5 – 10 ป     

มากกวา 10 ป 

 

97 

475 

113 

 

14.20 

69.30 

16.50 

รวม 685 100.00 

 

 จากตาราง  2 แสดงวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ซึ่งเปนกลุมตัวอยางใน

งานวิจัยนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 685 คน สวนใหญเปนบุคลากรเพศหญิง จํานวน 422 คน คิดเปนรอยละ 

61.60 เพศชาย จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 38.40 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   จํานวน  

283 คน คิดเปนรอยละ 41.30 ปริญญาตรี จํานวน  319 คน คิดเปนรอยละ 46.60 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ12.10 ลักษณะการปฏิบัติงานสนับสนุน จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 

39.00 ปฏิบัติงานสอน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 34.40 ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 182 คน      

คิดเปนรอยละ 26.60 ประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 475 คนคิดเปนรอยละ 69.30 

มากกวา 10 ป จํานวน 113คน คิดเปนรอยละ 16.50 และนอยกวา 5 ป  จํานวน  97 คน คิดเปน 

รอยละ 14.20 

 

 ตอนท่ี 2  ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค       

ใน 5 ดาน คือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน   วิเคราะหโดยการหาคา

คะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 – 12  
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ตาราง  3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  โดยรวมและในแตละดาน 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการยอมรับนับถือ 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ดานความรับผิดชอบ 

3.87 

3.47 

3.65 

3.74 

0.35 

0.51 

0.49 

0.55 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 3.64 0.67 มาก 

รวม 3.67 0.46 มาก 

 

 จากตาราง 3 แสดงวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดาน อยูใน

ระดับมาก ยกเวนดานการยอมรับนับถือ ที่มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร    

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เปนรายขอ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

1. ทานรูสึกพอใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานให

สําเร็จ 

3.83 0.71 มาก 

 

2. ทานสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองและ

ทันตอเวลาทุกๆครั้ง 

3.61 0.63 มาก 
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ตาราง  4 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

3. เมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นในที่ทํางาน                

ทานสามารถแกไขปญหาเหลาน้ันไดเสมอ 
4. ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบ

ความสําเร็จ 
5. ทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ

บรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงค 
6. ในการทํางานตางๆ ทานใชความรูความสามารถ

ของทานอยางเต็มท่ี 

7. หนวยงานสนับสนุนใหมีการทํางานที่ประสานงาน

กันระหวางฝายงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

8. การปฏิบัติงานในหนวยงานสนับสนุนให           

ทานมีชื่อเสียงและสถานภาพท่ีดีทางสังคม 

9. ในการปฏิบัติงาน ทานมุงมั่นท่ีผลสําเร็จของงาน

โดยไมนําเรื่องสวนตัวมาเปนอุปสรรค 

10. ทานปฏิบัติงานในหนาท่ีของทานอยางถูกตอง 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

11. ทานสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่หนวยงาน

กําหนดไว 
12. ทานเปนผูมีสวนรวมกับความสําเร็จของหนวยงาน

ที่ทานสังกัด 

4.09 

 

4.22 

 

3.69 

 

3.87 

 

3.46 

 

 

3.92 

 

3.80 

 

4.47 

 

3.71 

 

3.74 

0.55 

 

0.53 

 

0.65 

 

0.52 

 

0.59 

 

 

0.61 

 

0.73 

 

0.59 

 

0.88 

 

0.76 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 3.87 0.35 มาก 
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 จากตาราง 4 แสดงวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เกือบทุกขอมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ยกเวน

ขอ 7 ท่ีมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 

 

ตาราง  5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานการยอมรับนับถือ เปนรายขอ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานการยอมรับนับถือ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

13. การปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับของ

ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 

3.59 0.80 มาก 

 

14. ผูบังคับบัญชาเชื่อมั่นในความรูความสามารถ

ของทาน 

3.71 0.78 มาก 

15. เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน 3.33 1.04 ปานกลาง 

16. ผูบังคับบัญชามอบหมายงานสําคัญๆ               

ใหทานเสมอ 

3.58 0.71 มาก 

17. ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 

3.26 

 

1.05 ปานกลาง 

18. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและชมเชยตอ

ผลสําเร็จในงานของทาน 

3.42 

 

0.57 ปานกลาง 

19. ทานมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนด

นโยบาย 

3.38 0.65 ปานกลาง 

20. หนวยงานของทานใหความสําคัญแกทาน

เก่ียวกับการเขามามีสวนรวมในการวางแผน         

การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับทานโดยตรง 

3.33 

 

0.47 ปานกลาง 

21. ทานพรอมที่จะทํางานหลายๆ อยางใน         

เวลาเดียวกัน 

3.12 

 

0.84 

 

ปานกลาง 
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ตาราง  5 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานการยอมรับนับถือ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

22. หนวยงานของทานเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียง 

บุคคลภายนอกใหการยอมรับ 

23. เมื่อเกิดปญหาในท่ีทํางาน ทานไดรับ          

ความไววางใจในการชวยแกไขปญหา 

24. ทานรับอาสาทํางานยากๆ ที่ทาทาย

ความสามารถ เพราะเชื่อวาจะสามารถรับผิดชอบ

ทํางานน้ันใหสําเร็จลุลวงได 

4.33 

 

3.37 

 

3.22 

 

0.52 

 

0.58 

 

0.57 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

รวม 3.47 0.51 ปานกลาง 

 

จากตาราง 5 แสดงวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เกือบทุกขอมีแรงจูงใจ อยูในระดับปานกลาง ยกเวน

ขอ 13, 14, 16 และขอ 22 ท่ีบุคลากรมีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก 

 

ตาราง  6  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนรายขอ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

25. ทานรูสึกวางานที่ทําอยูในขณะนี้ เปนงานท่ี

ทาทายความสามารถ และกระตุนใหตอง

ปฏิบัติงาน 

3.52 1.07 มาก 

 

26. ทานรูสึกชอบและสนุกกับงานที่ทํา 3.70 0.90 มาก 

 

 



47 

 
ตาราง  6 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

27. ทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะปรับปรุง

และพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิมอยูเสมอ 

28. ทานมีความพอใจในตําแหนงที่รับผิดชอบอยู

ปจจุบัน 

29. หนวยงานทานมีการเอ้ืออํานวยใหทานมี

อิสรภาพ อยางมากในการปฏิบัติงาน 

3.53 

 

 

3.61 

 

3.55 

0.86 

 

 

0.87 

 

0.74 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

30. งานที่ทานไดรับมอบหมายชวยเพิ่มพูน

ประสบการณเรียนรูและทักษะความชํานาญ 

3.70 0.70 มาก 

 

31. งานที่ทานทําอยูในปจจุบันสงเสริมใหทานมี

การพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น 

3.74 0.52 มาก 

 

