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เกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จ านวน 241 
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ต้องการความผูกพัน ด้านความต้องการความส าเร็จและด้านความต้องการอ านาจ ระดับประสิทธิภาพ
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ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ได้แก่ ด้านความ
ต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอ านาจ 
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Abstract 
 
 The purposes aimed to investigate the level of motivation, efficiency and 
motivation affecting to performance efficiency of staff in Vocational Education, 
Lampang province. The samples were staffs that were performing in Lampang 
Technical College, Lampang Vocational College, Lampang Polytechnic College, 
Thoen Industrial and Community College, Kaokha Industrial and Community College, 
Mae Moh EGAT College of Technology and Management for 241 samples.                           
A questionnaire was used for data collection.  A data was analyzed by using 
frequency, percent, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Pearson 
Chi-Square. 
 The results were found that most respondents were female, between 25-35 
years old, marriage status, bachelor degree level, salary below 10,000 Baht, and 5-10 
years for working experience.  It was overall at high level of motivation.                            
As sequentially, first was commitment needs, then, achievement needs, and power 
needs.  Moreover, level of performance efficiency of staff was overall at the highest 
level.  As sequentially, first was moral, then, code of ethics, disciplined, and 
performance.  Finally, motivation affecting to performance efficiency of staff in 
Vocational education, Lampang province, was on achievement needs, commitment 
needs, and power needs.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การบริหารจัดการในองค์กรนั้น มีปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า  4’Ms 
ซึ่งประกอบไปด้วย บุคคล (Man)  เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method)   
โดยองค์กรแต่ละองค์กร จะต้องมีการจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานดังกล่าวให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ คือ “ทรัพยากรบุคคล” เพราะแม้ว่าองค์กรจะมี
เงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดี และราคาถูกกว่าคู่แข่งขัน มีวิธีผลิตและวิวัฒนาการที่ทันสมัยเพียงใด                
ถ้าองคก์รนั้นขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทัศนะคติท่ีเหมาะสมเข้ามาท างาน และบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจจะส่งผลให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                
ขาดศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาและอาจส่งผลถึงความล้มเหลวในการด าเนินงานของ
องค์การในระยะยาวได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์กร
มนุษย์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด   
 บุคคลที่ท างานทุกคนมีความคาดหวังผลจากการท างานทั้งสิ้น และในขณะเดียวกันองค์กรก็มี
ความคาดหวังให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ องค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความต้องการของบุคลากรแต่ละคนที่เข้ามาท างานใน
องค์กรมีความแตกต่างกัน บางคนท างานเพ่ือความอยู่รอด บางคนท างานด้วยความความรัก ท าให้ใน
บางองค์กรมีการลาออกของบุคลากรบ่อย บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ                 
งานล่าช้า จากปัญหาดังกล่าวองค์กรต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับบุคลากร  ท าให้เขาเหล่านั้น
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าในสภาพที่เขาเป็นอยู่ จึงจะท าให้เกิดแรงบันดาลใจให้บุคคลต้องการ
ท างาน หรือเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะน าไปสู่การ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559  ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคน และสังคมไปพร้อมกัน โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และน้อมน า 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ” (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ,2554 :19)  ฉะนั้นองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ หรือ เอกชน จะต้องหัน
มาให้ความส าคัญกับบุคคลที่อยู่ในองค์กร 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นองค์กรของภาครัฐองค์กรหนึ่ง ที่ท า
หน้าที่ในการจัดการศึกษาในสายวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียน



การสอน หรือเรียกว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา  
สอศ.  มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 421  แห่ง โดยแบ่งการบริหารจัดการ ออกเป็น อาชีวศึกษาภาค  
และอาชีวศึกษาจังหวัด เพ่ือสะดวกในการก ากับดูแล 

อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง หรือ อศจ.ล าปาง เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา
วิชาชีพในจังหวัดล าปาง จ านวน  6 วิทยาลัย  คือ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  วิทยาลัยการอาชีพเถิน  วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ,2553 : 3) 
 โดยมีการจัดการศึกษาในสายวิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ผลิตช่างฝีมือในระดับ
ปฏิบัติการ ในวิชาชีพต่างๆ ซ่ึงในการผลิตแรงงานที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพนั้น จ าเป็นจะต้องใช้
ปัจจัยพื้นฐานการการบริหารจัดการ และให้ความส าคัญกับบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ซึ่งบุคลากรมีส่วนส าคัญในการที่จะผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงาน  การจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพนั้นถือว่าเป็นภาระกิจหลักของอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง แต่อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางก็ยัง
ต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตาม นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และจังหวัดล าปาง 
เช่น การด าเนินงานโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อม  สร้าง  เพ่ือชุมชน  โครงการสร้างความร่วมมือ
กับเรือนจ ากลางจังหวัดล าปาง  ในการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักโทษ  เป็นต้น  เป็นผลท าให้
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางมีภาระงานเพ่ิมขึ้น และในบางครั้งจะต้องปฏิบัติงานในช่วง
วันหยุด  ท าให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ท างานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ในการปฏิบัติงานนั้น นอกเหนือจากจากค่าตอบแทน
โดยตรงจากการปฏิบัติงานแล้ว บุคลากรต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ  
ปฏิบัติงาน  เพ่ือที่จะให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงาน และร่วมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงาน และนอกจากนี้บุคลากรส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ได้รับค่าตอบแทนตามภาระงาน และไม่ได้รับสวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ ท าให้มีการ
เปลี่ยนบุคลากรในการท างานบ่อย เนื่องจากลาออก ต้องรับสมัครคนใหม่เข้ามาท าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง)  ได้รับรู้ปัญหา อุปสรรค และน าเสนอข้อมูลข้างต้นเสนอผู้บริหารเพ่ือหา
เทคนิคจูงใจ เพ่ือตอบสนองตวามต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร ตลอดจนหาแนวทางพัฒนา



ประสิทธิภาพของบุคลากร พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทีแ่ตกต่างกัน 
 2. บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3. บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 4. บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ                   
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง 
 2. ท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปางเพื่อในไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 3. ท าให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
บุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง เพ่ือรวบรวมผลเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากร   

บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง)  ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง จ านวน 609 คน จาก 6 สถานศึกษา คือ 
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง วิทยาลัยการอาชีพ



เกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน  และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ (ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง, 2557) 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  ได้แก่ ด้านความต้องการ

ความส าเร็จ  ด้านความต้องการความผูกพัน  และด้านความต้องการอ านาจ  และศึกษาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน               
ด้านความประพฤติในการรักษาวินัย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา  
สถานภาพ  ระดับเงินเดือน  อายุ  และประสบการณ์ในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของ McCelland ด้านความต้องการความส าเร็จ  ด้านความต้องการความผูกพัน  และด้านความ
ต้องการอ านาจ 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของบุคคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ตามเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง               
ซึ่งมี 4  ด้าน คือ  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ด้านความประพฤติในการรักษาวินัย  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  และด้านจรรรยาบรรณวิชาชีพ 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
ระยเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557 

 

นิยามศัพท์ 
 แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาให้มาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเต็มใจที่
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ขององค์กร มาตรการต่างๆ เหล่านี้อาจจะกระตุ้นเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือจัดระบบองค์กรให้มีสภาพที่ก่อให้เกิดความต้องการในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่
จะใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บังเกิดความส าเร็จในการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือด้วยความคิดริเริ่มของตนเองที่จะน าความส าเร็จมาสู่ องค์กรในที่นี้หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางใช้มาตรการต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง วิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการท างาน ความสามารถในการ
ท างานโดยสิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุด ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน
เป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ คือรู้ว่าควรท างานอย่างไรจึงจะท างานนั้นให้บรรลุ ผลส าเร็จในเวลา
อันรวดเร็ว  และสูญสียพลังงานน้อยที่สุด ในที่นี้หมายถึง หลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง โดยใช้เครื่องมือในการประเมินผลการปฎิบัติงานจาก                



ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ/
จรรยาบรรณ  
 อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง)  หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดล าปาง มี 6 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ        
 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ร่วมกันท าหน้าที่ หรือกิจการใดกิจการหนึ่งร่วมกัน ในที่นี้หมายถึง 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้  
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
 4. ประวัติอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง) 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การจูงใจในการท างานเป็นวิธีการของการให้ค่าตอบแทนที่ให้รางวัลแก่ผลงานที่ได้มาเป็น     
การเฉพาะ ระบบแรงจูงใจจะเชื่อมการให้ค่าตอบแทนกับการปฏิบัติงานโดยการให้รางวัลแก่พนักงาน
ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ใช่เป็นเพราะพนักงานอาวุโสหรือจ านวนชั่วโมงการท างานมากสิ่งจูงใจที่
มักจะให้กับบุคคลโดยอาจจะให้เป็นกลุ่มก็ได้ การจูงใจจึงเป็นการให้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ซึ่งมักจะพิจารณาว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติประจ า
ตามปกติที่พนักงานได้รับในรูปแบบของเงินเดือนและค่าจ้าง การจูงใจพนักงานนั้นจะก่อให้เกิดความ
ท้าทายและการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น องค์การจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ                  
จึงพยายามปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้รางวัลที่ไม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจ า ทั้งนี้เพ่ือโยงใย
การจ่ายกับการปฏิบิติงาน ผลผลิตและคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายของค่าตอบแทน ปรับปรุงความผูกพัน
และการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนเพ่ิมความเป็นทีมงานและความรู้สึกร่วมชะตากรรม 
(O’Dell และ Mcdadams,1986: 10-12 อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550: 313) 

ความหมายของการจูงใจ 
 การจูงใจ (motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยัง
จุดหมายปลายทาง ความต้องการแรงจูงใจในการท างานจึงเป็นความพยายามของบุคคลในการท างาน
ให้เจริญก้าวหน้า (Pinder, 1984) การจูงใจที่เป็นลักษณะนามธรรม กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ชักน า 



พฤติกรรมผู้ อ่ืนให้ประพฤติปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของคนเกิ ดขึ้นได้ต้องมีแรงจูงใจ 
(motive) เหตุนี้การจูงใจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจ    

การจูงใจ หมายถึง ความพยายามที่จะชักจูงให้ผู้อ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตามต่อสิ่งจูงใจ  
สิ่งจูงใจอาจมีทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เอง แต่มูลเหตุจูงใจอันส าคัญคือความต้องการ 
(needs) ความต้องการของบุคคลเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น  เป็นการขาดความสมดุลทั้งทาง
ร่างกายและสภาพแวดล้อมภายนอก  บุคคลมีความต้องการสิ่งต่างๆ  และมีความต้องการหลายระดับ  
ความต้องการของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (Haman, Scott และ Connor, 1985: 388 
อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550: 314) 
 1. ความต้องการทางกายภาพหรือความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)                 
เป็นความต้องการสิ่งจ าเป็นเกี่ยวกับชีวิตและมักมีมาแต่เกิด เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพร้อมกับ             
ความต้องการมีชีวิต ไม่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการ             
ทางร่างกายเป็นแรงขับ (drive) เบื้องต้นที่ร่างกายถูกกระตุ้นที่ต้องสนองต่อสิ่งเร้า ได้แก่ ความหิว  
ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความต้ องการการพักผ่อน             
นอนหลับ ความต้องการขับถ่าย เป็นต้น 
 2. ความต้องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social  needs) เป็นความ
ต้องการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน เกิดขึ้นจากสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้  และประสบการณ์ที่บุคคล
ได้รับและเป็นสมาชิกอยู่ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย ความยกย่องนับถือ การยอมรับในสังคม และ
โอกาสก้าวหน้า  เป็นต้น 

 แรงจูงใจ  หมายถึง กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาให้มาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเต็มใจ 
ที่ท างานให้บรรลุเปูาหมาย หรือจุดประสงค์ขององค์กร มาตรการต่างๆ เหล่านี้อาจจะกระตุ้นเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือจัดระบบองค์การให้มีสภาพที่ก่อให้เกิดความต้องการในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บังเกิดความส าเร็จในการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือด้วยความคิดริเริ่มของตนเองที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร (พนัส หันนาคินทร์, 
2542: 130)  
 การจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือผลักดันโดยแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เพ่ือบรรลุเปูาประสงค์ที่หวังไว้ มีค าหลายค าที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจอย่าง
ใกล้ชิด เช่น ความต้องการ (need) ความพยายาม (striving) ความปรารถนา (desire) แรงขับ 
(drive) ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็นต้น แต่ละค ามีความหมายทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน
ไม่มากก็น้อย การจูงใจมีลักษณะที่เด่น 3 อย่างคือ (พริ้มเพรา ดิษยวณิช, 2551 อ้างถึงในกันตยา  
เพ่ิมผล, 2551: 110 ) 
 



 1. สภาวะบางอย่างที่ก าลังจูงใจอยู่ภายในคนๆนั้น ได้ผลักดันให้เขาไปสู่เปูาประสงค์ 
 2. พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นความพยายามเพ่ือบรรลุเปูาประสงค์นั้น 
 3. บรรลุผลส าเร็จของเปูาประสงค์ดังกล่าว 
 

 แรงจูงใจในความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความต้องการแรงจูงใจในการท างาน จึงเป็นความพยายามของ
บุคคลในการท างานให้เจริญก้าวหน้า 
 แรงจูงใจในแง่ผู้บริหาร หมายถึง  วิธีการที่ผู้บริหารใช้เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ        
ในการท างานให้บรรลุเปูาหมายที่ผู้บริหารหรือองค์การที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันจากความต้องการและความคาดหวังต่างๆ             
ของมนุษย์เพ่ือให้แสดงออกมาตามท่ีต้องการ อาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารจะใช้การจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าสิ่งต่างๆ ด้วยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจจะใช้วิธีเดียวกัน
กับผู้บริหาร (Weihrich & Koontz, 1993: 462 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 363) 

ความส าคัญของแรงจูงใจในการท างาน 
 การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ 
ในการที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ที่ต่างก็เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ มีแรงกระตุ้นและมีจุดมุ่งหมาย  
แตกต่างกันนี้ ให้แสดงออกในรูปแบบและทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์การ                       
การจูงใจจึงมีความส าคัญกับองค์การต่อผู้บริหาร และต่อบุคคลที่ท างาน (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง,  2550: 
316) ดังต่อไปนี้ 
 1. ความส าคัญต่อองค์การ การจูงใจมีประโยชน์ต่อองค์การ โดยช่วยให้คนดี มีความสามารถ
มาร่วมงานกับองค์การและอยู่กับองค์การ ท าให้องค์การมั่นใจว่าบุคลากรจะท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและช่วยเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
 2. ความส าคัญต่อผู้บริหาร การจูงใจมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยช่วยให้การมอบหมายงาน
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารและ
เอ้ืออ านวยต่อการสั่งการ 
 3. ความส าคัญต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากมีประโยชน์ต่อองค์การและผู้บริหารแล้วยังมี
ประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์การด้วย กล่าวคือ ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การและสนองต่อความต้องการของตนเองได้พร้อมๆ กัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์การได้
สะดวกขึ้น ได้รับความยุติธรรมจากองค์การและฝุายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าตอบแทน
และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 



ความส าคัญของแรงจูงใจในการท างาน  (มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2551 อ้างถึงในกันตยา 
เพ่ิมผล, 2551: 110)  มีดังนี้ 
 1. การจูงใจช่วยเพิ่มพลังให้บุคคล พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า  
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยัน
ขันแข็ง กระตือรือล้น กระท าให้ส าเร็จ ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลที่ท างานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม”             
ที่ท างานเพียงเพ่ือให้ผ่านไปวันๆ 
 2. การจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการท างานให้บุคคล ความพยายาม (persistence)       
ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากท่ีสุด ไม่ท้อถอย หรือละความพยายามง่ายๆ แม้จะมีอุปสรรค
ขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลส าเร็จด้วยดี ก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
 3. การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานให้บุคคลการเปลี่ยนแปลง 
(variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้งก่อให้เกิดการค้นหาพบช่องทางการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น หรือประสบความส าเร็จมากกว่านักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง                
เป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลก าลังแสวงหาการเรียนรู้             
สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง เมื่อดิ้นรนเพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค์ใดๆ                  
หากไม่ส าเร็จบุคคลก็มักค้นหาสิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง  ซึ่งท าให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงการท างานในที่สุดท าให้เกิดแนวการเปลี่ยนแปลงการท างานจนในที่สุดท าให้ค้นพบ
แนวทางท่ีเหมาะสมซึ่งอาจจะต่างจากแนวทางเดิม 
 4. การจูงใจในการท างานช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคล บุคคลที่มีแรงจูงใจ
ในการท างาน จะเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมุ่งมั่นท างานที่ตน
รับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณในการท างาน  (work ethics)                         
ผู้มีจรรยาบรรณในการท างานจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการท างาน                
ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้ที่ลักษณะดังกล่าวนี้ มักจะไม่มีเวลาเหลือพอที่            
จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่ดี  
 ความส าคัญของแรงจูงใจ (Kinicki & William, อ้างถึงในกันตยา  เพ่ิมผล, 2551: 112)        
ได้กล่าวถึงความส าคัญของแรงจูงใจ ดังนี้ 

1. ท าให้พนักงานต้องท างานในองค์การ (Doing your organization) เป็นปกติที่เจ้าของ
กิจการหรือผู้บริหารต้องการพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาท างานร่วมกันในองค์การ 
 2. ท าให้พนักงานมีความจงรักภักดี(Stay with your organization) ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา  
ที่สภาพเศรษฐกิจขององค์การจะดี หรือไม่ก็ตามองค์การก็ต้องใช้พนักงานที่ดี และมีความสามารถอยู่
กับองค์การได้ตลอดไป 



 3. ท าให้พนักงานรักษาระเบียบวินัย (Show up for work at our organization)                        
ในองค์การหลายแห่งนั้น การขาดงาน หรือการไม่ตรงต่อเวลาของพนักงานคือพฤติกรรมที่ถือว่า                 
เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน 
 4. ท าให้พนักงานได้มีหน้าที่ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  (Perform better               
for your organization)  พนักงานบางคนท างานเพียงเพ่ือไม่ให้โดยไล่ออก แต่ในทางกลับกัน  
องค์การต้องการพนักงานที่มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. ท าให้พนักงานทุ่มเทให้กับองค์การมากขึ้น (Do extra for your organization) โดย                    
ส่วนใหญ่องค์การมักมีความคาดหวังให้พนักงานในองค์การท างานให้มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง รู้จักจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงาน หลังจากได้รับการกระตุ้นจากผู้บังคับการ
ปฏิบัติงาน จะได้ประสิทธิภาพ จึงจะตัดสินว่าผู้บริหารมีคุณภาพเพียงใด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของ
ตนเองว่าได้รับการสนองความต้องการของตนเองหรือไม่ ฉะนั้นความส าคัญของแรงจูงใจในการท างาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานคือเป็นการตอบสนองความต้องการของแต่ละคน เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว
ประสิทธิภาพการท างานก็จะเกิดข้ึน 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าองค์การใดมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีแรงจูงใจในการท างานสูงยอม
ส่งผลให้องค์การนั้นๆ บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ นอกจากนั้นยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นท างานให้เจริญก้าวหน้า ยังช่วยเสริมสร้างคนให้ดีได้เพราะการท างานเป็น
หัวใจหลักส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ท าให้ชีวิตมีคุณค่าและจากความหมายของแรงจูงใจ  
สามารถกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการของมนุษย์  ความต้องการจะน าไปสู่
การสร้างแรงจูงใจหรือตอบสนองความต้องการ ตามเปูาหมายในล าดับต่อไป 
 

