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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีปทุม การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาประชากรทั้งหมด ซึ่งได้ แก่ บุคลากรของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จํานวน 197
คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ SPSS โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้ท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันด้ านเพศ สถานภาพ
สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน สายงานและเงินเดือนต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่ต่างกัน แต่ผ้ ูท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันด้ านอายุ และระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มี
ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ 0.05 และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ท่มี ี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันด้ านอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการทํางาน
ระยะเวลาปฏิบั ติ ง าน สายงานและเงิ น เดื อ นต่ า งกัน นั้ น ไม่ ส ามารถพยากรณ์ แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานได้

1. บทนํา
ปั จ จุ บั นองค์ก รภาครั ฐหรื อ ภาคเอกชนได้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ กับ บุ ค ลากร เพราะถือว่ า
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และบุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดของการปฏิบัติงานที่
ส่งผลให้ องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความก้ าวหน้ าและ
เสื่อมถอยขององค์กร บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีชีวิตและจิตใจ โดยไม่สามารถนํามาทดแทนกันได้
เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และการที่องค์กรจะกระทําภารกิจหลักให้
บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรจําเป็ นจะต้ องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน การบริหารงาน บุคลากรจึงจัดเป็ นทรัพยากรที่เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอย่าง
หนึ่ ง เพราะบุ ค ลากรเป็ นผู้ จั ด หาและใช้ ท รั พ ยากรบริ หารอื่น ๆ ในการบริ ห าร อาทิเช่ น เงิ น
(Money) วัสดุอปุ กรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งหากองค์กรเริ่มต้ นด้ วยการ
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มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ปั จจัยในด้ านอื่นๆ ก็จะสามารถพัฒนาให้ มีความก้ าวหน้ า
ตามมาด้ วยเช่ นกัน บุคลากรจึงมีบทบาทสําคัญต่ อการผลักดันภารกิจขององค์กร ให้ สามารถ
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรตามที่ได้ กาํ หนดไว้ และสิ่งที่สาํ คัญทํา
อย่ างไรจะให้ ทรั พยากรบุ คคลเหล่ านั้นทํางานเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่ อให้ ได้ งานที่มี
คุณภาพที่ดีท่สี ุด ดังนั้นการเสริมสร้ างให้ บุคลากรทํางานได้ เป็ นอย่ างดีน้ัน นอกจากเพื่อให้ เกิด
พฤติกรรมการทํางานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้ ว ยังเน้ นบรรยากาศที่ผ้ ูปฏิบัติงานมีความสุข
ความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ตี ้ังไว้ การปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกล่าว คือ การจูงใจในการปฏิบัติงาน (Incentives for practitioners)ซึ่งองค์กรควรให้
ความสําคัญและสนใจศึกษาเพื่อพัฒนางานให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าต่อไป
ทั้ง นี้ การจั ด การศึ ก ษา ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ก ารแข่ ง ขั น กัน สูง ขึ้ น ซึ่ ง ทํา ให้ แ ต่ ล ะ
สถาบันการศึกษา มีการเปิ ดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ ทนั ยุคสมัยนั้นๆ เช่นเดียวกัน สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั กับยุคสมัยใหม่ ๆ และเพื่อให้
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ .2542 ที่มุ่งเน้ นคุณภาพของการจัด
การศึกษาที่เป็ นมาตรฐาน และได้ คุณภาพที่พึงประสงค์ องค์กรก็ต้องอาศัยบุคลากรในการร่วมกัน
ทํางาน เพื่อนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบด้ วยบุคลากรส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ข้ าราชการ จํานวน 51 คน พนักงานสถาบันสายวิชาการ จํานวน คน พนักงานสายสนับสนุน 33
คน 18 คน ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว จํา นวน 17 คน ลู ก จ้ า งประจํา จํา นวน 78 วิ ช าการ จํา นวน
คน จากจํานวนบุ คลากรทั้งหมดเห็น ได้ ว่า ถ้ า หากสถาบัน มีแ ต่ ข 197 รวมทั้งสิ้น ◌้ าราชการ
พนักงานสถาบันสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้ างประจํา ลูกจ้ างชั่วคราว หรือ
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ สามารถทํางานให้ สาํ เร็จได้ งานทั้งหมดก็ต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
บุ คลากรที่เป็ นพนั กงานสายสนับสนุ นวิชาการ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงเลื อกที่จะศึกษาข้ อมู ล เพื่ อนํา
ผลการวิจัยไปเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการนําผลไปใช้ ประโยชน์ใน
การเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน

3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน

4. ลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั
4.1 ผู้ บริ ห ารทราบถึ ง ปั ญ หาที่ ท ํา ให้ บุ ค ลากรขาดแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4.2 สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทําให้
บุคลากรมี แรงจูงใจในปฏิบัติงานกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4.3 เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่เี กี่ยวข้ องและต้ องการศึกษาในด้ านการสร้ างแรงจูงใจใน
การในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร

5. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการ
วิจัยส่งให้ กบั ประชากร และผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนกลับมา โดยพิจารณาจาก ตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตาม นํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สายงาน
และเงินเดือน
ส่วนที่ 2 สอบถามเพื่อวัดปั จจัยจูงใจในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 5
ด้ านรวมทั้งสิ้น 13 ข้ อ โดยแยกแต่ละด้ าน ดังต่อไปนี้ ความสําเร็จในการทํางาน จํานวน 3 ข้ อ การ
ได้ รับความยอมรับนับถือ จํานวน 2 ข้ อ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จํานวน 3 ข้ อ ความรับผิดชอบ
ในงาน จํานวน 2 ข้ อ และความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ข้ อ
ส่วนที่ 3 สอบถามเพื่อวัดปั จจัยค้ าจุนในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 7
ด้ านรวมทั้งสิ้น 20 ข้ อ โดยแยกแต่ละด้ าน ดังต่อไปนี้ ค่าตอบแทน จํานวน 3 ข้ อ นโยบายและ
การบริการ จํานวน 3 ข้ อ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน จํานวน 3 ข้ อ
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ข้ อ วิธปี กครองบังคับบัญชา จํานวน 3 ข้ อ สวัสดิการ
จํานวน 2 ข้ อ ความมั่นคงในการทํางานจํานวน 3 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามใช้ มาตรวัดแบบ
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Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) กําหนดการให้ คะแนน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายความว่า
มากที่สดุ
4
หมายความว่า
มาก
3
หมายความว่า
ปานกลาง
2
หมายความว่า
น้ อย
1
หมายความว่า
น้ อยที่สดุ
สําหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของระดับของปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัย
เลือกใช้ วิธกี ารของ เบส (มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 37) ดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจมากที่สดุ
คะแนน
ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีแรงจูงใจมาก
คะแนน
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีแรงจูงใจปานกลาง
คะแนน
ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีแรงจูงใจน้ อย
คะแนน
ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีแรงจูงใจน้ อยที่สดุ
คะแนน

6. ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่ า ปั จจัยทีมีผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ) ̅ =3.73 S.D.=เมื่อพิจารณาเป็ นราย (656.
กลุ่มพบว่า
กลุ่มที่ 1ปั จจัยจูงใจ มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก) ̅ = 3.82 S.D.=.644 (โดย
ความรับผิดชอบในงานสําคัญมากที่สดุ อยู่ในระดับมาก ) ̅ =4.37 S.D. = ความสําเร็จใน 646.
) การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ̅ =4.16 S.D.=และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับ (473.
) มาก ̅ = 4.12S.D.=รองลงมา (499.ความก้ าวหน้ าในการทํางาน สําคัญปานกลาง ) ̅ =3.29
S.D.=.922และ(การได้ รับความยอมรับนับถือ สําคัญปานกลาง ) ̅ =3.20 S.D.=(681.
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กลุ่มที่ ปั จจัยคํา้ จุ น 2 มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ) ̅ =3.73 S.D.= (656.
โดยสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน สําคัญอยู่ในระดับมาก ) ̅ =4.25 S.D.=.722วิธปี กครอง (
) บังคับบัญชา อยู่ ในระดับมาก ̅ =4.14 S.D.= และค่ าตอบแทน อยู่ในระดับมาก (570 .
) ̅ = 4.00S.D.=รองลงมา (542.สวัสดิการ สําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ) ̅ =3.46 S.D.=(710.
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ ร่ ว มงาน สํา คั ญ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ) ̅ =3. 39
S.D.=.589) นโยบายและการบริหาร สําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3. 27S.D.=.567 (และ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงานสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ) ̅ =3.16 S.D.=(906.

7. อภิปรายผลการศึกษา
ปัจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มพบว่า ปั จจัยจู งใจ มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดย
ความรับผิดชอบในงานสําคัญมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ความก้ าวหน้ าในการทํางาน
สําคัญปานกลาง และการได้ รับความยอมรับนับถือ สําคัญปานกลาง ซึ่งแรงจู งใจของบุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิชัย สินโทรัมย์ (2554) ซึ่งได้ ทาํ การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของข้ าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทํางานของข้ าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ กิตติวัฒน์ถมยา (2553) ได้ ทาํ การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยคํา้ จุน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มพบว่า ปั จจัยคํา้ จุนมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดย
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน สําคัญอยู่ในระดับมาก วิธปี กครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
และค่ า ตอบแทน อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมา ด้ า นสวั ส ดิ ก าร สํา คั ญ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อร่ วมงาน สําคัญอยู่ในระดับปานกลาง นโยบายและการ
บริหาร สําคัญอยู่ ในระดับปานกลาง และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน สําคัญอยู่ ในระดับปาน
กลาง ซึ่งปัจจัยคํา้ จุนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิชัย สิน
โทรัมย์ (2554) ซึ่งได้ ทาํ การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของข้ าราชการธุรการสํานักงาน
อัยการสูงสุดในส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคํา้ จุนในการทํางานของข้ าราชการธุรการสา
นักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกิตติพงษ์ ศิริพร (2551) ได้ ทาํ
การวิจัยเรื่อง ปั จจัยแรงจู งใจที่มีผลต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ
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ปฏิบัติการ: กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวม อยู่ในระดับมาก และธเนศ เหลืองวิริยะ
แสง (2550) ได้ ทาํ การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทวิศวกรรม
ก่อสร้ างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริษัทวิศวกรรมก่อสร้ างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทวิศวกรรม
ก่อสร้ างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งมีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับดี
จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบัติงาน สายงาน
และเงินเดือน มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมี
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบัติงาน สายงาน และเงินเดือน ที่แตกต่างกันจึงมี
แรงจูงใจในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้ น บุ คลากรที่มี อายุ สถานภาพ ต่ างกันมีแรงจู งใจในการทํางานในภาพรวม
แตกต่างกัน โดยบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี กับอายุระหว่าง 41
– 50 ปี ให้ ความสําคัญต่อแรงจู งใจในการทํางานมากกว่าอายุ 31-40 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อายุไม่เกิน 30 ปี กับอายุ ระหว่าง 41 – 50 ปี ยังไม่ มี
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มากเพียงพอจึงทําให้ บุคลากรกลุ่มนี้ต้องการแรงจูงใจในการทํางาน
เพื่อสร้ างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ในขณะที่บุคลากรที่อายุ 31-40 ปี อาจ
รู้สึก ถึง ความมั่น คงและเชื่ อ มั่น ในการปฏิบั ติง าน จึ ง ทํา ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่า สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นางธานี แสงจันทร์ (2553) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง “ แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทาํ การปกครองจังหวัด
อํานาจเจริญ” ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการวิ เ คราะห์ แ รงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากรสัง กัด สํา นั ก ที่ท าํ การ