32. ทานรูสึกวางานที่ทานปฏิบัติอยู เปนงานที่มี

ความสําคัญตอหนวยงาน 

3.44 0.68 ปานกลาง 

33. ทานรูสึกวาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีความยุติธรรม 

3.62 0.62 มาก 

 

34. ทานมักจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.42 0.91 ปานกลาง 

35. การปฏิบัติงานของทานมีคําสั่งที่ชวยใหทาน

ปฏิบัติงานอยางสะดวกและงายขึ้น 

3.78 0.73 มาก 

 

36. หนวยงานของทานจัดหองทํางาน สถานที่

ปฏิบัติงานไวเหมาะสมและสะดวกสบาย 

4.20 0.47 มาก 

 

รวม 3.65 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 6 แสดงวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เกือบทุกขอมีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก        

ยกเวน ขอ 32 และ 34 ที่มีแรงจูงใจ อยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง  7  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานความรับผิดชอบ เปนรายขอ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานความรับผิดชอบ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

37. ทานใชความรูความสามารถของตนเองอยาง

เต็มที่ในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3.97 0.69 มาก 

 

38. ทานมีความกระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย 

3.86 0.57 มาก 

39. ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันตามเวลา

กําหนด 

4.12 0.53 มาก 

40. ทานทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพของงานเสมอ 4.09 0.62 มาก 

41. แมนอกเวลางานหากมีงานที่ตองปฏิบัติอยาง

เรงดวน ทานก็ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

3.82 0.72 มาก 

42. ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมีความเหมาะสม 3.93 0.79 มาก 

43. ทานไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

3.53 0.87 มาก 

44. งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานท่ีทานถนัดและมี

ความสนใจ 

3.41 0.85 ปานกลาง 

45. ทานไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการใน

การปฏิบัติงานชุดตางๆ ของหนวยงาน 

3.60 0.78 มาก 

46. ทานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานไดตามความ

ตองการ 

3.44 0.81 ปานกลาง 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานความรับผิดชอบ 

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

47. ทานยินดีที่จะทํางานดานอ่ืนๆนอกเหนือจาก

สายงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

48. ทานมักวางแผนและเตรียมการสําหรับการ

ปฏิบัติงานกอนลวงหนาอยางสม่ําเสมอ ไมวา         

จะเปนเรื่องการสอน หรืองานโครงการตางๆ 

3.49 

 

3.66 

0.85 

 

0.81 

ปานกลาง 

 

มาก 

รวม 3.74  0.55 มาก 

 

จากตาราง 7 แสดงวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ  โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เกือบทุกขอมีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ยกเวน ขอ 44, 46 

และขอ 47 ที่บุคลากรมีแรงจูงใจ อยูในระดับปานกลาง  

 

ตาราง  8  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  เปนรายขอ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน                

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

49. งานในหนาที่ทําใหทานมีโอกาสที่จะเลื่อน

ตําแหนงสูงขึ้น 

3.36 0.93 ปานกลาง 

50. ทานไดรับพัฒนาความรูความสามารถ ดาน

การฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

และประสบการณ 

3.70 0.90 มาก 
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ตาราง  8 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน                

จํานวน (คน) 

n = 685 
ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. 

51. ทานไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน

จากความสามารถของตนเอง 

52. ทานไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

จากผูบังคับบัญชา 

53. การประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของทานทานมีโอกาสในการเลื่อน

ขั้นเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม 

54. ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในผลงานของ

ทาน 

55. ทานไดรับพิจารณาความดีความชอบ

อยางยุติธรรมและมีมาตรฐานเชื่อถือได 

56. ทานมีโอกาสกาวหนาในการทํางานเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน 

57. ผลงานของทาน ไดรับการประเมินอยูใน

ระดับที่ดีถึงดีกวามาตรฐานและไดรับการนําไป

เปนตัวอยางแกผูปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ

4.22 

 

3.88 

 

3.18 

 

 

3.58 

 

2.85 

 

3.48 

 

3.21 

0.44 

 

0.92 

 

1.26 

 

 

0.81 

 

1.35 

 

.91 

 

1.16 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

58. การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานมี

ความรูความสามารถมากย่ิงขึ้น 

4.19 0.53 มาก 

59. การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานได

รับผิดชอบงานมากขึ้น 

4.07 0.67 มาก 

60. การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานได

รับผิดชอบงานที่ยากและสําคัญมากขึ้น 

4.03 0.71 มาก 

รวม  3.64 0.67 มาก 
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 จากตาราง 8 แสดงวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เกือบทุกขอ มีแรงจูงใจ อยูใน

ระดับมาก ยกเวน ขอ 49, 53, 55, 56 และขอ 57 ที่บุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง  

 

ตาราง  9  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ การ

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ

นครสวรรค 

 

ชาย 

(n = 263) 

หญิง 

(n = 422) 

Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

3.89 0.34 มาก 3.85 0.36 มาก 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.48 0.51 ปานกลาง 3.46 0.51 ปานกลาง 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.67 0.50 มาก 3.64 0.48 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.76 0.56 มาก 3.73 0.55 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน 

3.68 0.68 มาก 3.62 0.67 มาก 

รวม 3.70 0.46 มาก 3.66 0.46 มาก 

 

จากตาราง  9 แสดงวา บุคลากรชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและเกือบ

ทุกดาน อยูในระดับมาก ยกเวน ดานการยอมรับนับถือ ที่บุคลากรท้ังชายและหญิงมีแรงจูงใจอยูใน

ระดับปานกลาง  
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ตาราง  10  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

(n = 83) 

ปริญญาตรี 

(n = 319) 

สูงกวาปริญญาตรี 

(n = 283) 

Χ  S.D. ระดับ 

แรงจูใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

3.78 0.38 มาก 3.89 0.36 มาก 3.86 0.34 มาก 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.45 0.50 ปานกลาง 3.50 0.53 มาก 3.44 0.49 ปานกลาง 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 3.64 0.45 มาก 3.66 0.52 มาก 3.64 0.47 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.65 0.47 มาก 3.77 0.58 มาก 3.74 0.54 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน 

3.59 0.63 มาก 3.70 0.70 มาก 3.60 0.66 มาก 

รวม 3.62 0.43 มาก 3.70 0.48 มาก 3.65 0.44 มาก 

 

จากตาราง 10 แสดงวา บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวา 

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี   มีแรงจูงใจใน การ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เกือบทุกดาน อยูในระดับมาก 

ยกเวน ดานการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง  

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากเชนกัน  

 

ตาราง  11  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

ปฏิบัติงานบริหาร 

(n = 182) 

ปฏิบัติงานสอน 

(n = 236) 

ปฏิบัติงานสนับสนุน 

(n = 267) 

Χ  S.D. ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

3.94 0.32 มาก 3.87 0.35 มาก 3.81 0.37 มาก 
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ตาราง  11 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