ประเภทของแรงจูงใจ (สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2549: 197 ) แรงจูงใจสามารถแบ่งได้เป็น              
3 ประเภท ได้แก่ 
 1. แรงจูงใจทางสรีระวิทยา แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
ทั้งหมด เพ่ือให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ เป็นความต้องการที่จ าเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่                  
ความต้องการอาหาร น้ า การพักผ่อน และปราศจากโรค เป็นต้น เราสามารถวัดระดับความต้องการ
ทางสรีระได้จากการสังเกตพฤติกรรมการกระท าของคนเรา   
 2. แรงจูงใจทางจิตวิทยามีความส าคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางสรีระวิทยา เพราะจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตน้อยกว่า แต่จะช่วยในด้านจิตวิทยา คือ ท าให้สุขภาพจิตดีและสดชื่น แรงจูงใจประเภทนี้
ประกอบด้วย 
    2.1 ความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
    2.2 ความต้องการความรักความเอาใจใส่จากผู้อ่ืน 



 3. แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ แรงจูงใจประเภทนี้มีจุดเริ่มต้น             
ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของแต่ละบุคคล และเปูาหมายของแรงจูงใจชนิดนี้             
มีความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนที่มีต่อเราตัวอย่างของแรงจูงใจทางสังคม                     
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่  
    3.1 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (Achievement Motives) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะ
กระท ากิจกรรมต่างๆ ให้ดีและประสบผลส าเร็จ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์นี้ได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่                
ในวัยเด็ก จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูอย่างอิสระและเป็นตัว           
ของตัวเอง เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะมีความต้องการความส าเร็จในชีวิตสูง การฝึกให้บุคคลมีความ
ต้องการความส าเร็จ หรือมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง จึงมักเริ่มจากครอบครัวเป็นส าคัญ 
    3.2 แรงจูงใจใฝุสัมพันธ์ (Affinitive Motives) เป็นแรงจูงใจที่บุคคลปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่น ต้องการความเอาใจใส่และความรักจากบุคคล 
    3.3 แรงจูงใจต่อการยอมรับนับถือตนเอง (Self Esteem) เป็นแรงจูงใจที่บุคคลปรารถนา  
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปต้องการได้รับการยกย่อง
จากสังคม ซึ่งจะน ามาสู่การยอมรับนับถือตนเอง 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีความต้องการ ( Need)              
ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลในร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดแรงขับ (Drives) หรือแรงจูงใจ (Motives)               
ที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมไปสู่เปูาหมาย (Goals) ที่สามารถสนองความต้องการนั้นๆ เมื่อบุคคลได้รับ
การตอบสนองแรงขับหรือแรงจูงใจ ก็จะลดลงพลังท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                 
(สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 197) ดังนี้ 
 

ตัวบุคคล 
 
                                                                                   พฤติกรรม 
 
 
                                               ข้อมูลย้อนกลับ 
                                           
                            ภาพที่ 1 องค์ประกอบของแรงจูงใจ  
                                    ที่มา: (พงค์ หรดาล, 2540: 66) 

 
 
 
 
 

   ความต้องการ      แรงจูงใจ       เปูาหมาย 



 1. ความต้องการ (Needs) ความต้องการของมนุษย์เกิดจากการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวของ 
บุคคล ซึ่งเป็นการขาดดุลยภาพทั้งทางร่างกายและสภาพแวดล้อมภายนอก  ทุกคนมีความต้องการ
หลายระดับ ความต้องการของมนุษย์อาจจัดแบ่งได้โดยวิธีต่างๆ  (กันตยา  เพิ่มผล, 2551: 112)             
แต่ที่นิยมกันมี 2 อย่าง คือ 
 - ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Need) หรือบางที่เรียกว่าความต้องการข้ันต้น
(Primary Needs) 
 - ความต้องการทางด้านสังคมหรือด้านจิตวิทยา (Social or Psychological Need) บางครั้ง
เรียกว่า ความต้องการขั้นรองลงมา (Secondary Needs) 
 

 ความต้องการด้านสรีระหรือความต้องการขั้นต้น ได้แก่  ความต้องการอาหาร ความต้องการ
ทางเพศ การนอนหลับพักผ่อน อากาศส าหรับหายใจ และอุณหภูมิที่พอเหมาะ ความต้องการนี้เป็น
ความต้องการที่มาจากด้านร่างกายที่ต้องการอยู่รอด และด ารงเผ่าพันธุ์ สืบต่อไป ระหว่างวัย เช่น               
เด็กจะนอนมากกว่าคนแก่  และนอกจากนี้แล้ว ความต้องการยังถูกก าหนดโดยค่านิยมทางสังคม       
เช่น การกินอาหารวันละ 2 มื้อ แต่กินเพียง 2 มื้อ ร่างกายก็อยู่ได้ เช่น พระสงฆ์เป็นต้น  ดังนั้น               
ความต้องการทางด้านร่างกายบางอย่างจะถูกวางเงื่อนไขโดยทางสังคม 
 ความต้องการขั้นรองหรือขั้นที่สองซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรมและไม่ชัดเจนเพราะเป็นความ
ต้องการทางด้านจิตและวิญญาณ และเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางด้านจิตใจจนถึง
วุฒิภาวะระดับหนึ่ง เช่นต้องการการแข่งขัน ต้องการมีศักดิ์ศรี ต้องการรับผิดชอบ ต้องการยอมรับ 
ต้องการให้ ต้องการเป็นเจ้าของ เป็นต้น และพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความต้องการให้คนอ่ืน
ยอมรับนับถือ แต่คนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และแสดงความส าคัญกับตนเอง ขณะที่อีกคน
หนึ่งแสดงความสุภาพและยอมรับความส าคัญของคนอ่ืน 
 อย่างก็ตามแม้ว่าความต้องการของมนุษย์ได้แบ่งออกเป็นสองอย่างดังได้กล่าวมาแล้วแต่
สภาพความเป็นจริงแล้วร่างกายของมนุษย์กับจิตใจแยกกันไม่ได้ สภาพทางร่างกายมีผลต่อจิตใจและ
สภาพทางจิตใจก็มีผลต่อร่างกาย นักวิชาการกล่าวว่าการวิจัยทางการแพทย์พบว่าสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบทางด้านร่างกายจะมีผลต่อร่างกายจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกและจิตแพทย์           
มีความเชื่อม่ันว่าร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกกันมิได้ 
    1. ความต้องการทั่วไปของมนุษย์เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักจิตวิทยาว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่
ติดตามมาของมนุษย์นั้นจะต้องมีสาเหตุจากการท างาน ก็เช่นเดียวกันกับท่ีมนุษย์ก็ต้องมีเหตุผล            
บางคนท างานเพื่อสนองความต้องการ บางคนท างานเพ่ือสนองความปรารถนาบางอย่าง  คนจ านวน
มากท างานเพราะจ าเป็นต้องท า แต่ก็มีอีกจ านวนหนึ่งที่ท างานเพราะปรารถนาจะท าความต้องการ 
และความปรารถนาเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการท างาน 



 ความต้องการ (Need) ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีความต้องการที่จ าเป็นของมนุษย์ เช่น อาหาร  
น้ า เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ในอาณาบริเวณที่อากาศหนาวจัด ความต้องการเสื้อผ้าและท่ีอยู่อาศัย              
ก็ติดตามมามิฉะนั้นมนุษย์ต้องตาย ดังนั้นมีบุคคลส่วนหนึ่งท างานเพื่อการอยู่รอด 
 การอยู่รอด (Survival Needs) เป็นแรงจูงใจส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้บุคคลท างาน แต่การอยู่
รอดมิใช่ความปรารถนาของมนุษย์ เช่นเมื่อเกิดวิกฤตข้าวยากหมากแพง โดยแท้จริงแล้วต้องการที่จะ
ปลูกผัก ปลูกพืชสวนครัวเพ่ือการอยู่รอด เพราะถ้าไม่ท าก็อาจไม่มีกิน 
 ความปรารถนา (Wants) ความปรารถนาเป็นความต้องการที่ไม่ใช่ความจ าเป็นขั้นต้น       
ความปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการจะมี แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ตาย เช่น รถยนต์ เสื้อผ้าสีสวยๆ  บ้านสวยๆ  
แต่ความปรารถนาเป็นแรงจูงใจส าคัญท่ีท าให้บุคคลท างาน และอาจท างานหนักกว่าคนอ่ืนๆ                
เพราะความปรารถนาสิ่งเหล่านี้ 
 กระบวนการที่เกิดขึ้นจากความต้องการเมื่อมีความต้องการเกิดข้ึนบุคคลจะเกิดความ                 
ตึงเครียด และพยายามที่จะหาวิธีเพ่ือลดความตึงเครียดให้ได้ โดยวิธีหนึ่งวธิีใด ก็ท าให้ความอิจฉา 
และความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ดีเท่าที่ควร 
    2. ความต้องการของบุคคลในองค์การ คนในองค์การมีหลายระดับตามลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การ ได้แก่ นายจ้างหรือองค์การ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง คนงาน หรือพนักงาน โดยคน 
แต่ละระดับก็อาจมีความต้องการที่เหมือนกันหรือต่างกัน ดังนี้ 

      2.1 ความต้องการของนายจ้าง นายจ้างหรือองค์การในฐานะของนายจ้าง มีความ
ต้องการ ความปรารถนาในขั้นต้นคือก าไรถ้าเป็นองค์การธุรกิจและต้องการขยายธุรกิจเป็นความ
ต้องการขั้นรอง แต่ถ้าเป็นองค์การของรัฐบาลหรืองค์การการกุศลอื่นถึงแม้ว่าความต้องการขั้นต้น  
มิใช่ต้องการหวังผลก าไร แต่ต้องการความอยู่รอดดังนั้นเพื่อสนองความต้องการขององค์การหรือ
นายจ้าง จึงกลายเป็นแรงจูงใจหรือผลผลักดันให้คนงานท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุความ
ต้องการดังกล่าว ถ้านายจ้างจูงใจได้ผลหรือท าให้คนเต็มใจท างานมีประสิทธิภาพก็เกิดความพอใจ    
แต่ถ้านายจ้างใช้แรงจูงใจไม่เป็นหรือไม่ได้รับการตอบสนองทั้งข้ันต้นและข้ันรอง ก็อาจจะเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในองค์การก็ได้ 
       2.2 ความต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า บุคคลที่ได้เป็นหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาอาจมีความพอใจกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่คนงานธรรมดาต้องการแล้ว แต่การเป็น
หัวหน้าคนเขาต้องการมากกว่านั้นคือความต้องการความส าเร็จ ต้องการความก้าวหน้า ต้องการเงิน             
ที่มากกว่าเพียงจะอยู่รอดเท่านั้น นอกจากนี้แล้วหัวหน้ายังต้องเรียนรู้อะไรที่เขาต้องการท า                     
ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าและความต้องการขั้นพ้ืนฐานของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาก็คือจะต้องรู้เปูาหมายขององค์การจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
จึงเรียกร้องให้คนท างานมากขึ้นแต่คนงานไม่ต้องการท างานหนัก ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน  



หรือลูกน้องกับหัวหน้าก็เสื่อมทรามลงจนถึงขาดสะบั้นได้ เมื่อความต้องการของทั้งสองฝุายแตกต่าง
กันจนประนีประนอมไม่ได้ 
       2.3 ความต้องการของคนงาน ความต้องการของคนงานเป็นความต้องการที่ทุกคน
ยอมรับกันว่าเป็นความต้องการขั้นต้นจริงๆ คือ ต้องการท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งอาหารและสิ่งที่จ าเป็น
ขั้นต้น เพราะถ้าคนไม่ได้มีความต้องการขั้นต้น เขาจะมีความตึงเครียด และประสิทธิภาพในการ
ท างานจะลดลงจนกว่าพวกเขาจะได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานแล้วเขาจะท างานใน
สภาพปกติได้ 
    3. แรงจูงใจ (Motives) หรือแรงขับเคลื่อน (Drives)  
    แรงจูงใจ (Motives)  หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นในตัวของบุคคลไปยังเปูาหมาย พฤติกรรมที่
กระตุ้น เรียกว่า “พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ” (Motivated Behavior) ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ จะต้องมีกิริยา
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในลักษณะที่เพ่ิมพลังและมุ่งไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
    แรงขับ (Drives) หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อแต่ละบุคคลมีความต้องการ ถ้าความ
ต้องการมีพลังสูงแรงขับหรือแรงจูงใจก็จะสูง ท าให้บุคคลเกิดความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะกระท า
ต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
       (1) แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives) เป็นแรงขับที่เกิดข้ึนพร้อมกับวุฒิภาวะของคน   
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ แรงขับประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แรงขับด้านสรีระ เช่น ความหิว
กระหาย ความเจ็บปวด ความต้องการทางเพศ ความอบอุ่น เป็นต้น และแรงขับทั่วไป เช่น                    
ความอยากรู้อยากเห็น ความกลัว เป็นต้น 

      (2) แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) เป็นแรงขับที่ซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก             
การเรียนรู้หรือเรียกว่าแรงกระตุ้นทางสังคม เช่น การยอมรับทางสังคม สถานะทางสังคม หรือ               
ความผูกพันกับผู้อ่ืน เป็นต้น 
    4. เปูาหมาย (Goals)    

การตั้งเปูาประสงค์ หรือเปูาหมายในชีวิตและการท างานช่วยให้มีแนวทางการด าเนินชีวิติ 
และการท างานอย่างตั้งใจ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งท าให้บรรลุความส าเร็จในการท างานในที่สุด  
การท างานที่ปราศจากเปูาหมายและแผนงานเปรียบประดุจเรือที่ขาดหางเสือ แม้ว่าจะเพียงพยายาม
อย่างไรก็ตามไม่อาจจะบรรลุผลส าเร็จ พวกที่ประสบความส าเร็จนั้นมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะ
ตั้งเปูาหมายที่ส าคัญในชีวิตและเป็นเครื่องน าไปสู่ความส าเร็จ 

 
 
 
 



เปูาประสงค์ที่ส าคัญในชีวิตและการท างาน (สมใจ ลักษณะ, 2546: 150)  
คือ ผลความส าเร็จของการใช้ชีวิตและผลความส าเร็จของการท างานที่เป็นความปรารถนา

ของบุคคลในองค์กรและการท างานมีความส าคัญ คือ 
1. ช่วยก าหนดทิศทางของการด าเนินชีวิตและการท างาน การใช้ชีวิตและการท างานอย่างมี

เปูาประสงค์ จะชักน าให้บุคคลเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง 
 2. ช่วยเพิ่มความหมายของการด าเนินชีวิต และการท างาน ท าให้บุคคลรู้ตัวตลอดเวลาและ
ตระหนักถึงความต้องการของตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าเหตุผลที่ต้องปฏิบัติงาน หรือท ากิจกรรมต่างๆ       
นี้ก็เพ่ือให้มีความส าเร็จในผลที่ปรารถนา 
  3. ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเปูาประสงค์จะท าให้บุคคล
อดทนรอได้ และช่วยกระตุ้นผลักดันให้ยังคงท ากิจกรรมอยู่จนกระทั่งบรรลุผลตามเปูาหมาย 
 4. ช่วยเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่
เปูาประสงค์ยิ่งเปูาประสงค์มีความท้าทายหรือความต้องการมากเพียงใด บุคคลจะต้องมีความเพียร
พยายามมากเท่านั้น 
 5. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน การมีเปูาหมายของชีวิตและการ
ท างานจะเป็นปัจจัยส าคัญและยกระดับความทะเยอทะยาน (Ambition) ของบุคคลไปสู่ระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนสูงขึ้น ถ้าเป็นเปูาประสงค์ขององค์การก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน        
ในองค์การให้ดีขึ้น 
 6. ช่วยให้รางวัลตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจ เมื่อบุคคลตั้งเปูาประสงค์ไว้ เหมาะสมและ
ด าเนินการจนบรรลุผลตามเปูาประสงค์แล้ว ความรู้สึกที่มีความส าเร็จของการบรรลุผลจะเป็น
ความรู้สึกท่ีภูมิใจ เป็นสุข ความรู้สึกปิติยินดีเมื่อบรรลุเปูาประสงค์ และน าไปสู่ความมุ่งมั่นไปสู่
เปูาประสงค์อ่ืนๆ ต่อไป 

 

ข้อดี 10 ประการในการตั้งเปูาหมาย (รังสิมันตุ์  กิ่งแก้ว, 2551 อ้างในกันตยา เพิ่มผล, 
2551: 36) 
 1. การตั้งเปูาหมายเป็นการท้าทายผลงานที่ดีกว่าการท างานแบบไร้จุดหมายและจะน า
ความส าเร็จมาให้อย่างง่ายดาย 
 2. ผลที่ได้จากความส าเร็จในเปูาหมายที่ตั้งไว้จะช่วยให้เกิดแรงศรัทธาในการพัฒนางาน               
ให้ดีขึ้น 
 3. สามารถจัดล าดับความส าคัญของเปูาหมายในการท างานได้ หากมีมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย 
 4. ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มักเกิดจากเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้              
และท่ีส าคัญผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลงานเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 



 5. การตั้งเปูาหมายจึงเป็นส่วนที่ส าคัญในการบริหารผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. สามารถสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานได้ หากผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมาย เช่น การก าหนดรางวัลส าหรับผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ 
 7. ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารสามารถก าหนดแผนปฏิบัติการของตนเองได้                                
หากมีเปูาหมายในการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 
 8. สามารถก าหนดนโยบายขององค์การ และน าไปปฏิบัติใช้ เพื่อความส าเร็จตามเปูาหมาย
รวมที่ตั้งเอาไว้ 
 9. เปูาหมายในการท างานจะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการท างานร่วมกัน สนับสนุน                     
และการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ 
 10. เปูาหมายในการท างานจะช่วยเพิ่มความตั้งใจและก่อให้เกิดแรงผลักดันในการท างานของ
สมาชิกทุกคนในองค์การ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีแรงจูงใจเกิดข้ึนในอินทรีย์จะท าให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือปฏิกิริยาต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถสนองถึงเปูาหมายที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 
เป็นไปโดยมีจุดหมายปลายทาง หรือเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ค าว่าแรงจูงใจจึงเป็นค าที่มี
ความหมายถึงพฤติกรรมนานาชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตแสดงออกมา  