ปกครอง จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมและรายด้ าน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับมาก ทั้ง 5 ด้ าน คือ ด้ านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ด้ านความสําเร็จในชีวิต ด้ านความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา และ ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ส่วนด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่ง
หน้ าที่ ด้ านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทาการปกครอง
ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีปัจจัยส่วนบุคลแตกต่างกัน พบว่า 2.1) ด้ านเพศ พบว่าโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 ส่วนด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน 2.2) ด้ านอายุ พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่าง กัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ในด้ านความก้ าวหน้ าใน
ตําแหน่งหน้ าที่ และด้ านความมั่นคง ในงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2.3) ด้ านระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน 2.4) ด้ านอัตราเงินเดือน พบว่า ด้ าน
สภาพแวดล้ อมในการทางาน แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ0 .05 ส่วนด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน 2.5) ด้ านสถานภาพการสมรส พบว่า ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ด้ านความ มั่นคงในงาน ด้ านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ด้ านความสําเร็จในชีวิต ด้ านความ รับผิดชอบต่อหน้ าที่ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้ านสภาพแวดล้ อม ในการทํางานและภาพรวม มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกด้ านไม่แตกต่าง กัน 2.6) ด้ านระดับตําแหน่ง พบว่า ด้ าน
สภาพแวดล้ อมในการทางานแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนด้ านอื่นไม่
แตกต่างกัน 2.7) ด้ านอายุราชการ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้ านการ
ยอมรับ จากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ส่วนด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาที่พบว่าบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ ความสําคัญใน
ปั จจัยจูงใจโดยเฉพาะในด้ านความรับผิดชอบในงานโดยรวมให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ผู้
ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันควรหาวิธีส่งเสริ มและสนับสนุ นให้
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในด้ านการได้ รับความยอมรับนับถือ เช่น การสร้ างแรงจูงใจ
ให้ บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทํางานที่เกิดจากการยกย่องชมเชย การให้ เกียรติ ให้
กําลังใจในสิ่งที่ได้ กระทําความดีงามต่างๆ ทั้งนี้ บุคลากรจะรู้สกึ ว่าได้ รับการยอมรับนับถือและเป็ น
ปั จจัยที่สร้ างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานที่ดีข้ ึน 2) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ควรมีการบริหาร
จั ด การให้ บุ ค ลากรมีค วามรู้สึกพึ ง พอใจเกี่ย วกับ ปั จ จัยคํ้า จุ น ทั้ง ในด้ า นความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ด้ านความมั่นคงในการทํางาน
และด้ านเงินเดือน 3) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ควรมีการสร้ างปัจจัยคํา้ จุน เพื่อให้ บุคลาการมี
ความก้ า วหน้ า ในการปฏิบั ติ ง าน เช่ น การได้ เ ลื่ อ นตํา แหน่ ง ที่สูง ขึ้น การได้ ส่ิง ตอบแทนจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตัวบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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9. กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี เพราะได้ รับความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวนันท์ ศิวพิทกั ษ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ได้ กรุณาให้ ความรู้ คําแนะนํา
ข้ อคิดเห็น และช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี ขอบคุณอธิการบดีและ
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทุกท่านที่ได้ เสียสละเวลาอันเป็ นประโยชน์ในการตอบ
แบบสอบถาม ขอบคุณท่านอาจารย์ปิยะวัฒน์ ทองแก้ ว อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและนางสาวปวีณา ไร่ วิบูลย์ เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ให้ คาํ ปรึกษาและชี้แนะแนวทางการในการจัดทําสารนิพนธ์ด้วยดี
เสมอมาผู้วิจัยขอขอบคุณพระคุณ ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่ทาํ ให้ สารนิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วง
ได้ ด้ ว ยดี คุ ณ ประโยชน์ ข องสารนิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ ผู้ วิ จั ย ขอมอบแด่ บิ ด า มารดา และผู้ ท่ีมี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องทุกท่านที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ คําแนะนํา ข้ อคิดเห็น และเป็ นกําลังใจด้ วยดีเสมอมา จน
ผู้วิจัยสําเร็จการศึกษา
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