ปฏิบัติงานบริหาร 

(n = 182) 

ปฏิบัติงานสอน 

(n = 236) 

ปฏิบัติงานสนับสนุน 

(n = 267) 

Χ  S.D. ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.58 0.50 มาก 3.43 0.53 ปานกลาง 3.43 0.49 ปานกลาง 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 3.62 0.42 มาก 3.68 0.51 มาก 3.64 0.51 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.66 0.53 มาก 3.80 0.56 มาก 3.75 0.54 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน 

3.72 0.64 มาก 3.65 0.70 มาก 3.59 0.68 มาก 

รวม 3.70 0.43 มาก 3.69 0.48 มาก 3.64 0.47 มาก 

 

จากตาราง 11  แสดงวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

และในแตละดานอยูในระดับมาก  

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เกือบทุกดาน และโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการยอมรับนับถือท่ีบุคลากรปฏิบัติงานสอน 

และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง  

 

ตาราง 12  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

นอยกวา 5 ป 

(n = 97) 

5 – 10 ป 

(n = 475) 

มากกวา 10 ป 

(n = 113) 

Χ  S.D. ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ 

แรงจูงใจ 
Χ  S.D. ระดับ  

แรงจูงใจ 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

3.89 0.31 มาก 3.87 0.36 มาก 3.83 0.38 มาก 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.43 0.40 ปานกลาง 3.48 0.51 ปานกลาง 3.45 0.59 ปานกลาง 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 3.64 0.42 มาก 3.65 0.48 มาก 3.65 0.58 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.66 0.53 มาก 3.75 0.55 มาก 3.80 0.59 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน 

3.52 0.61 มาก 3.66 0.67 มาก 3.67 0.74 มาก 

รวม 3.63 0.40 มาก 3.68 0.46 มาก 3.68 0.52 มาก 
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 จากตาราง 1 2 แสดงวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป  5 -10 ป และ

มากกวา 10 ป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและเกือบทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการ

ยอมรับนับถือที่มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง  

 

 ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน 

และประสบการณในการทํางาน ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

และในกรณีที่พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน  

รายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดังแสดงในตาราง 13 -  20  

 

ตาราง 13  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามเพศ  

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ                      

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค 

ชาย 

(n = 263) 

หญิง 

(n = 422) t p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

3.89 0.34 3.85 0.36 1.54 .125 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.48 0.51 3.46 0.51 .377 .707 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.67 0.50 3.64 0.48 .748 .455 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.76 0.56 3.73 0.55 .792 .428 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 3.68 0.68 3.62 0.67 1.15 .251 

รวม 3.70 0.46 3.66 .46 1.00 .318 

           

 จากตาราง  13  แสดงวา บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

และในแตละดาน ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

2 

682 

.870 

84.937 

.435 

.125 

3.491  .031 

รวม 684 85.807 

2. ดานการยอมรับนับถือ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.491 

178.520 

.246 

.262 

.939  .392 

รวม 684 179.011    

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.093 

163.201 

.047 

.239 

.195  .823 

รวม 684 163.294   

4. ดานความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.944 

206.430 

.472 

.303 

1.559  .211 

รวม 684 207.374    

5. ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

1.799 

309.711 

.899 

.454 

1.981  .139 

รวม 684 311.510    

รวมทุกดาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.596 

145.089 

.298 

.213 

1.400  .247 

รวม 684 145.685    

 

จากตาราง 14 แสดงวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  
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เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงไดทําการทดสอบความแตกตางของ

แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   ดานความสําเร็จใน              

การปฏิบัติงาน เปนรายคู  โดยวิธีของ Scheffe’  ดังแสดงในตาราง 15  

 

ตาราง 15  การทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย   

  ราชภัฎนครสวรรค ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู 

 

ระดับการศึกษา Χ  
ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.78 3.89 3.86 

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 

3. สูงกวาปริญญาตรี  

3.78 

3.89 

3.86 

 *  

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 15  แสดงวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตางกันจากบุคลากรระดับปริญญาตรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

  

ตาราง 16 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

2 

682 

1.651 

84.156 

.826 

.123 

6.691  .001 

รวม 684 85.807 
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

2. ดานการยอมรับนับถือ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

3.260 

175.752 

1.630 

.258 

6.325  .002 

รวม 684 179.011    

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.368 

162.926 

.184 

.239 

.770  .463 

รวม 684 163.294    

4. ดานความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

2.013 

205.361 

1.007 

.301 

3.343  .036 

รวม 684 207.374    

5. ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

1.951 

309.559 

.975 

.454 

2.149  .117 

รวม 684 311.510    

รวมทุกดาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.463 

145.222 

.231 

.213 

1.087  .338 

รวม 684 145.685    

 

จากตาราง 16 แสดงวา บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานอ่ืนๆ 

ไมพบความแตกตาง 

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการ

ยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe’ ดังแสดงในตาราง 17 - 19  
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ตาราง 17  การทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

  นครสวรรค ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน  เปนรายคู 

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน Χ  
ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสอน ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.94 3.87 3.81 

1. ปฏิบัติงานบริหาร 

2. ปฏิบัติงานสอน 

3. ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.94 

3.87 

3.81 

  * 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 17 แสดงวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงาน แตกตางกันจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 18  การทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย         

  ราชภัฎนครสวรรค ดานการยอมรับนับถือ  จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน เปนรายคู 

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน Χ  
ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสอน ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.58 3.43 3.43 

1. ปฏิบัติงานบริหาร 

2. ปฏิบัติงานสอน 

3. ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.58 

3.43 

3.43 

 * * 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 18  แสดงวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการ

ยอมรับนับถือ แตกตางกันจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 19  การทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย          

  ราชภัฎนครสวรรค ดานความรับผิดชอบ จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน เปนรายคู 

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน Χ  
ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสอน ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.66 3.80 3.75 

1. ปฏิบัติงานบริหาร 

2. ปฏิบัติงานสอน 

3. ปฏิบัติงานสนับสนุน 

3.66 

3.80 

3.75 

 *  

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 19  แสดงวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ในดานความ

รับผิดชอบ แตกตางกันจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 สวนคูอ่ืนๆ 

ไมพบความแตกตาง 

 

ตาราง 20  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานความสําเร็จใน 

การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

2 

682 

.195 

85.612 

.098 

.126 

.777 .460 

รวม 684 85.807 

2. ดานการยอมรับนับถือ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.253 

178.758 

.127 

.262 

.484  .617 

รวม 684 179.011    
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

แรงจูงใจของบุคลากรที่มีตอ 

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครสวรรค 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.012 

163.282 

.006 

.239 

.025  .975 

รวม 684 163.294    

4. ดานความรับผิดชอบ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.968 

206.407 

.484 

.303 

1.599  .203 

รวม 684 207.374    

5. ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

1.631 

309.879 

.816 

.454 

1.795  .167 

รวม 684 311.510    

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

682 

.227 

145.458 

.113 

.213 

.532  .588 

รวม 684 145.685    

 