ลักขณา สริวัฒน์ (2539: 132-133) ได้สรุปถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ  ดังนี้ 
 1. เกิดความต้องการของร่างกาย หรือเรียกว่าความต้องการมูลฐาน (Basic Needs)                
เป็นความต้องการอันเกิดจากสภาวะภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงสารบางอย่างที่ร่างกายสร้างขึ้น 
กลายเป็นสภาพขาดหรือเกินเกิดขึ้น สภาพเช่นนี้เรียกว่า การขาดสมดุล เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความเจ็บปวด ความหนาว เป็นสภาพที่ท าให้ร่างกายเกิดความขาด ร่างกายจ าเป็นต้องดิ้นรนเพ่ือ
ชดเชยสิ่งที่ขาดเหล่านี้ออกไป ถ้าร่างกายเปรียบเสมือนรถยนต์ แรงจูงใจที่ท าหน้าที่ให้เกิดพลัง                
ก็เปรียบได้กับเครื่องยนต์ แรงจูงใจที่ท าหน้าที่น าร่างกายไปในทิศทางที่ต้องการ คือ ล้อและพวงมาลัย
ที่จะน ารถไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางหรือสิ่งที่สนองความต้องการนั้น เรียกว่า เครื่องล่อ เช่น อาหาร  
น้ า เพศตรงข้าม รางวัลก็เป็นเครื่องล่อในการจูงใจได้ 
 2. แรงขับทางสังคมมีความส าคัญกว่าแรงขับทางร่างกาย เด็กท่ีขาดความรักความอบอุ่นจาก
พ่อแม่หรือญาติพ่ีน้อง เด็กท่ีประสบความผิดหวังจะเป็นปัญหาที่รุนแรงกว่าเด็กท่ีขาดอาหารอดม้ือ             
กินมื้อ แรงขับทางสังคมข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ในวัฒนธรรมแต่ละแห่ง ยากที่จะแบ่งออกให้ชัดเจนว่ามี
ประเภทใดบ้าง นอกจากนี้ยังเกิดปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 สังคมต่างกันท าให้เกิดการเรียนรู้ต่างกัน พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมหนึ่งจึงต่างกับ   
อีกสังคมหนึ่ง แม้แต่ในสังคมเดียวกันก็มีความต่างระหว่างบุคคล 



 2.2 แรงขับอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างกันได้ เช่น คนที่ไม่ชอบหน้าเพ่ือนบางคน
อาจมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งท าร้าย แต่บางคนอาจใช้วิธีการไม่สนใจสมาคม 
 2.3 แรงขับต่างกันอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างเดียวกันได้ เช่น เด็กคนหนึ่งชอบเล่นดนตรี 
เพราะต้องการเอาใจบิดามารดา อีกคนอาจชอบเพื่อจะได้พ้นหูพ้นตาบิดามารดา 
 2.4 แรงขับอาจเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่น ชายที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงอาจจะขยัน
ขันแข็ง ตั้งใจท างานเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามหรืออาจเป็นนักกีฬาก็ได้  
 2.5 พฤติกรรมอย่างหนึ่งอาจจะเกิดแรงขับหลายอย่างรวมกัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญท างาน                 
ขยันขันแข็งเนื่องจากมีแรงขับหลายอย่างรวมกัน ต้องการทราบความจริงเพ่ือช่วยสร้างสรรค์               
ความเจริญ ต้องการอยากรู้อยากเห็น ต้องการเกียรติยศ การนับถือยกย่องและสุดท้ายต้องการ                  
เงินรายได้มาด ารงชีวิต 

(Barnard, 1974: 33 อ้างถึงในโชติ เกิดบัณฑิต, 2539: 19-20) ได้สรุปสิ่งที่จูงใจอันจะส่ง               
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน คือ 
 1. สิ่งที่จูงใจ ซึ่งเป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็น               
การตอบแทน ชมเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานเป็นอย่างดี 
 2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่ไม่ใช้วัตถุ จัดเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส บุคคลจะ
ได้รับแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น เกียรติภูมิ ต าแหน่ง การให้สิทธิพิเศษ และการมีอ านาจ เป็นต้น 
 3. สภาพทางการที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่ 
ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ             
อันก่อให้เกิดความสุขในการท างาน 
 4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ เป็นสิ่งจูงใจที่อยู่ระหว่างความมีอ านาจมากท่ีสุดกับความท้อแท้
มากที่สุด ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการของ
บุคคลในด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ  ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้มีโอกาสช่วยเหลือ
ครอบครัวตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 
 5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน                    
ซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ด้วยดี จะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจร่วมกับหน่วยงาน 
 6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะกับวิธีและทัศนคติของบุคคล หมายถึง การปรับปรุง
งาน วิธีการท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน 
 7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมอยากกว้างขวาง หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วม
ในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งในหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่เพ่ือนร่วมงานและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 



 8. สภาพการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงทาง
สังคม ซึ่งจะท าให้บุคคลมีหลักประกันและความมั่นคงในการท างาน เช่น การรวมตัวจัดตั้งสมาคมของ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน 
 จะเห็นได้ว่าวิธีจูงใจนอกจากจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพ่ือยังชีพ โดยให้สิ่งจูงใจเป็น
เงินทอง สิ่งของ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีแล้วเป็นการตอบสนองความต้องการทาง
กายแล้วยังให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจในการท างานด้วย การส่งเสริมความเท่าเทียมกันให้มีโอกาสร่วม
แสดงความสามารถ ความคิดเห็นในงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอันเป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของบุคคลในหน่วยงานด้วย 
  

เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ 
 การจูงใจบุคลากรเป็นเรื่องที่ส าคัญและสลับซับซ้อน เทคนิคที่ส าคัญในการจูงใจ 
ประกอบด้วย เงิน การมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตการท างาน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2539: 384) 
 1. เงิน (Money) จากทฤษฏีการให้รางวัลและการลงโทษ เงินเป็นสิ่งกระตุ้นที่ส าคัญอยู่ใน
รูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง ตลอดจนโบนัส ประกันและสิ่งอ่ืนๆ ที่มอบให้กับพนักงาน นักวิชาการ
บางคนได้ระบุว่าเงินมีความหมายมากกว่ามูลค่าในรูปแบบตัวเงินแต่หมายถึงสถานะ (Status) และ
อ านาจ (Power) นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ใช้เงินเป็นสิ่งกระตุ้น นักวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์มองประเด็นนี้ มีความส าคัญต่ า การใช้เงินเป็นสิ่งกระตุ้นที่ผู้บริหารจะต้องระลึกถึง
หลายประการดังนี้ 

   1.1 เงินมีแนวโน้มว่าจะมีความส าคัญต่อบุคคลมากขึ้นส าหรับบุคคลที่มีครอบครัว เงินเป็น
สิ่งที่บรรลุมาตรฐานการครองชีพ อย่างน้อยเงินจะใช้เพียงพอกับมาตรฐานการครองชีพในระดับต่ า  
แม้บางคนจะมีความพอใจในบ้านหลังเล็กรถยนต์ราคาถูกมากกว่าการได้รับความพอใจจากบ้าน                
หลังใหญ่และรถยนต์หรูหราเหมือนบางคน 
    1.2 ธุรกิจและองค์การทุกแห่งใช้เงินจ่ายให้พนักงานแก่องค์การและเป็นตัวกระตุ้น 
องค์การทั่วไปให้ค่าจ้างเงินเดือนเท่าไร ค่าจ้างเพ่ือการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพ่ือจูงใจและดึงบุคคล
ไว้ 
    1.3 เงินเป็นสิ่งจูงใจบุคคลในทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าองค์การสามารถรักษา
บุคคลเอาไว้ เงินเดือนของผู้บริหารในบริษัทมีความสมเหตุสมผลเคล้ากัน องค์การจะมีการรักษาบุคคล
ในระดับท่ีเปรียบเทียบกันได้ 
    1.4 ถ้าเงินเป็นสิ่งกระตุ้นที่มีประสิทธิผลที่บุคคลในต าแหน่งต่างๆ ในระดับที่คล้ายคลึงกัน  
จะได้ค่าจ้างและโบนัสที่สะท้อนถึงการท างานส่วนตัว บริษัทควรมีการเปรี ยบเทียบค่าจ้างเงินเดือน  
ธุรกิจมีการจัดการที่ดีอาจจะใช้การปฏิบัติร่วมกับการให้โบนัสและที่ปรากฎว่าโบนัสส าหรับผู้บริหาร  
จะถือเกณฑ์ของเขตการท างานเฉพาะบุคคล  องค์การอาจจะไม่ซื้อสิ่งจูงใจ วิธีการที่ใช้เชื่อมั่นว่าเงินมี
ความส าคัญ การให้รางวัลส าหรับความส าเร็จและท าให้บุคคลพอใจในความส าเร็จในการท างาน และ
เกณฑ์การตอบแทน 



 จากข้อเท็จจริงที่ว่าเงินสามารถกระตุ้นได้เมื่อการจ่ายเงินนั้นมีขนาดเพียงพอกับรายได้ของ
บุคคล ในกรณีที่เมื่อค่าจ้างและแรงงานเพ่ิมขึ้นและการจ่ายโบนัส ซึ่งไม่พอที่จะกระตุ้นผู้ รับจะช่วยให้
แต่ละบุคคล จะท าให้เกิดการไม่พอใจและหางานอ่ืน มีขนาดใหญ่พอที่ท าให้เกิดความรู้สึกจะไม่ใช้            
สิ่งกระตุ้นที่เข้มแข็ง 
 2. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นเทคนิคซึ่งเป็นผลจากทฤษฎีการจูงใจและการวิจัย    
การมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานของบุคคลจะมีทั้งความรู้ทั้งในด้านปัญหาและผลลัพธ์ การมี
ส่วนร่วมที่ถูกต้องจะต้องเป็นทั้งการจูงใจและความรู้ที่มีคุณภาพส าหรับความส าเร็จของธุรกิจ 
 3. คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life: QWl) เป็นทัศนะการจูงใจที่น่าสนใจ
ที่สุด QWL เป็นการศึกษาระบบเพ่ือการออกแบบงานและพัฒนาในขอบเขตการท างานประกอบด้วย
ระบบเทคนิคสังคมในการจัดการ QWL ไม่ใช่ทัศนะการเพ่ิมหน้าที่ในงาน (Job enrichment) แต่เป็น
เครือข่ายประสานงานระหว่างจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์การและสังคมวิทยา วิศวกรรม  
อุตสาหกรรม ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีและการพัฒนาองค์การ การจูงใจและทฤษฎีผู้น าและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
 นอกจากนี้แล้ว (ยงยุทธ เกษสาคร, 2544: 171-172) ยังได้กล่าวถึงเทคนิคของผู้น าองค์กรใน
การสร้างแรงจูงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้สึกอยากท างาน  สนองความตั้งใจของผู้น านั้นอาจใช้
เทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ได้ดังนี้ 
 1. สร้างจุดมุ่งหมายในการท างาน ส าหรับตัวผู้ปฏิบัติงานจุดหมายนั้นควรมีคุณค่าส าหรับเขา  
มีความท้าทายความรู้ความสามารถ และสามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ในการประชุมวางแผนให้ผู้ร่วมงานได้ตัดสินใจภายหลัง   
การพิจารณาร่วมกันแล้ว ซึ่งลักษณะนั้นผู้ปฏิบัติจะมีความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้บริหารด้วยความ
เต็มใจ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมคิดกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในโอกาสอันควร เช่น การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนงาน ก าหนดกลยุทธ์ การแก้ปัญหา เป็นต้น จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรด้วย 
 3. การคิดหาทางให้ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะมีความพอใจเป็นอย่างมาก 
ถ้าเขาได้ทราบผลการปฏิบัติงานของเขาเป็นระยะๆ เพ่ือให้เขารู้ว่าผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นเช่นไร              
มีสิ่งใดควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา มีการประเมินผลเพ่ือ
การศึกษา ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานจะท าให้เขาภูมิใจในผลส าเร็จของการปฏิบัติงานของเขา  
และหาหนทางแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นเมื่อเขาเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข 
 4. สร้างระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารระบบเปิดจะช่วยสร้างความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความร่วมมือประสานใจให้งานส าเร็จ โดยการสื่อสารอยู่เสมอ อธิบายได้



ว่าท าเสร็จไปแล้ว สิ่งไหนจะต้องท าต่อไปอีก การสื่อสารตลอดเวลาจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ
สถานการณ์ต่างๆ ในการท างานว่าเป็นอย่างไร 
 5. เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติได้บอกให้ทราบ  
โดยพยายามท าความเข้าใจในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างละเอียดและหากไม่เข้าใจให้ซักถาม
ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความส าคัญในตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 6. สนใจห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้ความสนใจต่อผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคลสนใจต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน พูดคุยเก่ียวกับปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานตาม               
ที่เห็นสมควร 
 7. ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพ่ือสร้างความ
เข้าใจต่อกัน ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาด้วยบรรยากาศตรงไปตรงมาและยุติธรรม 
 8. การให้เกียรติยกย่องชมเชยด้วยความจริงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง การให้
รางวัลในโอกาสอันควร อาทิ การให้การยกย่องชมเชย สรรเสริญคุณงามความดีของพนักงาน          
การเลื่อนยศ การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การให้สิ่งตอบแทนทางวัตถุ เช่น เลื่อนเงินเดือนให้ของ
รางวัลโล่เกียรติยศ หนังสือประกาศเกียรติคุณเหล่านี้นเป็นปัจจัยที่ยั่วยุหรือกระตุ้นให้มนุษย์อยาก
ท างานเหมือนกันโดยธรรมชาติ 
 9. การมีความสุขุมรอบคอบ ผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในทุกสถานการณ์
โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยสติแล้วช่วยเสริมสร้างบารมี
ให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 10. การรู้จักครองใจคน ด้วยการเป็นผู้ที่มีใจกว้างและเป็นมิตรกับคนทั่วไปยินดีรับฟัง                
ความคิดเห็นจากผู้อ่ืนแม้ความคิดนั้นจะแตกต่างจากตนเองก็ตาม ไม่วิพากษ์วิจารณ์ จุดบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของผู้อ่ืนต่อที่สาธารณะชน 
 11. รู้หลักการลงโทษ การต าหนิกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาควรกระท าเมื่อมีความจ าเป็น
จริงๆ การต าหนิที่ท าไปควรท าไปเพ่ือให้เกิดความรู้เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ส าหรับการลงโทษนั้นควร
หลีกเลี่ยงให้มาก 
 12. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สั่งการด้วยความพยายาม สร้างงานให้เป็นที่
สนใจ สั่งการด้วยการพยายามสร้างให้เป็นที่สนใจและสอดคล้องความต้องการของผู้ปฏิบัติทั้ งบุคคล
และกลุ่มใหม่มากที่สุด 
 13. หลีกเลี่ยงการออกค าสั่งในลักษณะข่มขู่ อย่าใช้วิธีข่มขู่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เขาท างาน
เพราะแม้งานจะส าเร็จแต่ออกมาไม่ดีไม่มีคุณภาพ 
 14. จัดระบบการเดินทางของงาน พยายามจัดระบบงานให้ดีเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน               
ในการท างาน การจัดงานให้เหมาะสมกับคนทั้งชนิดและปริมาณของงาน ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานที่ตน



ถนัดมีปริมาณของงานเหมาะสมกับคนกับความสามารถของบุคคล จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานด้วย
ความสนุกและเต็มใจจนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 
 15. ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดปัญหาหรือมีข้อขัดข้องในการท างาน
ต้องการค าแนะน าหรือชี้แจง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย ผู้บังคับบัญชาอาจเข้าช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ เหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆ เช่นให้ค าแนะน า ร่วมคิดหาวิธีแก้ปัญหา           
ลงมือร่วมแก้ปัญหา หรือข้อขัดแย้งกับผู้ปฏิบัติงานด้วยเทคนิคเหล่านั้น จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เขาท างานอย่างโดดเดี่ยว 

 16. สร้างบรรยากาศในการท างานนับเป็นประการหนึ่งที่ส าคัญของผู้น า ซึ่งเป็นเทคนิคในการ 
สร้างแรงจูงใจโดยผู้น าจะต้องสร้างบรรยากาศในการท างานให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น 
ห้องท างานสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทดีไม่อับทึบ โต๊ะเก้าอ้ีนั่ งสบาย มีการสื่อสารที่ดี                     
การประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เต็มไปด้วยสายตาแห่งการบริการ บรรยากาศเช่นนี้
จะท าให้ทุกคนในที่นี้มีเจตคติที่ดีในการท างาน 

 17. การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานให้พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ใน                       
การท างาน เมื่อมีความสะดวกก็จะท างานได้รวดเร็ว 

 18. พยายามใช้อิทธิพลของกลุ่มใหญ่ดึงกลุ่มเล็กโดยกระตุ้นให้กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่กระท า 
ตัวเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี จะเป็นอิทธิพลที่ดึงดูดคนส่วนน้อยที่เหลือให้กระท าดีตามไปด้วย 

 19. ทดสอบประเมินผล ถ้ามีการทดสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เป็นประจ า 
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ผลดีและข้อผิดพลาดในการท างานของเขา จะท าให้เขาได้มีโอกาส ปรับปรุง 
แก้ไขข้อผิดพลาดในการท างานของเขา จะท าให้เขามีโอกาสปรับปรุง  แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีขึ้น     
และภูมิใจในความส าเร็จของการท างานของเขา 

สรุปได้ว่าเทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นมี 
มากมายหลากหลายวิธีผู้บริหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละโอกาส เพราะการสร้าง
แรงจูงใจต้องให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรมีก าลังแรงกาย 
และแรงใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและยอมอุทิศเวลาเพื่อท างานให้แก่องค์กรอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ตามเปูาหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

ประโยชน์ของการจูงใจ 
1. เสริมสร้างก าลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์การและแก่หมู่คณะเป็น                    

การเสริมสร้างพลังของกลุ่ม 
 2. ส่งเสริมและเสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ เป็นการสร้างพลังด้วยสมานสามัคคี                 

3. สร้างขวัญก าลังใจและท่าทีที่ดีในการปฏิบัติงานแก่คนงานพนักงาน และเจ้าหน้าที่ใน 
องค์การ 

4. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 



5. ช่วยท าให้การควบคุมการด าเนินงานไปได้ด้วยความราบรื่นอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย  
และมีศีลธรรมอันดีงาม ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 

6. เกื้อกูลจูงใจให้สมาชิกในองค์การ เกิดความสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ในองค์การเป็น 
การสร้างความก้าวหน้าให้แก่พนักงานและองค์การ 

7. ท าให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ท าให้สุขกายสุขใจ              
ในการท างาน เพราะร่างกายที่เข้มแข็งจะมีอยู่คู่หัวใจที่เป็นสุข 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 แรงจูงใจ (Motives) เกิดจากความต้องการของมนุษย์ เป็นส าคัญ  ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไป ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ทฤษฎีที่
อธิบายเนื้อหาของงาน และทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการในการท างาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2535: 135-141 อ้างในเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550) สามารถอธิบายได้ดังนี ้

ทฤษฎีแรงจูงใจที่อธิบายถึงเนื้อหาของงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความเจริญก้าวหน้า
ในงานความรับผิดชอบในงาน ทฤษฎีแรงจูงใจที่อธิบายถึงเนื้อหาของงานมีดังนี้ ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarchy of Needs) ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ 
(Alder Modified Need Hierarchy Theory) ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  (Murry’ Manifest 
Needs) ทฤษฎีความต้องการแสวงหาของแมคคีแลนด์ (McClelland’ s Acquired Needs Theory)  
ทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจที่อธิบายกระบวนการท างาน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมอันเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อการจูงใจในการท างาน             
มีทฤษฎีที่ส าคัญ ดังนี้ ทฤษฎีความคาดหวังของรูม (The Expectancy Theory)  ทฤษฎีว่าด้วย             
ความยุติธรรมของเสตนซี  อดัมส์ (Equity Theory) ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s 
Reinforcement Theory) 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยขอเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจที่อธิบายถึงเนื้อหาของงาน เนื่องจากทฤษฎีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้า และ
ความรับผิดชอบในงาน ซึ่งตรงกับเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory) 
 2. ทฤษฎีความต้องการ 3 ประการของแมคเคนแลนด์ (McClelland’ s Three Needs 
Theory)   
 3. ทฤษฎี x ทฤษฎี y ของแมคเกร์เกอร์ (McGregoor’s Theory X and Y) 
 4. ทฤษฎี อี.อาร์. จี. ของอัลเดอเฟอร์  (Alderfer’s Existence Ralatedness  Growth 
Treory: E.R.G. Theory) 
 5. ทฤษฎีปัจัยจับคู่ของ Herzberg  (Herzberg’s Two Factor Theory ) 
 