 จากตาราง 20 แสดงวา บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

โดยรวมและในแตละดาน 5 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ          

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  

2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และ

ประสบการณในการทํางาน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค        

ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูใน ปการศึกษา 2554 จํานวน  685  คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล         

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคใน  

5 ดาน ไดแกดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ            

ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน จํานวน 60 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .969 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี  และหาคารอยละ  

2. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคใน 5 ดาน 

ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความ

รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบที (t – test) สวนตัวแปร ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน 

และประสบการณในการทํางาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – Way Analysis 

of Varience)  ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางของ

คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค ใน 5 ดาน คือ  ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดานการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  จําแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดาน อยูในระดับมาก ยกเวน

ดานการยอมรับนับถือ ที่มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 

2. บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน         

ไมแตกตางกัน 

3. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจใน   

การปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตางกันจากบุคลากรระดับปริญญาตรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

4. บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

แตกตางกันจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05  สวนคูอ่ืนๆ          

ไมพบความแตกตาง 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการยอมรับนับถือ แตกตางกัน

จากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ในดานความรับผิดชอบ แตกตางกัน

จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

5. บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ

ในแตละดานไมแตกตางกัน 
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การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดาน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดาน ความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  อยูในระดับ

มาก สวนดานการยอมรับนับถือ  อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนําเสนอ การอภิปรายผลการวิจัยเปน

รายดาน ดังน้ี  

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมีการแบงสายงานของบุคลากรไวอยางชัดเจน คือ สายงานบริหาร 

สายงานสอน  และสายงานสนับสนุน  ซึ่งในแตละสายงานมีการวางแผนงานไวอยางเปนระบบรวมท้ังมี

รายละเอียด  ขอกําหนดเก่ียวกับงานที่ตองปฏิบัติ ( job description ) ตามตําแหนงงานจึงทําให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่วางไว และเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานสามารถ

แกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังที่ ชะลอ  ธรรมศิริ (นงลักษณ  สินสืบผล. 2542: 13; อางอิง

จาก ชะลอ ธรรมศิริ. 2530: 58) ไดกลาววา มนุษยมีความตองการขั้นสูง คือความตองการทํางานเพื่อ

งาน เพื่อเสริมความย่ิงใหญ และความสําเร็จของงานก็จะทําใหผลงานดีขึ้น เพราะความตองการใน

ความสําเร็จเปนมูลเหตุจูงใจท่ีดีท่ีสุดนั่นเอง ดังงานวิจัยของพรรณราย อํ่าประชา (2537: 60) ที่ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยอุตสาหกรรมศึกษาใน สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร  พบวา 

อาจารยในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาของสหวิทยารัตนโกสินทร   มีความพึงพอใจในการทํางานตอ

ปจจัยดานความสําเร็จของงานอยูในระดับสูง และสอดคลองกับผลการศึกษาของจิราภรณ ขวัญบัว 

(2546: 38) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ กรณีศึกษา 

กลุมบริษัททิปโก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมดานความสําเร็จในงานอยูในระดับมาก  

2. ดานการยอมรับนับถือ บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะในองคการมีบุคลากรที่มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิที่แตกตางกันเขามาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

แตละหนวยงานแตละฝายตางก็มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของตน แตในการปฏิบัติงานของ

แตละหนวยงานนั้น บุคลากรทีมีอายุและประสบการณมากกวามักเปนที่ยอมรับของผูบริหารและเพื่อน

รวมงาน ในขณะที่บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ นอยกวา อาจมีความรูความสามารถ

ดอยกวาผูท่ีมีอายุงานมากกวา จึงทําใหภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานนี้อยูใน

ระดับปานกลาง ดังที่เฮอรสเบอรก (เจียมจิตร ศรีฟา. 2545: 12; อางอิงจาก Herzberg; et al. 1959: 

133-155)การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงาน จากผูมาขอ

คําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะอยูในรูปของ การยกยองชมเชย แสดงความ
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ยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อไดทํางาน

อยางใดอยางหน่ึงบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะเกิดหลังจากการไดรับความสําเร็จในการทํางาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ บุศรา เตียรบรรจง (2546: 4) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีมีผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลโรงพยาบาลสิงหบุรี พบวา การที่ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน

ในเรื่องผลงาน  จะสงผลใหเกิดความรูสึกภูมิใจในฐานะของตนเอง  นอกจากน้ีทิพมาศ  แกวซิม 

(2542: 53) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ พบวา การที่บุคคลไดรับการยกยอง ชมเชย ไดรับกําลังใจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  

จะสงผลใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลหน่ึงที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จขององคการ  และงานวิจัยของ วัลลี จันทเรนทร (2551: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา  

บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน รายดาน  พบวา 

ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับปานกลาง   

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะบุคลากรพึงพอใจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ทํา ซึ่งเปนงานที่ทาทาย

ความสามารถตรงกับคุณวุฒิ และตรงตามตําแหนงของตนเอง หรืออาจจะเปนงานที่ไมเคยปฏิบัติมา

กอน และกระตุนใหตองปฏิบัติงาน นอกจากนั้นงานที่ทําอยูในปจจุบันยังสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง

ใหมีความรูความสามารถมากขึ้น รวมถึงบรรยากาศในหนวยงานการจัดหองทํางาน สถานที่ปฏิบัติงาน

ไวเหมาะสม และสะดวกสบายใหแกบุคลากร ดังทีส่มยศ นาวีการ (2544: 394) กลาววา เน่ืองจาก

พนักงานแตละคนมีความรู ความสามารถที่  แตกตางกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงานตามที่

ตนเองถนัด ดังนั้นการที่พนักงานไดทํางานตรงกับลักษณะงานที่ตนเองชอบหรือถนัด  ยอมมีผลทําให

พนักงานมีความกระตือรือรนและมีความภาคภูมิใจเมื่องานท่ีตนรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย  จาก

การศึกษางานวิจัยของ นิกร  ดุกสุกแกว (2544: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

ตนเองของครูชางอุตสาหกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตภาคใต พบวา ครูชางอุตสาหกรรม โรงเรียน

อาชีวศึกษา ในเขตภาคใต เกิดการจูงใจท่ีมีผลตอการพัฒนาตนเอง ดานงานที่ทําอยูในปจจุบันและ

ลักษณะงานทั่วไป และ ไมเกิดแรงจูงใจท่ีมีผลตอ การพัฒนาตนเองในปจจัยดานเงินเดือน โอกาสท่ีจะ

ไดรับเลื่อนตําแหนง ดานนิเทศงาน และดานเพื่อนรวมงาน นอกจากน้ีนันทพร  เหลืองสกุลไทย (2546: 

บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน 

จังหวัดสุรินทร พบวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร สวนใหญมีขวัญ

กําลังใจเชิงบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานคุณลักษณะงานท่ีทํา อยูใน

ระดับสูง และพูลศักด์ิ สมบูรณ ( 2548: 63-67) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

นายทหารชั้นผูนอยที่ปฏิบัติงานอยูในมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นผูนอยท่ีปฏิบัติงานอยูในมณฑลทหารบกที่ 22 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานลักษณะงาน อยูในระดับมาก   

 4. ดานความรับผิดชอบ  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะบุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติทําใหมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานท่ีไดรับ

มอบหมายมีการกําหนดหนาที่อยางชัดเจน บุคลากรตองการที่จะใชความรูความสามารถของตนเอง

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันตามเวลากําหนด 

รวมถึงงานที่รับผิดชอบจะตองเปนงานที่ถนัดและมีความสนใจ ซึ่งในงานที่ปฏิบัติมักจะมีการวางแผน

และเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงานกอนลวงหนาอยางสม่ําเสมอ  ไมวาจะเปนเรื่องการสอน หรืองาน

โครงการตางๆ เปนตน และในการปฏิบัติงานในหนวยงานมีการประเมินผลของผูปฏิบัติงาน อยู

ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทําใหบุคลากรเกิดความรับผิดชอบในงานมากขึ้น ดังที่ แบนดูรา (วิลาสลักษณ   

ชัววัลลี. 2542: 177; อางอิงจาก Bandura. 1977: 81- 82) กลาววา  การรับผิดชอบงานที่ไดรับ

มอบหมาย และไดการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน แลวประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยธราวรรณ  พลหาญ (2543: 8) ท่ีศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดานความรับผิดชอบ ขาราชการมีความพึงพอใจจากการ

ที่ไดรับมอบหมายงานใหรับผิดชอบงานใหม ๆ มีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ ความเหมาะสม

ของงานและความรูความสามารถ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานที่มีความชัดเจน

การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยูเสมอ  การที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือ  ไมวาจะมาจากกลุมเพื่อนรวมงาน

ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ เชน ไดรับคําชม ไดรับคําแนะนําชี้แจงอยางมีเหตุผล ไดรับการเอาใจใส

เปนพิเศษในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพและจิตใจ  ผูบังคับบัญชายอมรับเก่ียวกับความคิดเห็น  ชุมชน

ยอมรับความรูความสามารถ  และผูบังคับบัญชายอมมอบหมายงานใหปฏิบัติเปนตน  นอกจากนี้         

สุนันทา  พงศประเสริฐศรี ( 2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา งานวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม พบวา  บุคลากรสาย

สนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และทิพมาศ          

แกวซิม (2542: 54) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ พบวาอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับสูง 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรไดรับการสนับสนุนจากองคกรในการพัฒนาความรู
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ความสามารถ ดานการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ซึ่งบุคลากร 

ไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา และมีการประเมินความสามารถของตนใน 

การปฏิบัติงาน  รวมถึง มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความ สามารถของตนเอง                     

ดังที่ สมยศ  นาวีการ  (2544: 394) กลาวถึง  องคการท่ีมีการบริหารงานที่ใหโอกาสใหพนักงานมี

ความกาวหนาในอาชีพ  การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีมี  รวมถึงการมีโอกาสกาวหนา

มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ ยอมเปนที่สนใจและจูงใจใหพนักงานเขามารวมทํางานและอยูกับองคการเปน

เวลานาน  สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี  ทับทิมออน (2548: 86) ที่ไดศึกษาเรื่องแนวทางการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบางปะกงวูด จํากัด พบวา พนักงานบริษัทที่มีแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน      

อยูในระดับมาก และพูลศักด์ิ สมบูรณ (2548: 63-67) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของนายทหารชั้นผูนอยที่ปฏิบัติงานอยูในมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นผูนอยท่ีปฏิบัติงานอยูในมณฑลทหารบกที่ 22 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  

จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน  

ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดาน    

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะตามองคการตางๆ เมื่อมีการ

คัดเลือกรับบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จะไมมีการจํากัดเพศ วาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง เนื่องดวย

เหตุผลที่วา องคการโดยทั่วไป โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดใหความสําคัญในเรื่องของความรู 

ความสามารถของบุคคลมากกวาที่จะเนนในเรื่องของเพศในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อบุคคลไมวาจะ

เพศใดก็ตามเมื่อเขามาปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ ก็ตองอยูในกฎ ระเบียบ บรรยากาศและ

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เหมือนๆกัน  จึงทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม

แตกตางกัน ดังที่ เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 112) กลาวถึงองคประกอบสวนบุคคลวา

โดยทั่วไปกลุมผูปฏิบัติงานเพศหญิงและเพศชายไมมีความแตกตางกันในดานความพึงพอใจในงาน

อยางเห็นไดชัด ดังงานวิจัยของ รังสิมา เหลืองออน. (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องความตองการ

แรงจูงใจในการทํางานและขีดความสามารถ ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก  จังหวัดสมุทรปราการ พบวา พนักงานเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการ

ทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับ พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 89) ที่วิจัยเรื่องความ
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ตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล

กังวล พบวา บุคลากรเพศชายและหญิงมีความตองการในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

 2.2 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตางกันจากบุคลากรระดับปริญญาตรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการศึกษาจะสงผล

ตอการปฏิบัติงาน  ถาองคกรใดมีผูปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สามารถปฏิบัติงาน

ไดตรงกับตําแหนงงานน้ันๆ ยอมทําใหองคกรมีความกาวหนามากกวา เพราะผูปฏิบัติงานเหลาน้ันจะ

นําความรูที่ไดศึกษามานํามาพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ  ดังที่เทพพนม เมืองแมน และสวิง 

สุวรรณ (2540: 112 – 113) กลาววา กลุมผูปฏิบัติงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีความพึง

พอใจในงานสูง  สวนกลุมที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัยแตไมไดปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจใน

งานตํ่า ดังงานวิจัยของ วล ี ต้ังสวัสด์ิตระกูล (2541: 73) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน พบวา ผูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงจะมี

ความสัมพันธกับผูที่มีระดับการศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานและมีความรูสึก

ที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการ นอกจากน้ี พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 89) ศึกษาเรื่อง

ความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความตองการในการปฏิบัติงานที่

แตกตางกัน 

 สวนดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ตามระดับความรู ความสามารถของตน มีความรับผิดชอบในงานของตน และเมื่อไดทํางานตรงตาม

ความสามารถก็จะทําใหเกิดความมุงมั่นไปสูดานความสําเร็จของงาน ดังที่ วิจิตร  อาวะกุล  (2540: 62 