 



ทฤษฎีความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs Therory) 
 (Maslow, 1954: 80-91 อ้างถึงในกันตยา เพิ่มผล,  2551: 115) ระบุว่าบุคคลจะมีความ
ต้องการที่เรียงล าดับจากพ้ืนฐานน้อยที่สุดไปยังระดับสูงสุด  ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บนพื้นฐาน
ของสมมุติฐานรากฐาน 3 ข้อ  คือ 
 1. บุคคล คือ สิ่งที่มีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพวกเขาได้ ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น สามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความต้องการที่ถูกตอบสนองเท่านั้น สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้องการแล้วจะ
ไม่เป็นสิ่งจูงใจ 
 2. ความต้องการของบุคคลจะเรียงล าดับความส าคัญหรือเป็นล าดับจากความต้องการ               
ขั้นพ้ืนฐาน (เช่น อาหาร และที่อยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 
 3. บุคคลที่ก้าวไปสู่ความต้องการระดับต่อไปเมื่อความต้องการระดับต่ าลงมาได้ถูกตอบสนอง
อย่างดีแล้วเท่านั้น นั้นคือ คนงานจะมุ่งไปสู่การตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ปลอดภัยก่อน  ก่อนที่จะถูกจูงใจใหม่มุ่งไปสู่การตอบความต้องการทางสังคม Maslow ท าการศึกษา 
เขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ล าดับ ล าดับ 1-4 เป็นความต้องการขั้นต้น ล าดับที่ 5 เป็น
ความต้องการข้ันสูงสุด 
 ล าดับขั้นที่1  ความต้องการทางสรีระ (Physiological  Needs) ซึ่งเป็นความต้องการทาง
ล าดับต่ าสุด ความต้องการเหล่านี้หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพ้ืนฐาน  เช่น ต้องการอาหาร  
อากาศ น้ า และที่อยู่อาศัย เพ่ือสนองความต้องการเหล่านี้ องค์กรจะต้องให้เงินเดือนอย่างเพียงพอแก่
บุคคลจะรับภาระสภาพการด ารงชีวิตอยู่ได้ (เช่น อาหาร และที่อยู่อาศัย) โดยทั่วไปความต้องการทาง
ร่างกายจะถูกตอบสนองด้วยรายได้ที่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมของงานที่ดี เช่น ห้องน้ าสะอาด 
แสงสว่างที่มีเพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี 
 ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety  Needs) ความต้องการนี้เป็นล าดับ
ความต้องการข้ันที่ 2 ซึ่งถูกกระตุ้นภายหลังจากความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว                  
ความต้องการความปลอดภัย หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตราย
ทางด้านร่างกายและจิตใจ หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้หลากหลายแนวทาง  
เช่น การให้ประกันชีวิต และสุขภาพ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย กฎ และข้อบังคับท่ี
ยุติธรรม และการยอมรับให้มีสหภาพแรงงาน เป็นต้น 
 ล าดับขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Belonging Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะร่วม  
และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักเพ่ือนร่วมงาน เช่น ความอยากมีเพ่ือน                
มีพวกพ้อง มีกลุ่ม  มีครอบครัว และมีความรัก เป็นต้น 
 



 ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องและให้เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs)  
เป็นความต้องการระดับที่ 4 ความต้องการเหล่านี้หมายถึงความต้องการของบุคคลที่จะสร้างการ
เคารพตนเอง และการชมเชยจากบุคคลอ่ืนจะเป็นความต้องการประเภทนี้ เช่น การประกาศ               
“บุคคลดีเด่น” ประจ าเดือนถือเป็นตัวอย่างของการตอบสนองความต้องเกียรติยศ ชื่อเสียง 
 ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการความสมหวังในชีวิต  (Self–Actualization needs)                      
ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการที่จะบรรลุความ
สมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่ บุคคลที่ถูกใจด้วยความ
ต้องการความสมหวังของชีวิต และแสวงหางานที่ท้าทายความสามารถ 
 จากข้างต้นพิจารณาได้ว่าทฤษฎีนี้มีทัศนะว่าความต้องการของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน พร้อมทั้งยืนยันว่าล าดับขั้นของ                 
ความต้องการนี้เป็นแรงขับพ้ืนฐานที่จะจูงใจให้แต่ละบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน และไม่คิด
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงาน แต่กลับที่จะมุ่งให้เกิดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการน าทฤษฎีนี้ไปใช้ใน
หน่วยงาน จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ ความต้องการใดที่ ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ดังนั้นหากจ าเป็นต้องจูงใจด้วยความ
ต้องการในล าดับขั้นต่อไป จึงจะสามารถชักจูงให้เกิดพฤติกรรมได้  
 ทฤษฎีการจูงใจของ David McCelland  (Achievement Therory) เน้นอธิบายการจูงใจ
ของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการความส าเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการ
กระท าของเขา ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ในแง่การท างาน หมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดี
ที่สุดและท าให้เสร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนท าอะไรส าเร็จได้ก็จะมีแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จ
ต่อไป หากองค์การใดที่มีพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์จ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตเร็ว               
(อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 369) 
 ในช่วงปี ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McCelland  ได้ท าการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic  Apperception Test: TAT)) เพ่ือวัดความต้องการของ
มนุษย์โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆ  แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ มีความต้องการ 3 
ประการ ที่ได้รับจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะเข้าถึงพฤติกรรมของ
บุคคลได้ ดังนี้ 
 1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement: nAch)) เป็นความต้องการที่จะท า
สิ่งต่างๆ ให้เต็มที่และดีที่สุด เพ่ือความส าเร็จ เป็นแรงขับเพ่ือที่จะให้ท างานนั้นประสบความส าเร็จ
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นแรงขับเพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ หรือแรงจูงใจที่จะกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีผลส าเร็จตามความมุ่งหมายจากการวิจัย               
ของ McCelland พบว่า บุคคลที่ต้องการความส าเร็จ จะมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบท างานที่ท้าทาย  



และต้องการได้รับข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญในการวางแผน                
มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญความล้มเหลว 
 2. ความต้องการความผูกพัน  (Need For Affiliation: nAff))  เป็นความต้องการความรัก  
ความเป็นพวกพ้อง เป็นความปรารถนาเพื่อความเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่สนิทชิดชอบกัน 
เป็นความต้องการเพ่ือสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูง จะชอบ
สถานการณ์ความร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคลอ่ืน 
 3. ความต้องการอ านาจ (Need For power: nPower)) เป็นความต้องการอ านาจเพ่ือมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงมักต้องการท างานในลักษณะ 3  
ประการดังนี้ 
 1. งานที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขาและเขามีอิสระจะตัดสินใจและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
 2. ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา 
 3. ต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่อง ซึ่งสร้างผลงานได้ และท าให้เขามีความก้าวหน้า
เพ่ือจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้ 
 

 นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้ว McCelland พบว่าปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่เขาท าด้วย 
 บางคนมีพฤติกรรมมุ่งไปสู่ความต้องการทางด้านความส าเร็จ เพียงเพ่ือให้ได้ความส าเร็จมา
เพียงอย่างเดียว ซึ่ง McCelland เรียกแรงขับแบบนี้ว่าความต้องการความส าเร็จ  จากการวิจัยของ
เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ McCelland พบว่า ผู้ที่ประสบความส าเร็จสูงทั้งหลายแตกต่างกับบุคคลอ่ืน
โดยทั่วไปที่ว่า  พวกนี้จะมีความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ จะเป็นพวกที่
แสวงหาโอกาสเพ่ือจะได้มีโอกาสในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ แสวงหาข้อมูลปูอนกลับการ
ด าเนินงานให้ไวที่สุด จะแสวงหางานที่เขาสามารถสร้างโอกาส มีความต้องการที่จะแข่งขันและมองหา
สิ่งที่ท้าทาย และจะหลีกเลี่ยงงานหรือสิ่งที่เขารับรู้หรือเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย และมักจะเป็นผู้ที่
พัฒนาแผนงานมาใช้ในการปฎิบัติงาน 
 ความต้องการมีอ านาจมักจะถูกแสดงออกในลักษณะของความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้
มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ คนที่มีแรงจูงใจหรือถูกจูงใจอย่างสูงจากความต้องการอ านาจ
ส่วนมากมักจะเป็นคนที่พูดเก่ง อาจจะชอบโต้แย้ง ชอบการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืน และมีการใช้การ
แสดงอ านาจ ความต้องการทางด้านความรัก ความเป็นพวกพ้อง มีแฝงอยู่ในมนุษย์เราทุกคน เว้นแต่



จะมีมากมีน้อย บุคคลที่มีความต้องการทางด้านความรักนี้ ต้องการการยอมรับและความรักจากบุคคล
อ่ืนและให้ค่าความเป็นพวกพ้องสูง 

การน าเอาการจูงใจทางด้านความส าเร็จมาใช้ในการบริหาร 
 มนุษย์เราสามารถที่จะถูกฝึกอบรมให้เน้นในด้านความส าเร็จและบรรยากาศส าหรับ
ความส าเร็จเหล่านั้นมีความส าคัญมาก และส าคัญยิ่งกว่าตัวความส าเร็จ ตัวอย่างเรื่องนี้ได้แก่ การที่ 
McCelland และเพ่ือนร่วมงาน น าเอาเด็กที่อยู่ในแหล่งที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยมาฝึกอบรมให้เป็นผู้ที่มี
ความต้องการความส าเร็จ แต่เมื่อเด็กเหล่านี้กลับไปอยู่ในแหล่งเดิมก็จะกลับคืนสภาพดั้งเดิม แต่เมื่อ
น าเอาผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมาร่วมฝึกอบรม การจัดสร้างบรรยากาศที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความส าเร็จ เมื่อทั้งสองกลุ่มกลับไปอยู่ที่เดิม  จึงพบว่าเด็กพวกเด็กก็จะเป็นผู้มุ่งม่ันความส าเร็จต่อไป 
 อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบความส าเร็จสูงไม่จ าเป็ นเสมอไปที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีที่สุด                        
โดยแท้จริงแล้วอาจเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไม่สบายใจมากที่สุดเมื่ออยู่ในต าแหน่งผู้บริหารมีความแตกต่าง
กันอย่างส าคัญยิ่งระยะห่างความส าเร็จที่ท าขึ้นด้วยตนเองกับการที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ             
คนอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ความส าเร็จที่ต้องการนั้นมา ซึ่งงานในแบบหลังนี้ต้องการทักษะที่ต้องความสามารถ
หลายๆ  ด้านและการมีค่านิยมท่ีถูกต้องเหนือสิ่งใด งานชนิดหลังต้องการบุคคล ผู้สามารถที่จะมีความ
พึงพอใจในสิ่งที่บุคคลอ่ืนท าได้ส าเร็จ ไม่ใช่ว่าตนเองท าอะไรเสร็จไปบ้าง ผู้บริหารที่ดีมักจะต้องมี
แรงจูงใจทางด้านอ านาจบารมีสูงมากกว่าทางด้านถึจะใช้คนท างานตามที่ตนเองต้องการ แต่มีอ านาจ
บารมีที่ใช้ทางสังคม  ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากหัวหน้าผู้ซึ่ง 
 1. แสดงความเอาใจใส่ต่อเปูาหมายของกลุ่ม 
 2. หาจุดหมายหรือเปูาหมายที่ผู้ร่วมงานว่าพวกเขาสามารถด าเนินการได้และเลียนแบบได้ 
และพร้อมที่จะร่วมใจกันท างานเพื่อให้ได้เปูาหมายนั้น 
 3. ช่วยผู้รว่มงานตั้งเปูาหมายไม่ใช่เป็นผู้ก าหนดเปูาหมายเสียเอง 
 4. สร้างหรือให้ความรู้สึกเชื่อมั่นและก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานในการที่จะท างานอย่างจริงจัง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเปูาหมายที่ต้องการ และให้ความรู้สึกแก่ผู้ร่วมงานว่าพวกเขาสามารถท างานนั้นได้
ส าเร็จ 
 การเปรียบเทียบที่ส าคัญ ได้แก่ การเปรียบเทียบแรงขับด้านความส าเร็จ กับแรงขับด้าน    
ความรัก ความเป็นพวกพ้องบุคคลที่มีแรงขับด้านความเป็นพวกพ้องสูง  เมื่ อน ามาเปรียบเทียบกับ
บุคคลที่มีแรงขับด้านความส าเร็จแล้ว  มักจะมีแนวโน้มทางด้านการบริหารที่ไม่ดี  ผู้ใต้บังคับบัญชา  
มักมีความรับผิดชอบต่องานน้อยและอ านาจของการทดสอบได้ก็จะน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนื่องมาจากการ
ขาดความรู้สึก ถึงความรีบด่วนในการที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมา 
 ประการสุดท้าย พบว่า ผู้เป็นผู้บริหารที่ดีจะใช้ภาวะผู้น าแบบการให้ค าแนะน าฝึกสอน
(Coaching) ผู้ฝึกสอน (Coacher) ที่ดีก็คือผู้ที่สนใจในการทื่จะเอาส่วนที่ดีที่สุดของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ



คนที่จะได้ออกมาใช้ประโยชน์ และขณะเดียวกันก็ใช้คนงานหรือผู้ร่วมงานนั้นได้ มีความเจริญก้าวหน้า
และมีการพัฒนาที่งอกงามด้วย 

ทฤษฎี x ทฤษฎี y ของแมคเกร์เกอร์ (McGregor’s Theory X and Y) 
 (อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 369) ทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลแสดงออก              
ในข้อสมมุติ 2 ประการ โดย Douglas  McGregor ในชื่อของทฤษฎี  x และทฤษฏี Y ซึ่ง McGregor 
ได้ศึกษาถึงวิธีการที่ผู้บริหารมองตัวเองสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทัศนะคตินี้ต้องการความคิดในการรับรู้
ธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีข้อสมมุติ 2 ประการ เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลดังนี้ 
 1. ข้อสมมติเกี่ยวกับทฤษฎี X (Theory X assumptions) ข้อสมมุติแบบดั้งเดิมเก่ียวกับ
ลักษณะของบุคคลของ McGregor เกี่ยวกับทฤาฎี X ดังนี้ 
    1.1 โดยทั่วไปไม่ชอบการท างานและจะหลีกเลี่ยงงาน ถ้าสามารถท าได้ 
    1.2 จากลักษณะของมนุษย์ที่ไม่ชอบท างาน คนส่วนใหญ่จึงต้องถูกบังคับ ควบคุม                    
สั่งการ และใช้วิธีการลงโทษเพ่ือให้ใช้ความพยายายามให้เพียงพอเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
      1.3 มนุษย์โดยเฉลี่ยพอใจการถูกบังคับต้องการเลี่ยงความรับผิดชอบ                               
มีความทะเยอทะยานน้อยและต้องการความปลอดภัย 
 2. ข้อสมมุติเกี่ยวกับทฤษฎี Y (Theory Y assumptions) ข้อสมมติแบบดั้งเดิมเก่ียวกับ
ลักษณะของบุคคลของ McGregor เกี่ยวกับทฤษฎี Y  ดังนี้ 
    2.1 การใช้ความพยายามทางกายภาพ  และความพยายามทางด้านจิตใจในการท างานตาม
ธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือการพักผ่อน 
    2.2 การควบคุมภายนอก  และอุปสรรคของการลงโทษ  ไม่ใช่วิธีเดียวในการใช้ความ
พยายามให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจึงใช้การควบคุมตัวเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ 
    2.3 ระดับการให้บรรลุวัตถุประสงค์  ขึ้นอยู่กับขนาดของรางวัลที่สัมพันธ์กับความส าเร็จ 
    2.4 มนุษย์โดยเฉลี่ยเรียนรู้ภายใต้สภาพที่เหมาะสมไม่แต่เพียงการยอมรับความผิดชอบ  
แต่มีการแสวงหาด้วย 
    2.5 สมรรถภาพขึ้นอยู่กับระดับจิตนาการะดับสูง ความซื่อสัตย์และความคิดสร้างสรรค์ 
    2.6 ภายใต้สภาพของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ศักยภาพที่เฉลียวฉลาดของความเป็นมนุษย์
โดยเฉลี่ยมีการใช้ประโยชน์บางส่วน 
 จากสมมติฐาน 2 ประการที่แตกต่างกับทฤษฎี X เป็นการมองโลกในแง่ร้าย ไม่ยืดหยุ่น                  
การควบคุมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในทางตรงกันข้าม                  
ทฤษฎี Y เป็นการมองโลกในแง่ดี ยืดหยุ่นได้และเป็นกลไกท่ีมุ่งท่ีการควบคุมตนเองร่วมกับ                   



ความต้องการส่วนตัว และความต้องการขององค์การเป็นที่น่าสงสัยว่าแต่ละข้อสมมุติจะมีผลกระทบ
ต่อผู้บริหารที่จะแก้ปัญหาในหน้าที่และกิจกรรมในการจัดการ 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ E.R.G ของ Alderfer (E.R.G. Therory) 
 Alderfer ผู้สร้างทฤษฎีจูงใจ E.R.G. ( อ้างถึงในปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 115)                
ได้จ าแนกความต้องการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิต (Existing Needs) ความต้องการที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ รวมความ
ต้องการด้านกายภาพกับความต้องการด้านความปลอดภัยทางด้านวัตถุที่อธิบายถึงความต้องการ              
สองขั้นตอนแรกในทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ไว้ด้วยกันและความต้องการแบบนี้ จะเป็นแบบ   
ที่ว่าหากมีผู้หนึ่งได้รับความต้องการที่ว่านี้ อีกฝุายหนึ่งก็จะเป็นฝุายเสียความต้องการนี้ไป 
 2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness Needs)  ความต้องการนี้คือความต้องการใน
ด้านการที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ อาทิ กับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน บุคคลที่
ตนเองเกี่ยวพันด้วย ความต้องนี้ตรงกันข้ามกับความต้องการเพ่ือด ารงชีวิต ความพอใจของพวกเขา  
จะข้ึนอยู่กับการแบ่งส่วนซึ่งกันและกัน ความเข้าใจร่วมกันและอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
 3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความต้องการนี้เป็นผลจากการที่
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับสภาพแวดล้อมของเขา อาทิ ครอบครัว งาน กิจกรรมด้าน
สันทนาการ ความพอใจในความเจริญก้าวหน้า ได้มาจากการที่บุคคลนั้นเผชิญปัญหาใน
สภาพแวดล้อมที่ท าให้เขาได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ หรือได้พัฒนาความสามารถให้เพ่ิม     
มากขึ้น 
 ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 3 ประการ แต่ละอันของทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. อธิบายได้ใน
รูปแบบของเปูาหมายที่ท าให้ต้องมีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้เปูาหมายที่ต้องการนั้นมาในรูปแบบ              
ของขบวนการ จากขบวนการนี้เองจึงจะได้รับความพึงพอใจที่ต้องการได้ ส าหรับความต้องการ             
เพ่ือด ารงชีวิต เปูาหมายก็คือสิ่งของที่เป็นวัตถุและขบวนการก็จะกลายเป็นแพ้ -ชนะ และการที่               
คนหนึ่งได้รับประโยชน์ก็จะมีความสัมพันธ์กับฝุายที่เสียประโยชน์ 
 ในด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ เปูาหมายคือ การสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน (บุคคลหรือ
กลุ่ม) และขบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเปูาหมายนั้นคือ การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกร่วม                
ที่มีต่อกัน ส าหรับความต้องการความเจริญก้าวหน้า เปูาหมาย ก็คือ สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่  และมี
ขบวนการร่วมแบบต่างๆ ของบุคคลคนหนึ่งที่จะสามารถแยกแยะความแตกต่าง การผสมผสานตัวเอง
ในฐานที่เป็นมนุษย์ที่จะด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นได้ 

ทฤษฎีการจูงใจแบบนี้มีสิ่งที่ต้องพิสูจน์อยู่หลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 1. ความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด                 
ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิตก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 



 2. ความต้องการมีสัมพันธภาพได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด                    
ความต้องการเพ่ือด ารงชีวิตก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 3. ความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจมากเท่าใด              
ความต้องการมีสัมพันธภาพก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากขึ้นเท่านั้น 
 4. ความต้องการมีสัมพันธ์ภาพได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด                        
ความต้องการมีสัมพันธภาพก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 5. ความต้องการความเจริญก้าวหน้าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใดความ
ต้องการความต้อการมีสัมพันธภาพก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 6. ความต้องการสัมพันธภาพได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจมากเท่าใดความต้องการ
ความเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 7. ความเจริญก้าวหน้าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจมากเท่าใดความต้องการ               
ความเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากข้ึนเท่านั้น 

 

ทฤษฎีปัจจัยจับคู่ของ Herzberg ( Herzberg’s Two Factor Theory ) 
 (Herzberg, 1959: 71 อ้างถึงในกันตนา เพ่ิมผล, 2552: 116) ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบ
ว่าประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษ หรือ
ความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แบบนั้นเป็นไปในทางบวก ทางลบ  ซึ่งค าตอบที่ได้จากการศึกษาถูก
เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) 
 ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับงานโดยตรงเป็นสิ่งจูงใจ ให้บุคคลชอบ และรักที่ปฏิบัติ  
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ได้แก่ 
 1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ส าเร็จ  
ซึ่งอาจจะทั้งหมดหรือบางส่วน 
 2. การได้การยอมรับนับถือ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าความส าเร็จของตนเองนั้นมี
บุคคลอื่นรับรู้และได้รับการยอมรับ 
 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่างานที่ท านั้นมีความน่าสนใจและ
น่าท า 
 4. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าตนเองจะต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ             
ทั้งต่อตนเองและต่องาน 
 5. ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต คือ พนักงานต้องรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพที่                      
จะเจริญกา้วหน้าในหน้าที่งาน รวมถึงต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากงานที่ท า                   
มีทักษะหรือความช านาญจากการปฏิบัติงาน 



 ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการ ท างานของบุคคลมีผลตลอดเวลา 
ถ้าละปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 
 1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ                           
เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน 
 2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการที่บุคคลจะได้รับ             
การเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลได้รับความก้าวหน้าในทักษะ
วิชาชีพ 
 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่า
เป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันอย่างดี 
 4. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่
ของเขาให้มีความสุขและพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 
 5. ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน  
ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
 6. วิธีปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน 
หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 ทฤษฎีนี้เน้นให้เห็นความส าคัญของปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ “การกระตุ้น” (motivators)  
“การบ ารุงรักษา” (hygiene) ซ่ึง 2 ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งผู้บริหาร
องค์การควรพิจารณา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 

จากการที่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนั้น ทฤษฎีล าดับความต้องการของ            
มาสโลว์นั้น เป็นแรงขับขันพ้ืนฐานที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น การร่วมกิจกรรม          
ในหน่วยงาน  การโยกย้ายเปลี่ยนงาน ทฤษฎี X และทฤษฎี Y อาจน าไปเปรียบเทียบกับทฤษฎี   
ล าดับความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบอร์กและทฤษฎี อี.อาร์.จี ของอัลเดอร์
เฟอร์ ในลักษณะที่ว่าทฤษฎี X นั้น มีสมมุติฐานเกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องการตอบสนองความต้องการใน
ระดับต่ าในทัศนะคติของมาสโลว์ หรือด ารงชีพในทัศนะของ อัลเดอร์เฟอร์ ซึ่งอาจใช้ปัจจัยอนามัย  
หรือปัจจัยเพ่ือการคงที่ต้องการตอบสนองความต้องการในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ  
ความริเริ่มในการท างานพัฒนาควบคุมและสั่งการด้วยตนเองได้  ซึ่งตรงกับการใช้ปัจจัยจูงใจในทัศนะ
ของเฮอร์เบอร์ก หรือความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ต้องการที่จะประสบความส าเร็จในทัศนะคติ
ของมาสโลว์  ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูง ที่เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกัน ก็ต้องการความผูกพัน การยอมรับ 
และต้องการเป็นผู้น าตามทฤษฎีของ McCelland    



 ผู้วิจัยศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง แรงจูงใจของบุคลากรมีความส าคัญกับองค์กรมากเพราะเมื่อบุคลากร               
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานด้วย  และการปฏิบัติงานใน
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง มีการแบ่งสายการปฏิบัติงานหลายระดับ เช่น เจ้าหน้าที่  ครู ผู้บริหาร  
บุคลากรสามารถเปลี่ยนสายการปฏิบัติงานได้แรงจูงใจ  จึงเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าบุคลากรพัฒนา
ตนเองไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
  ผู้วิจัยจึงแนวคิดและทฤษฎีการจูงใจของ McCelland มาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจาก
ทฤษฎีดังกล่าวเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับองค์กรขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
 1. ด้านความต้องการความส าเร็จ 
 2. ด้านความต้องการความผูกพัน 
 3. ด้านความต้องการอ านาจ 
 

แนวคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 (Albanes, 1981 อ้างถึงในกาญจนา  เหมาะธร, 2542:19) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
การท างานว่าคือพฤติกรรมและการกระท าของคนงานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่องานของเขาโดยตรง  
และพฤติกรรมนั้นยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่  
เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน  การเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 (Baruch, 1968 อ้างถึงในอุทัยรัตน์  เนียรเจริญสุข, 2544: 7) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการท างานไว้ว่าเป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออกมาเพ่ือตอบโต้สิ่งใด สิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน            
ซึ่งสามารถสังเกตได้ตรงกัน ไม่ว่าจะแสดงออกหรือตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอก
ร่างกายก็ตาม 
 จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าพฤติกรรมการท างาน หมายถึง ลักษณะการกระท า              
ที่บุคคลแสดงออกเพ่ือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฎิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ 
 แนวคิดและประเภทของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(Baruch,1968 อ้างถึงในอุทัยรัตน์  เนียรเจริญสุข, 2544: 8) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
พฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การนั้น ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดว่าการปฏิบัติงานของ
บุคคลขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability)               
เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการท างาน  แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคล  
และความต้องการเป็นผลของสภาพทางกาย (Physical  Conditions)  ได้แก่ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
และสภาพของสังคมท่ีบุคคลอาศัยอยู่ (Social Condition) ได้แก่ บรรยากาศในการท างาน การได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม  ส่วนความสามารถของบุคคลเป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง  
การศึกษา ประสบการณ์และการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมการท างานจาก          



ผลการปฏิบัติงานทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น การขาดงาน                 
การมาท างานช้า การลา และการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 ( Steers, 1977 อ้างถึงในพรพรรณ อุ่นจันทร์, 2543: 28) ให้ความเห็นว่าตัวแปรที่มีผล
โดยตรงต่อความส าเร็จขององค์การ คือ พฤติกรรมการท างานของคนในองค์การ และนอกจากนี้             
(Kart and Kahn, 1966 อ้างถึงในพรพรรณ อุ่นจันทร์, 2543: 28) เสนอว่ามีพฤติกรรม 3 ประเภท
ด้วยกันที่องค์การจะต้องได้รับการตอบสนองจากคนในองค์การเพ่ือให้องค์การนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ประการแรก องค์การต้องมีความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านคนที่มี
คุณภาพ ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากกระบวนการสรรหา บรรจุแต่ตั้งบุคคลเข้าในระบบแล้ว
องค์การ ยังต้องสามารถรักษาบุคคลที่มีคุณค่าเหล่านั้นเอาไว้ด้วยการจัดระบบรางวัลตอบแทนให้
เหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความต้องการความต้องการของบุคคลให้ได้ 
 ประการที่สอง องค์การยังต้องสามารถในการที่จะท าให้พนักงานในองค์การปฎิบัติงานที่
เชื่อถือได้ตามบทบาทที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายดีที่สุดเต็มความสามารถ              
ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง เฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบ 
 ประการสุดท้าย นอกจากจะปฎิบัติตามความรับผิดชอบและตามบทบาทแล้วพนักงานต้องมี
พฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือในโอกาสพิเศษเพราะ               
การบรรยายลักษณะงานเป็นเพียงแนวทางทั่วไปเกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานเท่านั้นบุคคล
จึงต้องสามารถตัดสินใจปฏิบัติตามที่ตนเห็นสมควรว่าดีที่สุดส าหรับองค์การ ดังนั้นองค์การที่ดีต้อง
พยายามสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการที่พนักงานไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
เท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบต่อความคิดการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 
  

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานของบุคคล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544:               
81-83) 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่องานที่ท าแตกต่างกัน การสรรหาคัดเลือก                       
บรรจุบุคคลเข้าท างานในหน่วยงานที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคคล ความสนใจ  
ความถนัดของบุคคลนั้น นอกจากนี้คนเราก็มีจุดหมายในการท างานที่แตกต่างกันด้วย บางคนท า             
เพ่ือต้องการรายได้บางคนต้องการความมั่นคง เกียรติยศชื่อเสียง บางคนท าเพ่ือไม่มีเวลาว่างมาก
เกินไป จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนี้ท าให้บุคคลเลือกท างาน ความตั้งใจในการท างานแตกต่างกันไป
ด้วยในงานชนิดเดียวกัน บุคคลมีความรู้ระดับเดียวกัน มีเชาวน์ปัญญาพอๆ กัน ก็ยังมีความสามารถ             
ในการท างานต่างกันด้วย ผลงานย่อมออกมาแตกต่างกัน 
 ฉะนั้นจึงควรที่จะพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานของบุคคลดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่บุคคล บุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ซึ่งมีผลต่อ                   
การแสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปด้วย ปัจจัยในตัวบุคคล ได้แก่ 



    1.1 ความถนัด เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความช านาญในเฉพาะด้านที่                      
ไม่เหมือนกัน ถ้าเราสามารถทดสอบความถนัดของบุคคลได้ ก็จะมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล
นั้นได้ 
    1.2 ลักษณะของบุคคลิกภาพ เป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างในลักษณะรวมกันของ            
คนนั้น ท าให้ลักษณะนิสัยการแสดงออกแตกต่างกันไป 
    1.3 ลักษณะทางกายภาพ เป็นความแตกต่างทางความสามารถทางด้านกายภาพบุคคล           
ที่แข็งแรงย่อมเหมาะกับงานในลักษณะหนึ่งแตกต่างจากคนที่หน้าตาสวยงาม  
    1.4 ความสนใจและการจูงใจ เป็นความสนใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน  ความสนใจ    
เป็นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกงาน ตามความพอใจด้วย 
    1.5 อายุ เพศและวัยต่างๆ มีผลต่อการท างาน เด็กย่อมไม่เหมาะแก่การท างานที่จ าเจ  
และต้องใช้แรงงานหลัก หญิงและชายมีลักษณะของงานที่แตกต่างกัน 
    1.6 การศึกษามีส่วนในการคัดเลือกงานที่แตกต่าง ผู้ช านาญการเฉพาะย่อมต้องการ                       
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านนั้นๆ มิฉะนั้นก็ไม่อาจท างานได้ 
    1.7 ประสบการณ์ การเคยเรียนรู้งานมาก่อนยอมมีความช านาญในงานนั้น งานบางอย่าง              
จึงบ่งจ านวนปีที่เคยท างานมาก่อนจะรับเข้าท างานสิ่งเหล่านี้ ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างมาก                 
และมีผลต่อการท างานและเลือกงานมาก 
 2. ปัจจัยที่สภาพแวดล้อมเป็นสถานการณ์ภายนอก มีผลต่อการแสดงออกสภาพแวดล้อม           
แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 
    2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานวงการธุรกิจอุตสาหกรรมมีงานในลักษณะที่แตกต่างกันมาก               
งานบางงานอยู่ในส านักงาน  เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคลที่นิยมงานในห้องท างาน             
ปรับอากาศ สถานที่ โออ่า มีความสะดวกสบายจะเป็นเครื่องจูงใจให้ท างาน  แต่งานบางอย่างเป็น        
งานภายนอกอาคาร  เช่น การควบคุมการก่อสร้าง  การคุมงานขุดและเจาะเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถการแก้ปัญหา และในบางครั้งเสี่ยงอันตราย มีบุคคลบางคนสนใจเช่นกัน  ลักษณะ
เกี่ยวกับงานจึงแยกออกได้ดังนี้ 
    - วิธีการท างาน เป็นระบบของการท างานว่ามีข้ันตอนอย่างไร ต้องติดต่อประสานงานกับ
บุคคลใดบ้าง งานมีความยากง่ายเพียงใด 
    - เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน ความคล่องตัวของการท างานอยู่ที่อุปกรณ์ที่ช่วยใน            
การผ่อนแรงว่ามีความสะดวกสบายเพียงใด 
    -  การจัดบริเวณสถานที่ท างาน ที่ท างานคับแคบ อากาศร้อนอบอ้าวมีผลกระทบต่อ               
การท างานของบุคคล การจัดสวน จัดบริเวณท่ีท างานมีส่วนจูงใจให้บุคคลรักและท างาน 
    -  ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  เช่น ความสะดวกสบาย ทางคมนาคม               
การปูองกันอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดข้ึน 
 2.2 ปัจจัยที่เก่ียวกับองค์การมีผลต่อการตัดสินใจท างานในทางอ้อม คือ ลักษณะขององค์การ 
เป็นลักษณะของสถานที่ท างาน หากเป็นงานราชการ รัฐวิสาหกิจบุคคลที่สนใจท างานเพราะความ
มั่นคง มีสวัสดิการ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็หวังเรื่องรายได้ ชนิดของเครื่องจูงใจได้แก่ เงินเดือน  



โบนัส สวัสดิการอ่ืนๆ มีผลต่อการตัดสินใจการท างานเช่นเดียวกันกับสภาพแวดล้อมในสังคม ธุรกิจ
อุตสาหกรรมนั้นมีฐานะอย่างไร ในสังคมเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือ
หรือไม ่
 ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการ          
เลือกงาน ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบริหารงานบุคคลต้องท าความเข้าใจว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อ
คนชนิดใดมากน้อยเพียงใด บุคคลยังอาจให้ความสนใจในปัจจัยที่แตกต่างกันตามกาลเวลาและโอกาส
อีกด้วย การพิจารณาถึงตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมที่ดี ด้านบุคคลก็ดี ควรพิจารณาในเชิงระบบ 
เพราะแต่ละส่วนมีผลต่อการท างานและมีบทบาทต่องานในหน่วยงานด้วย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
 (วรัท พฤษากุลนันท์, 2551) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง  
ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการด า เนินงานต่ ากว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนหรือในทางกลับกัน หมายถึง ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อ
หน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินงานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน  โดยประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วน
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตหรือผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน หรือทรัพยากรที่ใช้                 
ในการด าเนินงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ 
 (มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 2551) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง วิธีที่ดี
ที่สุดที่จะใช้ในการท างาน  ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังงาน
ในการท างานน้อยที่สุด  ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างานเป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ คือรู้ว่าควรท างาน
อย่างไรจึงจะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด 
 ส าหรับความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่าโดยทั่วไป เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพก็จะ
หมายถึงอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัย (Ratio of outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพจะวัด
ตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วย  
 1. อัตราการได้ผลตอบแทน (Rate of return) ในเงินลงทุนหรือทรัพยสินที่เป็นทุน 
 2. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิต  (Unit Cost) 
 3. อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร 
 4. อัตราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยมีผลผลิตที่
ได้รับเป็นตัวก ากับแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจจะแสดงค่าของประสิทธิภาพใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผลก าไร มีสูงกว่า
ต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพมากขึ้น  ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงค่าประสิทธิภาพเป็นตัวเลข  
แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน เวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า  ประหยัด  



ไม่มีการสูญเสียเวลาเกินจ าเป็น รวมถีงมีการใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถ
น าไปสู่การบังเกิดผลได้รวดเร็ว  ตรงเวลา และมีคุณภาพ (อ้างถึงในกันตยา เพ่ิมผล, 2551: 6) 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่าหมายรวมถึงผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ 
 1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร  
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร  (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 
 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการ 
  

จากความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน สามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการท างาน
หมายถึง ความสามารถท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานท างานได้สมบูรณ์และเป็นที่พอใจของบุคคลอ่ืนๆ 
 (Peterson และ Plowman อ้างถึงใน วนิดา ลิ้มจิตสมบูรณ์, 2536:48) ซึ่งได้กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ ประกอบดัวยปัจจัยที่ส าคัญ  5 ประการ  คือ 

 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตใช้ประโยชน์ คุ้มค่า                   
และมีความพึงพอใจ 

  2. ปริมาณงาน (Quantity) ของงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความคาดหวังของหน่วยงาน 
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 

ของงาน  รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามก าหนดและสภาวการณ์ด้วย 
4. วิธีการ (Method) ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ต้องเหมาะสม 
5. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะกับงานและวิธีการ คือ                  

จะต้องลงทุนน้อย และได้ผลก าไรมากท่ีสุด 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางเกิดประสิทธิภาพ           

และประสิทธิผลมากที่สุด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น าหลักเกณฑ์และวัดประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ.  
ตาม พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ใช้ในการวัดประสิทธิภาพบุคคลากร 

พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2547 ให้หมวดที่ 5 
เรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 50)  ดังนี้  
 
 



มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง               
การศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์              
ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชู
เกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรมมีความเที่ยง
ธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 74 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัด
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

มาตรา 74  ให้ ก.ค.ศ. ก าหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของต าแหน่งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเพ่ือให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและ
ได้มาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

มาตรา 75 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงาน 
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาด าเนินการยกย่อง    
เชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณีเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 
อาจก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือ         
ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 76 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 77 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก              
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้  
 มาตร 78  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 45 หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบ



แผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 มาตรา 79  ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 มาตรา 80  ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 มาตรา 81  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ 
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
วิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม หมวด 6 วินัยและ      
การรักษาวินัย 

มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  

มาตรา 83  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย                
ความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ
ชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิด
วินัยอย่างร้างแรง 

มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอา



ใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็
ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ อยู่ใต้
บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง                 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 

การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่มเหงผู้เรียน                    
หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียน
ผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืน
กระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการ
ซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการ
กระท าอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อ่ืนท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทย
ฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของ



ผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงาน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้ อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน                    
การด าเนินการที่ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น                 
ผู้ประพฤติชั่ว การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุน
ให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือ
นักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 95 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือ
การอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควร
แก่กรณีได้ 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันที 



การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่
สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก

ราชการ 
มาตรา 97 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออก

ค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการ
ก าหนดสถานโทษเช่นนั้น 
  

หลักเกณฑ์และวัดประเมินประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ตามที่ กคศ.ก าหนด) 

จากหมวดที่ 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และหมวด 6 วินัยและ            
การรักษาวินัยของ พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ.  ด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง        
การศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ        
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 



 2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน               
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   2.1 การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินดือน การให้รางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
    2.2 การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
    2.3 การให้ออกจากราชการ 
    2.4 การให้รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลลากรอ่ืนๆ 
 3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ประเมินจาก 
    3.1 ผลการปฎิบัติงาน โดยพิจารณาจาก 
  (1)  ปริมาณงาน 
  (2)  คุณภาพของงาน 
  (3)  ความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอน 
  (4)  ความขาดแคลน 
  (5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/โรงเรียน 
  (6)  ความทันเวลา 
  (7)  ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
  (8)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน 

   3.2 ความประพฤติในการรักษาวินัย 
    3.3 คุณธรรมจริยธรรม 
    3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
   

ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภาระกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 
 

 หลักเกณฑ์และวัดประเมินประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 การวัดประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางนั้น เป็นไปตามที่ กคศ.              
เป็นผู้ก าหนด โดยก าหนดให้แต่ละวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ี กคศ. ก าหนดไว้ โดยแบ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาประเมิน
ประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้ว น าผลการพิจารณาส่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือรายงาน
ความดีความชอบและเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน 
 2. ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้วน า
ผลการพิจารณาใช้ในการต่อสัญญาจ้างและพิจารณาค่าครองชีพของลูกจ้าง ในส่วนของการให้รางวัล
พิเศษหรือการเชิดชูเกียรติส าหรับลูกจ้างนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยได้น าเอาเกณฑ์               
การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางมาใช้ใน
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด



อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  เนื่องจากอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานอยู่ที่สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่มีเกณฑ์การวัดและประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรเหมือนกันทั่วประเทศ 
 

ประวัติอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง) 
 อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยเรื่องการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค 2553 ในหมวดที่ 1              
ข้อที่ 6 ให้วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งเดียวหรือหลายแห่งในแต่ละ
จังหวัดรวมกันเป็นอาชีวศึกษาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อศจ.” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆ ส าหรับ
วิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ให้รวมเป็นอาชีวศึกษากรุงเทพ เรียกโดยย่อว่า “อศก.” และอาชีวศึกษา
มหานคร  เรียกโดยย่อว่า “อศม” 
 จากระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวข้างต้น จังหวัดล าปางจึงมี               
การด าเนินการจัดตั้งอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.ล าปาง) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 6 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ทั้งนี้อศจ.ล าปาง มีส านักงานตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคล าปาง   
โดยการด าเนินงานของอศจ.ล าปางอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการและคัดเลือกประธาน 
1 คน และเลขานุการ 1 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนีป้ระธานมีวาระ 2  ปี 

หน้าที่ของคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง (อศจ.ล าปาง) 
 1. บริหารงานอาชีวศึกษาจังหวัดให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพภายใต้
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับความ
ต้องการก าลังคนในเขตพ้ืนที่ 
 2. บริหารและด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 3. เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดในอันที่จะร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น                   
และในภูมิภาคเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่ออาชีวศึกษาจังหวัด 
 4. ด าเนินการจัดการศึกษาให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกัน 
 5. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาและเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
 6. ประสานความร่วมมือและด าเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมอาชีพกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 7. จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้งและรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 8. สรุปรายงานและผลการปฏิบัติงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 



 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย 
  

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความส าคัญกับ
องค์กรมากเพราะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ  ทั้งนี้เนื่องจากอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปางเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ด้านการวัดประสิทธิภาพตามท่ี กคศ. ก าหนด ผู้วิจัยจึงน าเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพดังกล่าว
มาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยการวัดประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การวัด
ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อัครพล พรหมอุตม์ (2549) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อู่ทหารเรือ
พระจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของการศึกษาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีโดยระดับความคิดเห็นอันดับแรก คือ ด้านขวัญก าลังใจ รองลงมา คือ                
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน (ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา) ด้านการก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความ
ยุติธรรม ในหน่วยงานตามล าดับ 
 เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงานและเงินเดือนมีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส/หย่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีระดับเงินเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และมีอายุ
งานไม่เกิน 5 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ ความมั่นคงใน
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน การได้รับความยุติธรรมใน
องค์กร โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ขวัญและก าลังใจในการท างาน ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โดยรวมในระดับปานกลางโดยในด้านความประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ 
ในระดับมาก ส่วนตัวชี้วัดของหน่วยงาน คุณภาพของงานและมาตรฐานความถูกต้องอยู่ในระดับ             
ปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในภาพรวมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ยกเว้นด้านประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ในระดับต่ า  



 อ่อนจันทร์  คงสุวรรณ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ทั้ง 3 ด้าน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ การจ่ายค่าตอบแทน และการพัฒนาตนเองส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่อยู่ในระดับสูงมาก คือ 4.01-5.00  

กรองกาญจน์  ทองสุข (2554 )  ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
ร้อยเอ็ดมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึกและด้านการรับรู้ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบุคคลากรใน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ค่อนข้างดี  พิจารณาจาก
การที่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและด้านรายย่อย ได้แก่ ด้านความต้องการความส าเร็จ               
ด้านความต้องการความผูกพัน และด้านความต้องการอ านาจในระดับปานกลาง  ซึ่งแม้ว่าแรงจูงใจจะ
ยังไม่ได้มีถึงในระดับที่สูง แต่ความส าคัญของแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน           
เป็นแรงขับหรือแรงผลักดันให้บุคลากรมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการท างาน ทุ่มเทเสียสละและ
ท างานอย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ 
 ทศพร  ทรงเกียรติ (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านภูมิ
สารสนเทศของพนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน 
และด้านความรับผิดชอบในการท างานอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านวิธีการอยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพ
ด้านปริมาณ และด้านค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับ
ประสิทธิภาพในการท างานพบว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นแรงจูงใจในด้านความ
รับผิดชอบในงานกับประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่าย ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554)  ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษาบริษัท 
บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน  
อายุ รายได้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ            
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ สิ่งเร้าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว  
จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถและเกิดประสิทธิภาพ 

ภาคิน  ศรีสังข์งาม (2554)  ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานของ
องค์การ: กรณีศึกษากองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่าความ



คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในระดับมากทุกด้าน โดยสูงสุดในด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ รองลงมา ได้แก่  ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ต าแหน่งและความมั่นคงในงาน ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความส าเร็จและการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติท างาน
ตามล าดับ ทั้งนี้สรุปผลเป็นรายด้านได ้ดังนี้  
 1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้าน โดยสูงสุดในด้านงานที่ได้รับ
มอบหมายท้าทายต่อความรู้ความสามารถ   
 2. ด้านต าแหน่งและความมั่นคงในงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้าน โดยสูงสุดในด้านการ
ได้รับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น   
 3. ด้านชีวิตส่วนตัว พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ                       
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากจ านวน 3  ด้าน โดยสูงสุดในด้านการใช้เวลา
ในการเดินทางมาท างาน   
 4. ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน โดยสูงสุดในด้าน
ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการบริหารงาน   
 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้านโดยสูงสุด               
ในด้านเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน    
                  6. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากจ านวน 4 ด้าน โดยสูงสุด           
ในด้านการให้สิทธิการลาของบุคลากร   
 7. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้านโดยสูงสุด                 
ในด้านการมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบ   
 8. ด้านสภาพการท างาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ             
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ สถานที่ท างานเอื้อต่อ 
การปฏิบัติงาน   



 9. ด้านความส าเร็จและการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติท างาน พบว่า ระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้าน  
โดยสูงสุดในด้านการได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน   
 10. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากจ านวน 3 ด้านโดยสูงสุด              
ในด้านการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการท างาน   
 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานของข้าราชการต ารวจกรณีศึกษากอง
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นในระดับมากจ านวน 3 ด้าน โดยสูงสุด
ในด้านคุณภาพในการให้บริการ  รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน และระดับปานกลาง 1 ด้าน  คือด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ระดับของผลลัพธ์ในการด าเนินงานโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผลลัพธ์อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีความคิดเห็น
สูงสุดในด้านการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว   
 2. ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า ระดับของผลลัพธ์ในการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผลลัพธ์อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีความคิดเห็นสูงสุดใน
ด้านการมุ่งเน้นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสมือนเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันเป็นสิ่งส าคัญ   
 3. ด้านประสิทธิผลในการด าเนินงาน พบว่า ระดับของผลลัพธ์ในการด าเนินงานโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผลลัพธ์อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีความ
คิดเห็นสูงสุดในด้านยึดถือในความจงรักภักดีต่อหน่วยงานไว้วางใจซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้
หน่วยงานด าเนินงานได้ดี   
   4. ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่า ระดับของผลลัพธ์ในการด าเนินงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผลลัพธ์อยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน  
โดยมีความคิดเห็นสูงสุดในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่มีความสูญเสีย   

คณพศ สิทธิเลิศ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการ
ท างานกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ                   
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 6 ด้าน 
โดยมีน้ าหนักคุณภาพอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม            
ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานที่มีน้ าหนักคุณภาพอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ               
ปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการ



ท างานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล จากการศึกษาเปรียบเทียบ
องค์ประกอบด้านจริยธรรมในการท างานของผู้บริหารอบต . และพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับซื่อสัตย์ 
สุจริต ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และมีใจ ให้บริการ ไม่แตกต่างกัน แต่ทว่ามีจริยธรรมในการ
ท างานที่แตกต่างกันมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความถูกต้อง ความโปร่งใสและท างานอย่างสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นการร่วมคิด ร่วมประชุม ช่วยกัน เสนอความคิด การสร้างสรรค์ใช่ว่าจะต้องคิด แต่สิ่งใหม่ๆ 
เท่านั้น แต่อาจจะเป็นการปรุงโฉมสิ่งที่มีอยู่ให้แตกต่างกว่าเก่า หรือคิดให้แตกต่างไม่เหมือนคนอ่ืน             
ซึ่งพนักงานส่วนต าบลจะมีมากกว่าผู้บริหาร อบต.  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและลักษณะทางประชากรศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในส่วนตัวแปรอิสระและได้
น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานมาเป็นตัวแปรตาม  สามารถแสดงได้
ดังนี้ 
 
     ตัวแปรอิสระ                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.  ระดับการศึกษา 
3.  สถานภาพ 
4.  ระดับเงินเดือน 
5.  อายุ 
6.  ประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 

แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 
1.  ความต้องการความส าเร็จ 
2.  ความต้องการความผูกพัน 
3.  ความต้องการอ านาจ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน 
2.  การรักษาวินัย 
3.  คุณธรรมจริยธรรม 
4.  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวแปรตาม 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 การก าหนดประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง                 
ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 6 วิทยาลัย และมีจ านวนบุคคลากรทั้งหมด 609 คน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยน าข้อมูล
บุคลากรมาท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่ างของประชากร โดยใช้สูตรของทาโร่  ยามาเน                        
(Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ขนาดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สามารถค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรได้ดังนี้ 
   

                
 

       
 

  
โดย     แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

           แทน จ านวนทั้งหมด  หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 
            แทน  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยก าหนดให้เท่ากับ 0.05) 
แทนค่าสูตรได้ดังต่อไปนี้ 
  

  

            
   

            
 

 
ได้ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง  = 241  คน



ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยเท่ากับ 241 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มชั้น =   จ านวนตัวอย่าง * จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น 
                     จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 226 89 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 137 54 
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 59 23 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 70 28 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน 54 22 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 63 25 

รวม 609 241 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้           

สร้างข้ึน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ                     
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน เป็นค าถามลักษณะปลายปิด (Close-Ended 
Response Question) แบบเลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของ David McCelland ของบุคลากร                     
ในสังอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท                 
(Likert Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 19 ข้อ แยกออกเป็น 
    2.1 ด้านความต้องการความส าเร็จ จ านวน 7 ข้อ 
    2.2 ด้านความต้องการความผูกพัน จ านวน 7 ข้อ 
     2.3 ด้านความต้องการอ านาจ จ านวน 5 ข้อ 
 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดการให้คะแนนระดับแรงจูงใจเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักของลิเคิร์ท ดังนี้   

5 หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับน้อย 
   1 หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับน้อยที่สุด 



 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาล าปาง ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scale)   
5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ แยกออกเป็น 
    3.1 ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน 7 ข้อ 
     3.2 ด้านการรักษาวินัย จ านวน 6 ข้อ 
     3.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 5 ข้อ 
     3.4 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 7 ข้อ    
  

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดการให้คะแนนระดับประสิทธิภาพเป็นมาตรส่วน              
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักของลิเคิร์ท ดังนี้   
  5 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
 

 ส่วนที่ 4  แบบสอบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                                 
เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response Question) 

โดยคะแนนที่ได้รับจะน ามาวิเคราะห์และแปรผลของค่าเฉลี่ยตามระดับความส าคัญ                   
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ เบสท์ (Best, 1977: 14) 

 
      อันตรภาคชั้น =        พิสัย 
          จ านวนชั้น  
   =     คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ าสุด 
        จ านวนชั้น 
   =      5  -  1  =      0.80 
    5  
 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80    หมายถึง    น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60    หมายถึง      น้อย  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40    หมายถึง   ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20    หมายถึง      มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00    หมายถึง    มากที่สุด  

 
 
 
 
 



 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นน าข้อมูลมาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยามศัพท์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื่อหา (Content Validity) ได้แก่ นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ ครูช านวญการพิเศษวิทยาลัย
สารพัดช่างล าปาง และนางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล ครูช านาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ล าปาง จากนั้นรวบรวมข้อมูลข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Item 
Objective Congruence) ซึ่งสูตร IOC มีดังนี้ (ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสน์, 
2547: 145-146) 
 

  IOC   =   
∑ 

 
 

 
 เมื่อ IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  

    แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 
  +1  หมายถึง  ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
  - 1  หมายถึง  ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 

 
 



เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้ 
      ค่า IOC  ≥  0.50  หมายความว่า ค าถามนั้นตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    ค่า IOC    0.50  หมายความว่า ค าถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบ (Try Out) กับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ไดค้่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่  0.902  ถือว่าเป็นค่าความเที่ยงที่ใช้ได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิ
ประศาสน์,  2547: 149) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability of Test) โดยหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

         5. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนาม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม   
โดยท าหนังสือขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง จ านวน 6 วิทยาลัย 
คือวิทยาลัยเทคนิคล าปาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง วิทยาลัยการอาชีพ
เกาะคา  วิทยาลัยการอาชีพเถิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เพ่ือให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังกล่าว ตอบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  241 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดเม่ือได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์แล้ว                           
จะน ามาจัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน โดยใช้
วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการความส าเร็จ ด้านความต้องการความผูกพัน ด้านความ
ต้องการอ านาจโดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 



 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านรักษาวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  
และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 เป็นการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางโดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิง
อนุมาน โดยใช้การทดสอบที (t-test)  โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ
สรุปผลการวิจัย 
 4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ       
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร            
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยหากพบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple comparison) ด้วยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยคู่ ใดบ้างต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ                    
การบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 4.3 วิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์หาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Chi-square) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ               
การบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเกี่ยวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีศึกษาจังหวัดล าปาง 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
จ านวน 241 คน โดยผู้คึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสมมุติฐานการวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
118 
123 

 
49.00 
51.00 

รวม 241 100.00 
อายุ 
   - น้อยกว่า 25 ป ี
   - 25-35 ปี 
   - 36-45 ปี 
   - 46 -55 ปี 
   - มากกว่า 55  ป ี

 
26 
83 
81 
45 
6 

 
10.8 
34.4 
33.6 
18.7 
2.5 

รวม 241 100.00 
สถานภาพสมรส 
   - โสด 
   - สมรส 
   - หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

 
101 
125 
15 

 
41.90 
51.90 
6.20 

รวม 241 100.00 



ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
   - ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   - ปริญญาตร ี
   - ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

 
50 
132 
59 

 
20.70 
54.80 
24.50 

รวม 241 100.00 
ระดับเงินเดือน 
   - ต่ ากว่า 10,000 บาท 
   - 10,000 – 15,000 บาท 
   - 15,001 – 20,000 บาท 
   - 20,001 – 25,000 บาท 
   - 25,001 – 30,000 บาท 
   - สูงกว่า 30,000 บาท 

 
70 
41 
44 
14 
30 
42 

 
29 
17 

18.3 
5.8 
12.4 
17.4 

รวม 241 100.00 
ประสบการณใ์นการท างาน 
   - น้อยกว่า 5 ป ี
   - 5-10 ป ี
   - 11-15 ปี 
   - 16 -20 ปี 
   - มากกว่า 20  ป ี

 
53 
66 
49 
32 
41 

 
22.0 
27.4 
20.3 
13.3 
17.0 

รวม 241 100.00 
 

 จากตาราง 2 จ านวนและร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.4   
สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8
ระดับเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29 มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 27.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  
ตาราง 3  แสดงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจ ด้านความต้องการ 
            ความส าเร็จของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   

การจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ 

การจูงใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ี
ท้าทายความสามารถ 

41 
(17 ) 

144 
(59.8) 

56 
(23.2) 

0 0 3.94 0.63 มาก 

2. งานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมี
เกียรติและมั่นคง 

82 
(34) 

110 
(45.6) 

49 
(23.2) 

0 0 4.14 0.76 มาก 

3. เมื่อท างานท่ีได้รับ
มอบหมายประสบความ  
ส าเรจ็ ท่านควรได้รับค า
ชมเชยจากผู้บังคับบญัชา 

42 
(17.4) 

100 
(41.5) 

99 
(41.1) 

0 0 3.76 0.73 มาก 

4. รู้สึกไม่พอใจหากถูก
โยกย้ายไปท างานในฝ่ายอื่น  
ที่ท่านไม่มีความช านาญ 

55 
(22.8) 

59 
(24.5) 

90 
(37.3) 

37 
(15.4) 

0 3.55 1.01 
มาก 

 
 

5. วิธีการประเมินผลการ
เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

16 
(6.6) 

84 
(34.9) 

99 
(41.1) 

42 
(17.4) 

0 3.31 0.83 
ปาน
กลาง 

6. มีโอกาสได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งหรือระดับท่ีสูงขึ้น 

17 
(7.1) 

80 
(33.2) 

89 
(36.9) 

38 
(15.8) 

17 
(7.1) 

3.17 1.01 
ปาน
กลาง 

7. ได้รับการสนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ  

26 
(10.8) 

103 
(42.7) 

86 
(35.7) 

26 
(10.8) 

0 3.54 0.82 มาก 

รวม 3.80 0.64 มาก 
 

 จากตาราง 3 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 แรงจูงใจ ด้านความต้องการความส าเร็จมากเป็นอันดับ 1 คือ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติ
และความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 
3.94  และโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.17  
 