- 63)  ไดกลาวถึง วิธีการพัฒนาบุคลากรวา บุคคลจะสามารถพัฒนาไดตองเกิดมีการยอมรับซึ่งกันและ

กัน  ไดรับการกระตุนที่ถูกวิธีอยางท่ัวถึงมีโอกาสแสดงออก ตามศักยภาพของตนเองรวมถึงโอกาสใน

เขารวมกิจกรรมและพัฒนาเพื่อความกาวหนาของคนไดอยางเต็มท่ี  ดังผลการศึกษาของจิราภรณ  

ไทยก่ิง (2541: 68 - 71) ที่ศึกษาเรื่องตัวแปรที่เก่ียวของกับแรงจูงในการปฏิบัติงานของขาราชการ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ

และไมสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

 2.3 บุคลากรท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม         

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ 
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และดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น จะเปนการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน

อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นจะตองตรงกับความรูความสามารถเปนงานที่ทาทายใหอยาก

ปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด และงานท่ีปฏิบัติตองพัฒนาความรูและเพิ่มพูนประสบการณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวม ความสะดวกของสถานท่ี และถาบุคลากรมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหงานนั้นๆ สําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว ดังนั้นองคประกอบดานลักษณะ

งานก็เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจไดเชนกัน ดังที่สมยศ นาวีการ (2544: 394) กลาววา 

เนื่องจากพนักงานแตละคนมีความรู ความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงาน

ตามที่ตนเองถนัด ดังนั้นการที่พนักงานไดทํางานตรงกับลักษณะงานที่ตนเองชอบหรือถนัด  ยอมมีผล

ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและมีความภาคภูมิใจเมื่องานที่ตนรับผิดชอบบรรลุเปาหมาย  

นอกจากน้ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2541: 100 - 103) กลาววาบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะชอบงาน

ที่ใหโอกาสในการใชทักษะและความสามารถ ตลอดจนงานที่ทํานั้นมีความหลายหลาย มีอิสระในงาน

และมีการปอนกลับในงานที่ทํา ลักษณะเหลาน้ีทําใหเกิดความทาทายในสติปญญา บุคลากรมี

ความสุขในการทํางาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 90) ท่ีศึกษาเรื่อง

ความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล พบวา บุคลากรที่มีลักษณะงานตางกันมีทัศนะตอความตองการในการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน  ในขณะเดียวกันฐากูร ปาละนันทน (2554: 118) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สังกัดวิทยาลัยชุมชนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา บุคลากร

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางอิสระ มีโอกาสตัดสินใจแกปญหาหรือรับผิดชอบงานดานตนเอง

อยางเต็มท่ี เชน การปฏิบัติงานท่ีทาทายกับความสามารถของตนเองการทํางานที่หลากหลาย         

มีความเปนสวนตัว และไดแสดงศักยภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถ  

 สวน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ไมพบความ

แตกตาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในหนาท่ีใด เมื่อบุคลากรไดรับ

มอบหมายงานใหปฏิบัติอยางชัดเจน ทําใหงายตอการปฏิบัติงาน  เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทํา 

ใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ  สงผลใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีที่ไดรับ และเมื่อมีการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ก็ยอมสงผลใหผูปฏิบัติงานผานการประเมินตามที่องคกรไดต้ังไว 

ซึ่งก็จะทําใหโอกาสในการปฏิบัติงานมีความกาวหนามากย่ิงขึ้น ดังที่ ฮิลล (Hill. 1984: 94-A) กลาววา

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานมี 5 ปจจัย โดยเฉพาะลักษณะงาน โอกาสไดเลื่อนขั้น

เลื่อนตําแหนง และเพื่อนรวมงาน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอหนวยงาน สอดคลองกับผล

การศึกษาของสุรางค  ฤกษบุบผา (2546: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
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โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา พบวาครูมีตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานตางกันมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายดานและโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ยกเวนดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา และดานความมั่นคงในงาน    

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 2.4  บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไมวา

บุคคลใดจะมีประสบการณทํางานมาก่ีปก็ปฏิบัติงานอยูภายใตองคกรเดียวกัน ซึ่งมีกฎ ระเบียบ

ปฏิบัติงานเหมือนกัน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนกัน จึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

ไมแตกตางกัน ดังทีแ่บนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2542: 177; อางอิงจาก Bandura. 1977: 81- 82) 

กลาววา ประสบการณทําใหประสบความสําเร็จ เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลพัฒนาการรับรูและ

ความสามารถเพราะสภาพที่เปนจริงเก่ียวกับความรอบรูหรือความชํานาญในสิ่งท่ีทําไดสําเร็จ  

การไดรับความสําเร็จไดสรางความเชื่อที่เขมแข็ง และความสามารถตองอาศัยการไดรับประสบการณ ดัง

งานวิจัยของพรศักด์ิ  ตระกูลชีวพานิตต (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

นอกจากน้ี พัสณี  จันทรสวัสด์ิ (2551: 91) ที่ศึกษาเรื่องความตองการในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล  พบวา บุคลากรสายสนับสนุนและ

สายวิชาการที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางกัน มีความตองการในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เน่ืองจาก

บุคลากรสวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไมเกิน 10 ป ดังนั้นบุคลากรจึงมีความ

ตองการในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน             

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

จากการศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เพื่อใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

หนวยงานควรจะสนับสนุนใหมีการทํางานที่ประสานงานกันระหวางฝายงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

2. ดานการยอมรับนับถือ จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับ ปานกลาง   เพื่อให มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค                      
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ควรใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ

โดยตรง 

3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก  เพื่อใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น ควรมอบหมายใหบุคลากรเพื่อใหรูสึกวางาน

ที่ปฏิบัติอยูเปนงานที่มีความสําคัญตอหนวยงาน และทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

4. ดานความรับผิดชอบ จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับมาก เพื่อใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น ควรจะใหบุคลากรรับผิดชอบงานที่ถนัด    

และมีความสนใจ สามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานไดตามความตองการ รวมท้ังสามารถทํางานดานอ่ืนๆ

นอกเหนือจากสายงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      

อยูในระดับมาก เพื่อใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น ควรจะมีการประเมินความสามารถใน       

การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม  เมื่อผลงาน

ของบุคลากรไดรับการประเมินอยูในระดับที่ดีถึงดีกวามาตรฐานและไดรับการนําไปเปนตัวอยางแก

ผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ  และไดรับพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและมีมาตรฐานเชื่อถือได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. ควรศึกษาตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค โดยทําการศึกษาเฉพาะตําแหนง เชน ศึกษาเฉพาะผูบริหารทั้งหมด เจาหนาท่ี ลูกจางประจํา 

และลูกจางชั่วคราว เพื่อนําขอมูลที่ไดจากศึกษานําไปเปนแนวทางสําหรับพัฒนาแรงจูงใจใน                

การปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญและรายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