 
 
 
 
 



ตาราง 4 แสดงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจ 
           ด้านความต้องการความผูกพันของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   

การจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ 

การจูงใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. บรรยากาศในการท างาน
ของมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก 

37 
(15.4) 

67 
(27.8) 

88 
(36.8) 

49 
(20.3) 

0 
 

3.38 
 

0.98 
 

ปานกลาง 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ท างาน จะได้รบัความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

35 
(14.5) 

121 
(50.2) 

85 
(35.3) 

0 
 

0 
 

3.79 
 

0.68 
 

 
มาก 

 
 

3. ขอค าปรึกษาหรือความ
คิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้
เสมอ 

33 
(13.7) 

121 
(50.2) 

87 
(36.1) 

0 
 

0 
 

3.78 
 

0.67 
 

มาก 
 

4. ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ความรู้ความสามารถ  

32 
(13.3) 

106 
(44.0) 

87 
(36.1) 

16 
(6.6) 

0 
 

3.64 
 

0.79 
 

มาก 
 

5. ความไว้วางใจให้
ปฏิบัติงานพิเศษ 
นอกเหนือจากงาน                     
ตามภาระงาน 

15 
(6.2) 

49 
(20.3) 

110 
(45.6) 

45 
(18.7) 

22 
(9.1%) 

2.96 
 

1.00 
 

ปานกลาง 

6. ปฏิบัติงานกับเพื่อน
ร่วมงานไดด้้วยความ                 
สบายใจ  

56 
(23.2) 

123 
(51.1) 

62 
(25.7) 

0 
 

0 
 

3.98 
 

0.71 
 

มาก 
 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นภายในองค์กรเสมอ  

71 
(29.5) 

110 
(45.6) 

60 
(24.9) 

0 
 

0 
 

4.05 
 

0.74 
 

มาก 
 

รวม 3.85 0.56 มาก 
 

 จากตาราง 4 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมากเป็นอันดับ 1 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัด
ขึ้นภายในองค์กรเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.05  รองลงมาคือปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมด้วยงานความสบายใจ   
มีค่าเฉลี่ย 3.98 และความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากภาระงาน มีค่าเฉลี่ย 2.96   
  
 
 
 
 



ตาราง 5 แสดงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจ 
           ด้านความต้องการอ านาจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   

การจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ

การจูงใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ต าแหน่งงานมีโอกาส
ก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับต าแหน่ง
อื่น 

24 
(10) 

111 
(46.1) 

77 
(32) 

29 
(12) 

0 
 

3.54 
 

0.83 
 

มาก 
 

2.ความพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน 
ที่ไม่ต้องการปฏิบัติ หรือมี
ปริมาณมาก 

25 
(10.4) 

116 
(48.1) 

77 
(32) 

23 
(9.5) 

0 
 

3.59 
 

0.81 
 

มาก 
 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน
ร่วมงานแล้ว ท่านมักจะไดร้ับ
โอกาส ในการพูดคยุ หรือแสดง
ความคิดเห็น ในที่ประชุม
บ่อยครั้ง 

19 
(7.9) 

77 
(32) 

104 
(43.2) 

41 
(17) 

0 
 

3.31 
 

0.84 
 

ปาน
กลาง 

 
 

4.การมีอ านาจการตัดสินใจใน
การปฏิบัติทีไ่ดร้ับมอบหมาย
อย่างเต็มที ่

21 
(8.7) 

110 
(45.6) 

83 
(34.4) 

27 
(11.2) 

0 
 

3.52 
 

0.81 
 

มาก 
 

5. การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการบริหาร
สถานศึกษา 
 

22 
(9.1) 

73 
(30.3) 

99 
(41.1) 

33 
(13.7) 

14 
(5.8) 

3.23 
 

0.99 
 

ปาน
กลาง 

 

รวม 3.43 0.80 มาก 
 

 จากตาราง 5 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมากเป็นอันดับ 1 คือ ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น 
เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ต้องการปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 รองลงมาคือต าแหน่ง
งานมีโอกาสก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับต าแหน่งอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.54 และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.23   
 
 
 
 
 



ตาราง 6 แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของบุคลากร                
           ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
 

แรงจูงใจ  ̅      ระดับการจูงใจ 
ด้านความต้องการความส าเร็จ 3.80 0.64 มาก 
ด้านความต้องการความผูกพัน 3.85 0.56 มาก 
ด้านความต้องการอ านาจ 3.43 0.18 มาก 

รวม 3.83 0.59 มาก 
 

 จากตาราง 6 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง               
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ระดับแรงจูงใจมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านความต้องการความผูกพัน มีค่าเฉลี่ย 3.85  
รองลงมาด้านความต้องการความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านความต้องการอ านาจ มีค่าเฉลี่ย 
3.43  
 

ส่วนที ่3  ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 
ตาราง 7 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพ 
           ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ              

ประสิทธ ิ
ภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.การปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมายและมาตรฐาน
อย่างเหมาะสม 

39 
(16.2) 

160 
(66.4) 

42 
(17.4) 

0 
 

0 
 

3.99 
 

0.58 
 

มาก 
 

2. ผลงานเป็นท่ียอมรับของ
เพือ่นร่วมงานชุมชนสังคม 

30 
(12.4) 

137 
(56.8) 

74 
(30.7) 

0 
 

0 
 

3.82 
 

0.63 
 

มาก 
 

3. ปฏิบัติงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด  
เหมาะสมกับงาน  

52 
(21.6) 

149 
(61.8) 

40 
(16.6) 

0 
 

0 
 

4.05 
 

0.62 
 

มาก 
 

 

4. การไดร้ับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฎิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

24 
(10) 

100 
(41.5) 

99 
(41.1) 

18 
(7.5) 

0 
 

3.54 
 

0.77 
 

มาก 
 

5. ปริมาณงานท่ีได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับ
ก าลังความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติได ้

23 
(9.5) 

129 
(53.5) 

74 
(30.7) 

15 
(6.2) 

0 
 

3.66 
 

0.73 
 

มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 7 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพ 
           ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ด้านผลการปฏิบัติงาน  
           (ต่อ) 

ประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ              

ประสิทธ ิ
ภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.*หากไม่มีการ
ก าหนดเวลาส่งมอบงาน 
ท่านจะปฏิบัติงานอย่าง         
ไม่เร่งรีบ 

26 
(10.8) 

77 
(32) 

105 
(43.6) 

33 
(13.7) 

0 
 

3.40 
 

0.86 
 

มาก 

7. การได้ใช้ความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

18 
(7.5) 

85 
(35.3) 

103 
(42.7) 

23 
(9.5) 

12 
(5) 

3.31 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
 

         รวม 3.86 0.57 มาก 
หมายเหตุ  * : ข้อความเชิงลบมีกลับค่าคะแนนแล้ว 
 
 

 

 จากตาราง 7 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ด้านผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86                        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับประสิทธิภาพมากเป็นอันดับ 1 คือ ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเหมาะสม
กับงาน มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายและมาตรฐานอย่างเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ย 3.99  และการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.31  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 8 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพ 
           ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  ด้านการรักษาวินัย 

ประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ    

ประสิทธ ิ
ภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ปฏิบัติงานตามระเบยีบและ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครดั 

74 
(30.7) 

114 
(47.3) 

53 
(22) 

0 
 

0 
 

4.09 
 

0.72 
 

มาก 
 

2. *เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ท่านจะลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยไม่สนใจ
หลักเกณฑ์ที่วิทยาลยัก าหนดไว ้

26 
(10.8) 

60 
(24.9) 

90 
(37.3) 

43 
(17.8) 

22 
(9.1) 

3.10 
 

1.10 
 

ปาน
กลาง 

3. ท่านรักษาช่ือเสียงของตนเอง 
และเกียรติยศศักดิ์ศรีของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

101 
(41.9) 

95 
(39.4) 

45 
(18.7) 

0 
 

0 
 

4.23 
 

0.74 
 

มากที่สุด 
 

4. การเปิดเผยความลับของทาง
ราชการ ถือเป็นการผิดวินัย
ข้าราชการ 

109 
(45.2) 

88 
(36.5) 

44 
(18.3) 

0 
 

0 
 

4.27 
 

0.75 
 

มากที่สุด 
 

5.เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตย และเป็น
กลางทางการเมือง 

124 
(51.5) 

80 
(33.2) 

37 
(15.4) 

0 
 

0 
 

4.36 
 

0.73 
 

มากที่สุด 
 

6. เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่
ราชการและไม่เคยละทิ้งหน้าที่
ราชการ 

88 
(36.5) 

113 
(46.9) 

40 
(16.6) 

0 
 

0 
 

4.20 
 

0.70 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.26 0.65 มากที่สุด 
หมายเหตุ  * : ข้อความเชิงลบมีกลับค่าคะแนนแล้ว 
 จากตาราง 8 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง ด้านการรักษาวินัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.26                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือเป็นผู้สนันสนุนระบบประชาธิปไตยและเป็น
กลางทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ การเปิดเผยความลับของทางราชการ ถือเป็นการผิด
วินัยข้าราชการมีค่าเฉลี่ย 4.27 และเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วท่านจะลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่
สนใจหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.10 
 

 
 
 
 



ตาราง 9  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง   
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅      
ระดับ

ประสิทธ ิ
ภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ และยุติธรรม 

125 
(51.9) 

97 
(40.2) 

19 
(7.9) 

0 0 4.44 0.64 มากที่สุด 

2. อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการ
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

110 
(45.6) 

109 
(45.2) 

22 
(9.1) 

0 0 4.37 0.64 มากที่สุด 

3. ปฏิบัติงาน โดยยดึ
ผลประโยชน์ของวิทยาลัย 
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้รับบริการเป็นส าคญั 

115 
(47.7) 

94 
(39) 

32 
(13.7) 

0 0 4.34 0.70 มากที่สุด 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก 
ความสามัคคี ช่วยเหลือ              
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

106 
(44) 

104 
(43.2) 

31 
(12.9) 

0 0 4.31 0.69 มากที่สุด 

5. ไม่เคยกลั่นแกล้ง หรือใหร้้าย
เพื่อนร่วมงาน 

122 
(50.6) 

79 
(32.8) 

40 
(16.6) 

0 0 4.34 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.65 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 9 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางด้านการด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
4.46  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.44  รองลงมาคือ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.37 และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน มีค่าเฉลี่ย 4.31     
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 10  แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพ 
              ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  
              ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประสิทธิภาพ 
ระดบัความคิดเห็น  ̅      ระดับ   

ประสิทธ ิ
ภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 

142 
(58.9) 

79 
(32.8) 

20 
(8.3) 

0 
 

0 
 

4.51 
 

0.64 
 

มากที่สุด 
 

2.นพัฒนาทักษะความรู้ และ
ความสามารถของตนเอง ให้
ทันสมัยเสมอ 

95 
(39.4) 

99 
(41.1) 

33 
(13.7) 

14 
(5.8) 

0 
 

4.14 
 

0.86 
 

มาก 
 

3.*ท่านไม่เคยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพ
ที่ท่านสังกัด 

80 
(33.2) 

48 
(19.9) 

34 
(14.1) 

49 
(20.3) 

30 
(12.4) 

3.41 
 

1.43 
 

มาก 
 

4. ไม่เคยน าผลงานวิชาการของ
คนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 

87 
(36.1) 

77 
(32) 

23 
(9.5) 

15 
(6.2) 

39 
(16.2) 

3.66 
 

1.43 
 

มาก 
 

5. ปฏิบัติต่อ ผู้บังคับบญัชา 
เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด้วยความสภุาพ มี
น้ าใจไมตรี และมนุษย์สมัพันธ์
อันดี 

107 
(44.4) 

102 
(42.3) 

32 
(13.3) 

0 
 

0 
 

4.31 
 

0.69 
 

มากที่สุด 
 

6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีความรบัผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือส่วนรวม 

104 
(43.2) 

113 
(46.9) 

24 
(10) 

0 
 

0 
 

4.33 
 

0.65 
 

มากที่สุด 
 

7. ให้บริการต่อ นักเรยีน 
นักศึกษา และผูร้ับบริการด้วย
ความเตม็ใจ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

119 
(49.4) 

99 
(41.1) 

23 
(9.5) 

0 
 

0 
 

4.40 
 

0.65 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.36 0.64 มากที่สุด 
หมายเหตุ  * : ข้อความเชิงลบมีกลับค่าคะแนนแล้ว 
 จากตาราง 10 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 ระดับประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย  
4.51 รองลงมาคือการให้บริการต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและมีมาตรฐาน



เดียวกันมีค่าเฉลี่ย 4.40 และท่านไม่เคยปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ท่านสั งกัด             
มีค่าเฉลี่ย 3.41   
 

ตาราง 11 สรุปค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
             ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

ประสิทธิภาพ  ̅      ระดับประสิทธิภาพ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 3.86 0.57 มาก 
ด้านการรักษาวินยั 4.26 0.65 มากที่สุด 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.46 0.65 มากที่สุด 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.36 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.59 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 11 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็น               
รายด้าน พบว่า ระดับประสิทธิภาพมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.46  
รองลงมาคือด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านการรักษาวินัย มีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านผล                
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.86   
 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
 H0 : ผู้ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผู้ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 

ตาราง 12 แสดงการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ จ าแนกตามเพศ 
ประสิทธิภาพ เพศ จ านวน  ̅      t SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ชาย 118 3.84 0.55 
-0.64 0.914 

หญิง 123 3.89 0.59 
ด้านการรักษาวินยั ชาย 118 4.25 0.64 

-0.26 0.449 
หญิง 123 4.28 0.67 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ชาย 118 4.42 0.66 
-0.99 0.670 

หญิง 123 4.50 0.64 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ชาย 118 4.36 0.65 

-0.12 0.743 
หญิง 123 4.37 0.63 

รวม 
ชาย 118 4.56 0.56 

0.19 0.846 
หญิง 123 4.55 0.62 

 จากตาราง 12  พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า 



sig เท่ากับ 0.846 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   

 สมมติฐานที่ 1.2 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
 H0 : ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
  

ตาราง 13  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน Between Groups 1.38 2  
0.69 

 
2.13 0.121 Within Groups 77.10 238 

total 78.48 240 
ด้านการรักษาวินยั Between Groups 2.47 2  

1.23 
 

2.92 0.056 Within Groups 100.54 238 
total 103.00 240 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม Between Groups 1.81 2  
0.94 

 
2.16 0.118 Within Groups 100.14 238 

total 101.95 240 
ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Between Groups 7.04 2  
3.52 

 
9.20 0.000 Within Groups 91.09 238 

total 98.13 240 
รวม Between Groups 3.71 2  

1.85 
 

5.41 0.005 Within Groups 81.66 238 
total 85.37 240 

 

 จากตาราง13 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาในภาพรวม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่า sig  สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05  คือด้านผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการรักษาวินัยและด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ไม่แตกต่างกัน   
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่า sig  ต่ ากว่า 0.05 คือด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
แตกต่างกัน จงึต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี  LSD ( Least Significant Difference) 
 



ตาราง 14  แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับประสิทธิภาพ 
              ในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  ̅ 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4.04  0.000 0.002 
ปริญญาตร ี 4.48   0.468 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 4.37    

 

 จากตาราง 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มท่ี 1 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ
แตกต่างกันในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 กลุ่มท่ี 2 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาโทหรือสูงกว่า                       
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 สมมุติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน  
 H0 : ผู้ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผู้ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
   

ตาราง 15 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพ จ าแนกตามระดับสถานภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน Between Groups 0.84 2  
0.42 

 
1.28 0.227 Within Groups 77.64 238 

total 78.48 240 
ด้านการรักษาวินยั Between Groups 0.78 2  

0.39 
 

0.91 0.406 Within Groups 102.23 238 
total 103.00 240 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม Between Groups 0.19 2  
0.09 

 
0.22 0.802 Within Groups 101.76 238 

total 101.95 240 
ด้านจรรยาบรรณ Between Groups 1.62 2  

0.81 
 

2.00 0.137 Within Groups 96.51 238 
total 98.13 240 

รวม Between Groups 1.23 2  
0.61 

 
1.73 0.178 Within Groups 84.15 238 

total 85.38 240 
 



 จากตาราง 15 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
สถานภาพในภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.178  แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   

 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
 H0 : ผู้ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผู้ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
   

ตาราง 16 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพ จ าแนกตามระดับเงินเดือน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน Between Groups 2.83 5  
0.56 

 
1.76 0.123 Within Groups 75.65 235 

total 78.48 240 
ด้านการรักษาวินยั Between Groups 5.93 5  

1.18 
 

2.87 0.016 Within Groups 97.07 235 
total 103.00 240 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม Between Groups 10.54 5  
2.11 

 
5.42 0.000 Within Groups 91.41 235 

total 101.95 240 
ด้านจรรยาบรรณ Between Groups 4.88 5  

0.98 
 

2.46 0.034 Within Groups 93.25 235 
total 98.13 240 

รวม Between Groups 8.85 5  
1.77 

 
5.44 0.000 Within Groups 76.52 235 

total 85.37 240 
 

 จากตาราง 16 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
ระดับเงินเดือนในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่า sig  สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือด้านผลการปฏิบัติงาน 
แสดงว่าระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่า sig  ต่ ากว่า 0.05 คือด้านการรักษาวินัย ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ นั่นคือระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิแตกต่าง
กัน ต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี  LSD ( Least Significant Difference) 
 



ตาราง 17  แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับเงินเดือนกับประสิทธิภาพ 
              ในการท างานด้านการรักษาวินัย 

ด้านการรักษาวินัย  ̅ 
ต่ ากว่า
10,000 
บาท 

10,000-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000
บาท 

20,001-
25,000
บาท 

25,001-
30,000
บาท 

สูงกว่า 
30,000
บาท 

ต่ ากว่า10,000 บาท 4.25  0.505 0.033 0.879 0.176 0.140 
10,000-15,000 บาท 4.34   0.195 0.780 0.076 0.057 
15,001-20,000บาท 4.52    0.231 0.003 0.003 
20,001-25,000บาท 4.28     0.293 0.281 
25,001-30,000บาท 4.06      0.975 
สูงกว่า 30,000บาท 4.07       

 

 

 จากตาราง 17  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างระดับเงินเดือนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัย 
 กลุ่มท่ี 1 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท  และ 15,001–20,000 บาท                 
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านการรักษาวินัยอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มท่ี 2 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน  15,001–20,000 บาท และ 25,001-30,000 บาท              
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านการรักษาวินัยอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
  กลุ่มท่ี 3 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน  15,001–20,000 บาท  และสูงกว่า 30,000 บาท              
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านการรักษาวินัย อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
  

ตาราง 18  แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับประสิทธิภาพ 
              ในการท างานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างระดับเงินเดือนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณคุณธรรมจริยธรรม 
 กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และ 25,001–30,000 บาท                 
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน คุณธรรมจริยธรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

คุณธรรมจริยธรรม  ̅ 
ต่ ากว่า
10,000 
บาท 

10,000-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000
บาท 

20,001-
25,000
บาท 

25,001-
30,000
บาท 

สูงกว่า 
30,000
บาท 

ต่ ากว่า10,000 บาท 4.51  0.437 0.077 0.937 0.022 0.003 
10,000-15,000 บาท 4.60   0.386 0.570 0.007 0.001 
15,001-20,000บาท 4.72    0.236 0.000 0.000 
20,001-25,000บาท 4.50     0.139 0.065 
25,001-30,000บาท 4.20      0.702 
สูงกว่า 30,000บาท 4.14       