 
 



 83 

 
 



 84 

รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ชื่อ  อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู  

    ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา  

 สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. ชื่อ  อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข 

    ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา  

 สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. ชื่อ  รองศาสตราจารย ดร.ธาณี  เกสทอง 

    ตําแหนง  รองคณบดีคณะครุศาสตร  

 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถาม เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค ” นี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค เก่ียวกับดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ   ดานลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครสวรรค  ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานที่

ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ  และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน  

 

ขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

 

 

 

                (นางสาวโชติกา  ระโส) 

               นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  □ ใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1.   เพศ  

□  ชาย 

□  หญิง   

2. ระดับการศึกษา  

□  ตํ่ากวาปริญญาตรี 

□  ปริญญาตรี 

□  สูงกวาปริญญาตรี 

3. ลักษณะการปฏิบัติงาน 

□  ปฏิบัติงานบริหาร 

□  ปฏิบัติงานสอน 

□  ปฏิบัติงานสนับสนุน 

4. ประสบการณในการทํางาน 

□  นอยกวา 5 ป 

□  5 – 10 ป 

□ มากกวา 10 ป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองขอคําถามเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ในดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ  และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ตามความ

คิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑในการใหคะแนน  ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด  

คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  

คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 

ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
 

1 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ทานรูสึกพอใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานใหสําเร็จ 
     

2 ทานสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองและ

ทันตอเวลาทุกๆครั้ง 
     

3 เมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นในที่ทํางาน ทานสามารถ

แกไขปญหาเหลาน้ันไดเสมอ 

     

4 ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบ

ความสําเร็จ 
     

5 ทานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ

บรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงค 
     

6 ในการทํางานตางๆ ทานใชความรูความสามารถของ

ทานอยางเต็มท่ี 
     

7 หนวยงานสนับสนุนใหมีการทํางานที่ประสานงานกัน

ระหวางฝายงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
8 การปฏิบัติงานในหนวยงานสนับสนุนใหทานมีชื่อเสียง

และสถานภาพท่ีดีทางสังคม 
     

9 ในการปฏิบัติงาน ทานมุงมั่นท่ีผลสําเร็จของงานโดยไม

นําเรื่องสวนตัวมาเปนอุปสรรค 
     

10 ทานปฏิบัติงานในหนาท่ีของทานอยางถูกตอง โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 
     

11 ทานสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่หนวยงาน

กําหนดไว 
     

12 ทานเปนผูมีสวนรวมกับความสําเร็จของหนวยงานที่

ทานสังกัด 
     

13 

ดานการยอมรับนับถือ 

การปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับของผูบริหารและ

เพื่อนรวมงาน 

     

14 ผูบังคับบัญชาเชื่อมั่นในความรูความสามารถของทาน      
15 เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน      
16 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานสําคัญๆ ใหทานเสมอ      
17 ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 

     

18 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและชมเชยตอผลสําเร็จ

ในงานของทาน 

     

19 ทานมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบาย      
20 หนวยงานของทานใหความสําคัญแกทานเก่ียวกับการ

เขามามีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานที่

เก่ียวของกับทานโดยตรง 

     

21 ทานพรอมที่จะทํางานหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน      
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ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
22 หนวยงานของทานเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียง 

บุคคลภายนอกใหการยอมรับ 

     

23 เมื่อเกิดปญหาในท่ีทํางาน ทานไดรับความไววางใจใน

การชวยแกไขปญหา 

     

24 ทานรับอาสาทํางานยากๆ ที่ทาทายความสามารถ 

เพราะเชื่อวาจะสามารถรับผิดชอบทํางานนั้นใหสําเร็จ

ลุลวงได 

     

 

25 

ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ทานรูสึกวางานที่ทําอยูในขณะนี้ เปนงานท่ีทาทาย

ความสามารถ และกระตุนใหตองปฏิบัติงาน 

     

26 ทานรูสึกชอบและสนุกกับงานท่ีทํา      
27 ทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะปรับปรุงและพัฒนา

งานที่ไดรับมอบหมายใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงขึ้นกวาเดิมอยูเสมอ 

     

28 ทานมีความพอใจในตําแหนงท่ีรับผิดชอบอยูปจจุบัน       
29 หนวยงานทานมีการเอ้ืออํานวยใหทานมีอิสรภาพ 

อยางมากในการปฏิบัติงาน 

     

30 งานที่ทานไดรับมอบหมายชวยเพิ่มพูนประสบการณ

เรียนรูและทักษะความชํานาญ 

     

31 งานที่ทานทําอยูในปจจุบันสงเสริมใหทานมีการพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น 

     

32 ทานรูสึกวางานที่ทานปฏิบัติอยู เปนงานที่มี

ความสําคัญตอหนวยงาน 

     

33 ทานรูสึกวาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ

ยุติธรรม 
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ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
34 ทานมักจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
35 การปฏิบัติงานของทานมีคําสั่งที่ชวยใหทานปฏิบัติงาน

อยางสะดวกและงายขึ้น 

     

36 หนวยงานของทานจัดหองทํางาน สถานที่ปฏิบัติงานไว

เหมาะสมและสะดวกสบาย 

     

 

37 

ดานความรับผิดชอบ 

ทานใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ใน

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

     

38 ทานมีความกระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย 

     

39 ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันตามเวลากําหนด      
40 ทานทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพของงานเสมอ      
41 แมนอกเวลางานหากมีงานที่ตองปฏิบัติอยางเรงดวน 

ทานก็ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มท่ี 

     

42 ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมีความเหมาะสม      
43 ทานไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

     

44 งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานท่ีทานถนัดและมีความ

สนใจ 

     

45 ทานไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการในการ

ปฏิบัติงานชุดตางๆ ของหนวยงาน 

     

46 ทานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานไดตามความตองการ      
47 ทานยินดีที่จะทํางานดานอ่ืนๆนอกเหนือจากสายงาน

ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
48 ทานมักวางแผนและเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงาน

กอนลวงหนาอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนเรื่องการสอน 

หรืองานโครงการตางๆ 

     

 

49 

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

งานในหนาที่ทําใหทานมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนง

สูงขึ้น 

     

50 ทานไดรับพัฒนาความรูความสามารถ ดานการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณ 

     

51 ทานไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานจาก

ความสามารถของตนเอง 

     

52 ทานไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชา 

     

53 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของทาน

ทานมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความ

เหมาะสม 

     

54 ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในผลงานของทาน      
55 ทานไดรับพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม

และมีมาตรฐานเชื่อถือได 

     

56 ทานมีโอกาสกาวหนาในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับ

หนวยงานอ่ืน 

     

57 ผลงานของทาน ไดรับการประเมินอยูในระดับที่ดีถึง

ดีกวามาตรฐานและไดรับการนําไปเปนตัวอยางแก

ผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ 

     

58 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานมีความรู

ความสามารถมากย่ิงขึ้น 
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ขอ

ท่ี 
ความคิดเห็นของบุคลากรในดานแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 
นอย

ท่ีสุด 

(1) 
59 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานไดรับผิดชอบงาน

มากขึ้น 

     

60 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานไดรับผิดชอบงานที่

ยากและสําคัญมากขึ้น 
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ภาคผนวก ง 
คาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

1. คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ  

ขอท่ี ขอคําถาม คาอํานาจจําแนก 

 

1 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ทานรูสึกพอใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานใหสําเร็จ 

 

3.707 

2 ทานสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองและทันตอเวลาทุกๆครั้ง  1.939 

3 เมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นในที่ทํางาน ทานสามารถแกไขปญหาเหลาน้ัน

ไดเสมอ 

2.982 

4 ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ 3.696 

5 ทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย/

วัตถุประสงค 

3.649 

6 ในการทํางานตางๆ ทานใชความรูความสามารถของทานอยางเต็มที่  1.939 

7 หนวยงานสนับสนุนใหมีการทํางานที่ประสานงานกันระหวางฝายงาน

ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3.469 

8 การปฏิบัติงานในหนวยงานสนับสนุนใหทานมีชื่อเสียงและสถานภาพที่ดี

ทางสังคม 

3.166 

9 ในการปฏิบัติงาน ทานมุงมั่นท่ีผลสําเร็จของงานโดยไมนําเรื่องสวนตัวมา

เปนอุปสรรค 

3.686 

10 ทานปฏิบัติงานในหนาท่ีของทานอยางถูกตอง โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 

2.962 

11 ทานสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนดไว 4.698 

12 ทานเปนผูมีสวนรวมกับความสําเร็จของหนวยงานท่ีทานสังกัด 4.518 

 

13 

ดานการยอมรับนับถือ 

การปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับของผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 

 

4.617 

14 ผูบังคับบัญชาเชื่อมั่นในความรูความสามารถของทาน 5.331 

15 เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน 4.173 

16 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานสําคัญๆ ใหทานเสมอ 4.427 

17 

 

ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงานเปนอยางดี 

4.756 
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ขอท่ี ขอคําถาม คาอํานาจจําแนก 

18 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญและชมเชยตอผลสําเร็จในงานของทาน 3.539 

19 ทานมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบาย 4.229 

20 หนวยงานของทานใหความสําคัญแกทานเก่ียวกับการเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับทานโดยตรง  

5.148 

 

21 ทานพรอมที่จะทํางานหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน 5.014 

22 หนวยงานของทานเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียง บุคคลภายนอกใหการ

ยอมรับ 

4.554 

23 เมื่อเกิดปญหาในที่ทํางาน ทานไดรับความไววางใจในการชวยแกไข

ปญหา 

3.222 

24 ทานรับอาสาทํางานยากๆ ที่ทาทายความสามารถ เพราะเชื่อวาจะ

สามารถรับผิดชอบทํางานนั้นใหสําเร็จลุลวงได 

5.537 

 

25 

ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ทานรูสึกวางานที่ทําอยูในขณะนี้ เปนงานท่ีทาทายความสามารถ และ

กระตุนใหตองปฏิบัติงาน 

 

5.419 

26 ทานรูสึกชอบและสนุกกับงานท่ีทํา 5.293 

27 ทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะปรับปรุงและพัฒนางานท่ีไดรับ

มอบหมายใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิมอยูเสมอ 

5.185 

28 ทานมีความพอใจในตําแหนงท่ีรับผิดชอบอยูปจจุบัน  7.777 

29 หนวยงานทานมีการเอ้ืออํานวยใหทานมีอิสรภาพ อยางมากในการ

ปฏิบัติงาน 

5.680 

30 งานที่ทานไดรับมอบหมายชวยเพิ่มพูนประสบการณเรียนรูและทักษะ

ความชํานาญ 

6.678 

31 งานที่ทานทําอยูในปจจุบันสงเสริมใหทานมีการพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถมากขึ้น 

4.322 

32 ทานรูสึกวางานที่ทานปฏิบัติอยู เปนงานที่มีความสําคัญตอหนวยงาน  5.248 

33 ทานรูสึกวาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความยุติธรรม 3.583 

34 ทานมักจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4.944 
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35 การปฏิบัติงานของทานมีคําสั่งที่ชวยใหทานปฏิบัติงานอยางสะดวก

และงายขึ้น 

4.776 

36 หนวยงานของทานจัดหองทํางาน สถานที่ปฏิบัติงานไวเหมาะสมและ

สะดวกสบาย 

5.274 

 

37 

ดานความรับผิดชอบ 

ทานใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

4.963 

38 ทานมีความกระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  3.284 

39 ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันตามเวลากําหนด 5.754 

40 ทานทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพของงานเสมอ 3.428 

41 แมนอกเวลางานหากมีงานที่ตองปฏิบัติอยางเรงดวน ทานก็ยินดีให

ความรวมมืออยางเต็มที่ 

6.702 

42 ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมีความเหมาะสม 4.247 

43 ทานไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มท่ี 

2.716 

44 งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานท่ีทานถนัดและมีความสนใจ 6.107 

45 ทานไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการในการปฏิบัติงานชุดตางๆ 

ของหนวยงาน 

4.511 

46 ทานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานไดตามความตองการ 4.366 

47 ทานยินดีที่จะทํางานดานอ่ืนๆนอกเหนือจากสายงานตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

5.926 

48 ทานมักวางแผนและเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงานกอนลวงหนา

อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนเรื่องการสอน หรืองานโครงการตางๆ 

5.025 

 

49 

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

งานในหนาที่ทําใหทานมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น 

 

6.389 

50 ทานไดรับพัฒนาความรูความสามารถ ดานการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

4.664 
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51 ทานไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานจากความสามารถของ

ตนเอง 

5.117 

52 ทานไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 6.952 

53 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของทานทานมีโอกาสใน

การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม 

4.163 

54 ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในผลงานของทาน 4.424 

55 ทานไดรับพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและมีมาตรฐาน

เชื่อถือได 

6.306 

56 ทานมีโอกาสกาวหนาในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน  4.492 

57 ผลงานของทาน ไดรับการประเมินอยูในระดับที่ดีถึงดีกวามาตรฐาน

และไดรับการนําไปเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ  

4.492 

58 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานมีความรูความสามารถมากย่ิงขึ้น  2.722 

59 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานไดรับผิดชอบงานมากขึ้น  4.322 

60 การมีโอกาสไดศึกษาตอทําใหทานไดรับผิดชอบงานที่ยากและสําคัญ

มากขึ้น 

4.196 

 

 2. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .969 
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