 กลุ่มท่ี 2 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และสูงกว่า 30,000 บาท               
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน คุณธรรมจริยธรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 10,000–15,000 บาท และ 25,001-30,000 บาท               
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน คุณธรรมจริยธรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 4 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 10,000–15,000 บาท และสูงกว่า 30,000 บาท                     
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน คุณธรรมจริยธรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 15,001–20,000 บาท  และ 25,001-30,000 บาท              
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน การรักษาวินัย อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
  กลุ่มที่ 6 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 15,001–20,000 บาท  และสูงกว่า 30,000 บาท              
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้าน การรักษาวินัย อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

ตาราง 19 แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับประสิทธิภาพ 
             ในการท างานด้านจรรยาบรรณวิชาฃีพ 
 

 จากตาราง 19 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างระดับเงินเดือนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 กลุ่มท่ี 1 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และสูงกว่า 30,000 บาท                     
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 10,000-15,000 บาท และสูงกว่า30,000 บาท            
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน15,001-20,000 บาท และ 25,001–30,000 บาท                    
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 กลุ่มท่ี 4 บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน15,001-20,000 บาท และสูงกว่า 30,000 บาท                    
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

 สมมติฐานที่ 1.5 อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน  
 H0 : ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 

ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ̅ 

ต่ ากว่า
10,000 
บาท 

10,000-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000
บาท 

20,001-
25,000
บาท 

25,001-
30,000
บาท 

สูงกว่า 
30,000
บาท 

ต่ ากว่า10,000 บาท 4.38  0.411 0.259 0.536 0.178 0.049 
10,000-15,000 บาท 4.49   0.799 0.950 0.058 0.013 
15,001-20,000บาท 4.52    0.905 0.031 0.006 
20,001-25,000บาท 4.50     0.143 0.067 
25,001-30,000บาท 4.20      0.705 
สูงกว่า 30,000บาท 4.14       



ตาราง 20 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพ จ าแนกตามอายุ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน Between Groups 3.36 4  
0.84 

 
2.64 0.035 Within Groups 75.12 236 

total 78.48 240 
ด้านการรักษาวินยั Between Groups 2.55 4  

0.64 
 

1.50 0.203 Within Groups 100.45 236 
total 103.00 240 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม Between Groups 0.81 4  
0.20 

 
0.47 0.757 Within Groups 101.14 236 

total 101.95 240 
ด้านจรรยาบรรณ Between Groups 3.23 4  

0.81 
 

2.00 0.094 Within Groups 94.90 236 
total 98.13 240 

รวม Between Groups 3.33 4  
0.83 

 
2.39 0.051 Within Groups 82.04 236 

total 85.37 240 
 

 จากตาราง 20  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม
อายุ  ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.051 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  และปฏิเสธ               
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีค่า sig  สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05  คือด้านการรักษาวินัย            
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงอายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพไม่แตกต่าง
กัน   
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า sig  ต่ ากว่า 0.05 คือด้านผลการปฏิบัติงาน หมายถึง
อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน จึงต้องท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี                
LSD (Least Significant Difference) 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 21  แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับประสิทธิภาพในการท างาน 
              ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ด้านผลการปฏิบัติงาน  ̅ 
น้อยกว่า 
25 ป ี

25-35 
ปี 

36-45 
ปี 

46-55 
ปี 

มากกว่า 
55ป ี

น้อยกว่า 25 ปี 4.00  0.704 0.122 0.026 0.515 
25-35 ป ี 3.95   0.091 0.012 0.369 
36-45 ป ี 3.80    0.280 0.128 
46-55 ป ี 3.69     0.053 
มากกว่า 55ป ี 4.10      

 

 จากตาราง 21  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างอายุกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มท่ี 1 บุคลากรที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และ 46-55 ปี มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน               
ในด้านผลการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 กลุ่มท่ี 2 บุคลากรที่มีอายุ 25-35 ปี และ 46-55 ปี มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน                    
ในด้านผลการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

       สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน
แตกต่างกัน  
       H0 : ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
       H1 : ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 

ตาราง 22 แสดงค่าทางสถิติของข้อประสิทธิภาพจ าแนกตามประสบการในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

ด้านผลการปฏิบัติงาน Between Groups 1.21 4  
0.30 

 
0.93 0.448 Within Groups 77.27 236 

total 78.48 240 
ด้านการรักษาวินยั Between Groups 1.45 4 

 
0.36 

 
0.84 0.501 

Within Groups 101.55 236 
total 103.00 240 
Within Groups 100.30 236 
total 101.95 240 

ด้านจรรยาบรรณ Between Groups 2.63 4  
0.66 

 
1.63 0.168 Within Groups 95.50 236 

total 98.13 240 

รวม 
Between Groups 2.66 4  

0.66 
 

1.89 0.111 Within Groups 82.71 236 
total 85.37 240 



 จากตาราง 22 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.111 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลัก ( H0)  
และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) หมายความว่าประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความส าเร็จแตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2.1 บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความส าเร็จ
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จของบุคลากรไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 H1 : แรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพผล 
การปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 23  แสดงค่าทางสถิติข้อมูลแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
              ด้านผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ   

ประสิทธิภาพด้านผลการปฎิบัติงาน 


2 

Value 

Asymp.Si
g  (2-
sided) 

จ านวน 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ 

41 144 56 0 0 22.18 0.000 

2. งานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรตแิละ
มั่นคง 

82 110 49 0 0 25.24 0.000 

3. เมื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายประสบ 
ความส าเร็จ ท่านควรไดร้ับค าชมเชยจาก
ผู้บงัคับบัญชา 

42 100 99 0 0 41.18 0.000 

4. รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างาน
ในฝ่ายอื่น  ท่ีท่านไม่มีความช านาญ 

55 59 90 37 0 24.34 0.000 

5. วิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

16 84 99 42 0 26.47 0.000 

6. มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหนง่               
หรือระดับที่สูงขึ้น 

17 80 89 38 17 12.02 0.150 

7. ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  

26 103 86 26 0 29.39 0.000 

รวม 34.96 0.000 



 จากตาราง 23 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ มีค่า sig  สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือมีโอกาสได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ มีค่า sig  ต่ ากว่า 0.05 คืองานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่
ท้าทายความสามารถ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติและมั่นคง เมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จควรได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างานในฝ่ายอ่ืนที่
ท่านไม่มีความช านาญวิธีการประเมินผลการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 
และได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ แสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

  สมมติฐานที่ 2.2 บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความส าเร็จ
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านการรักษาวินัยแตกต่าง  
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการรักษาวินัย 
          H1 : แรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพด้านการรักษาวินัย 
 

ตาราง 24 แสดงค่าทางสถิติข้อมูลแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัย 

แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ   

ประสิทธิภาพด้านการรักษาวินัย 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ 

41 144 56 0 0 20.54 0.000 

2. งานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรตแิละ
มั่นคง 

82 110 49 0 0 40.35 0.000 

3. เมื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายประสบ
ความ  ส าเร็จ ท่านควรได้รับค าชมเชย
จากผู้บังคับบัญชา 

42 100 99 0 0 28.94 0.000 

4. รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างาน
ในฝ่ายอื่น  ที่ท่านไม่มีความช านาญ 

55 59 90 37 0 28.44 0.000 

5. วิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

16 84 99 42 0 38.78 0.000 

  



ตาราง 24 แสดงค่าทางสถิติข้อมูลแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัย   
             (ต่อ) 

แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ   

ประสิทธิภาพด้านการรักษาวินัย 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหนง่หรือ
ระดับทีสู่งขึ้น 

17 80 89 38 17 20.11 0.010 

7. ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  

26 103 86 26 0 9.71 0.137 

รวม 24.17 0.000 
 

 จากตาราง 24  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงานด้านการรักษาวินัยในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัย เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า  
 แรงจูงใจที่มีค่า sig สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05  คือ ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการ
รักษาวินัย   

แรงจูงใจที่มี ค่า sig  ต่ ากว่า 0.05 คือ งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ               
งานที่ปฏิบัติความมีเกียรติและมั่นคง เมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จท่านควรได้รับ
ค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างานในฝ่ายอ่ืนที่ไม่มีความช านาญ  
วิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม แสดงว่าแรงจูงใจ
ด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัย   
 

 สมมติฐานที่ 2.3 บุคลากรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความส าเร็จแตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง  
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม 
          H1 : แรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม                  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 25 แสดงค่าทางสถิติข้อมูลแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ   

ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ 

41 144 56 0 0 28.21 0.000 

2. งานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรตแิละ
มั่นคง 

82 110 49 0 0 35.31 0.000 

3. เมื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จ ท่านควรไดร้ับค าชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา 

42 100 99 0 0 23.03 0.000 

4. รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างาน
ในฝ่ายอื่น  ท่ีท่านไม่มีความช านาญ 

55 59 90 37 0 18.22 0.006 

5. วิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

16 84 99 42 0 15.89 0.014 

6. มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหนง่หรือ
ระดับทีสู่งขึ้น 

17 80 89 38 17 15.98 0.043 

7. ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  

26 103 86 26 0 25.61 0.000 

รวม 28.80 0.000 
 

 จากตาราง 25 พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม พบว่า  มีค่า sig เท่ากับ 0.000 
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า แรงจูงใจด้านความ
ต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
  แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จที่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม               
ที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05  คือ งานปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มี
เกียรติและมั่นคง เมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จควรได้รับค าชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างานในฝ่ายอ่ืนที่ท่านไม่มีความช านาญ วิธีการ
ประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม โอกาสได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งหรือระดับท่ีสูงขึ้น  และได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ แสดงว่าแรงจูงใจด้านความ
ต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม   
 



 สมมติฐานที่ 2.4 บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแตกต่างกัน 
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ            
          H1 : แรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตาราง 26 แสดงค่าทางสถิติข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
             ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. งานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ 

41 144 56 0 0 15.27 0.004 

2. งานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรตแิละ
มั่นคง 

82 110 49 0 0 30.37 0.000 

3. เมื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จ ท่านควรไดร้ับค าชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา 

42 100 99 0 0 11.15 0.025 

4. รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างาน
ในฝ่ายอื่น  ท่ีท่านไม่มีความช านาญ 

55 59 90 37 0 14.21 0.027 

5. วิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

16 84 99 42 00 6.63 0.357 

6. มีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหนง่                
หรือระดับที่สูงขึ้น 

17 80 89 38 17 19.56 0.012 

7. ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  

26 103 86 26 0 6.51 0.369 

รวม 10.32 0.111 
 

 จากตาราง 26 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ในภาพรวมพบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.111  
นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความ
ต้องการความส าเร็จไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณาวิชาชีพ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จที่มีค่า sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือวิธีการ
ประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม และได้รับการสนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ   



แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือ ความมีเกียรติและมั่นคง
ของงานที่ปฏิบัติ  เมื่อท างานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จควรได้รับค าชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา รู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างานในฝ่ายอ่ืนที่ไม่มีความช านาญและเรื่องโอกาส
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ   
  

ตาราง 27 แสดงผลสรุปแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

แรงจูงใจ                                         
ด้านความต้องการความส าเร็จ 

จ านวน 
2 

Value 
Asymp.Sig  (2-

sided) 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 241 34.99 0.000 
ด้านการรักษาวินัย 241 24.17 0.000 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 241 28.80 0.000 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 241 10.33 0.110 

รวม 30.92 0.000 
 

 จากตาราง 27 พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางในภาพรวม มีค่า sig 
เท่ากับ 0.000  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า
บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน                          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน                
ด้านการรักษาวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  

สมมุตฐิานที่ 3  บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ  
                   ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3.1 บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความผูกพัน
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน                    
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 28  แสดงค่าสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพ 
              ในปฏิบัติงาน ด้านผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจ                                        
ด้านความต้องการความผูกพัน 

ประสิทธิภาพด้านผลการปฎิบัติงาน 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. บรรยากาศในการท างาน                         
มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก 

37 67 88 49 0 13.59 0.035 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน จะไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

35 121 85 0 0 14.19 0.007 

3. ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือ                 
ความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 

33 121 87 0 0 27.56 0.000 

4. ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้
ความสามารถของท่าน 

32 106 87 16 0 55.39 0.000 

5. ไม่เคยไดร้ับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงาน                 
ตามภาระงาน 

15 49 110 45 22 28.84 0.000 

6. สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน
ได้ด้วยความสบายใจ  

56 123 62 0 0 33.64 0.000 

7. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร
เสมอ  

71 110 60 0 0 25.81 0.000 

รวม 77.84 0.000 
 

 จากตาราง 28 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงานในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 แรงจูงใจด้านความผูกพันที่มีค่า sig น้อยกว่า 0.05 คือ เรื่องบรรยากาศในการท างานมีแบ่ง
พรรคแบ่งพวกเม่ือเกิดปัญหาในการท างานจะได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความสามารถ                
ไม่เคยได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน สามารถปฏิบัติงานกับ
เพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความสบายใจ และเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรเสมอ 
หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน   
 
 
 
 
 



 สมมติฐานที่ 3.2 บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัยแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านการ
รักษาวินัย 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านการรักษา
วินัย 
                

ตาราง 29 แสดงสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงานด้านรักษาวินัย 

แรงจูงใจ 
ด้านความต้องการความผูกพัน 

ประสิทธิภาพด้านผลการรักษาวินัย 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บรรยากาศในการท างานมีการแบ่ง
พรรค แบ่งพวก 

37 67 88 49 0 17.12 0.009 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน จะไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

35 121 85 0 0 26.90 0.000 

3. ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือความ
คิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 

33 121 87 0 0 22.89 0.000 

4. ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้
ความสามารถของท่าน 

32 106 87 16 0 31.15 0.000 

5. ไม่เคยไดร้ับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานตาม
ภาระงาน 

15 49 110 45 22 18.71 0.016 

6. สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน
ได้ด้วยความสบายใจ  

56 123 62 0 0 40.73 0.000 

7. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน
องค์กรเสมอ  

71 110 60 0 0 35.31 0.000 

รวม 37.74 0.000 
 

 จากตาราง 29 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการรักษาวินัย ในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า แรงจูงใจด้านความต้องการ
ความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ด้านความต้องการความผูกพันที่มีค่า sig น้อยกว่า 0.05 คือ บรรยากาศในการท างานแบ่ง
พรรคแบ่งพวก  เมื่อเกิดปัญหาในการท างานจะได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ท่านสามารถ
ขอค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ  ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความสามารถ



ของท่าน  ไม่เคยได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน   สามารถ
ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความสบายใจ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรเสมอ  
แสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรั กษา
วินัย    

 สมมติฐานที่ 3.3 บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความผูกพัน 
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน               
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตาราง 30 แสดงสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แรงจูงใจ                                            
ด้านความต้องการความผูกพัน 

ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธธรม 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บรรยากาศในการท างาน                               
มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก 

37 67 88 49 0 10.71 0.098 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน จะไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

35 121 85 0 0 16.45 0.002 

3. ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือ               
ความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 

33 121 87 0 0 16.60 0.000 

4. ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้
ความสามารถของท่าน 

32 106 87 16 0 42.92 0.000 

5. ไม่เคยไดร้ับความไว้วางใจให้
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงาน   
ตามภาระงาน 

15 49 110 45 22 23.64 0.000 

6. สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน
ได้ด้วยความสบายใจ  

56 123 62 0 0 44.04 0.000 

7. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน
องค์กรเสมอ  

71 110 60 0 0 47.62 0.000 

รวม 25.70 0.000 
 

 จากตาราง 30 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 



 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีค่า sig สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือ บรรยากาศใน
การท างานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือ เมื่อเกิดปัญหาในการ
ท างานจะได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจาก
ผู้บังคับบัญชาได้เสมอ ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความสามารถของท่าน ไม่เคยได้รับความไว้วางใจ
ให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความ
สบายใจ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรเสมอแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความ
ผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 สมมติฐานที่ 3.4 บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตาราง 31 แสดงสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แรงจูงใจ 
ด้านความต้องการความผูกพัน 

ประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บรรยากาศในการท างานมีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก 

37 67 88 49 0 11.75 0.068 

2. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน จะไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

35 121 85 0 0 4.95 0.293 

3. ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือความ
คิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ 

33 121 87 0 0 9.46 0.050 

4. ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้
ความสามารถของท่าน 

32 106 87 16 0 28.95 0.000 

5. ไม่เคยไดร้ับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงาน
พิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน 

15 49 110 45 22 17.24 0.028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง 31 แสดงสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (ต่อ) 

แรงจูงใจ 
ด้านความต้องการความผูกพัน 

ประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้
ด้วยความสบายใจ  

56 123 62 0 0 31.65 0.000 

7. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร
เสมอ  

71 110 60 0 0 32.94 0.000 

รวม 12.56 0.014 
 

 จากตาราง 31 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณาวิชาชีพในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.014               
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า แรงจูงใจด้านความ
ต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพัน มีค่า sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือ บรรยากาศใน
การปฏิบัติงานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เมื่อท่านเกิดปัญหาในการท างานจะได้รับความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความสามารถแสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ   
ความผูกพันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพัน ที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือ ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาได้เสมอ ยอมรับความรู้ความสามารถของขอ ง
ผู้บังคับบัญชา ไม่เคยได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน  
สามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความสบายใจ  และท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน
องค์กรเสมอ  แสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตาราง 32 แสดงผลสรุปแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

แรงจูงใจ                               
ด้านความต้องการความผูกพัน 

จ านวน 
2 

Value 
Asymp.Sig  (2-

sided) 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 241 77.84 0.000 
ด้านการรักษาวินัย 241 37.74 0.000 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 241 25.70 0.000 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 241 12.56 0.014 

รวม 31.05 0.000 
 



 จากตาราง 32 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก      
H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง เมื่อพิจารณาเป็น              
รายด้าน พบว่า  
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพัน มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปางทุกด้าน 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อ 4.1  บุคลากรที่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการความต้องการ
อ านาจแตก ต่างกันมีผล ต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน                        
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลประสิทธิภาพในการท างานด้านผลการปฏิบัติงาน 
 

ตาราง 33 แสดงค่าสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านผลการปฎิบตัิงาน 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอื่น 

24 111 77 29 0 35.67 0.000 

2.ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น                
เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน ที่ไมต่้องการ
ปฏิบัติ หรือมีปริมาณมาก 

25 116 77 23 0 35.67 0.000 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแล้ว 
ท่านมักจะได้รับโอกาส ในการพูดคุย หรือ
แสดงความคดิเห็น ในที่ประชุมบ่อยครั้ง 

19 77 104 41 0 29.41 0.000 

4.การมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติ    
ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที ่

21 110 83 27 0 34.69 0.000 

5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว         
ทางในการปฏิบัติงานและการบริหาร
สถานศึกษา 
 

22 73 99 33 14 61.10 0.000 

รวม 64.25 0.000 
 



 จากตาราง 33 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงานในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
อ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 แรงจูงใจด้านอ านาจที่มีค่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000 คือต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอ่ืน ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ต้องการ
ปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมงานแล้วท่านมักจะได้รับโอกาสในการพูดคุย
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ่อยครั้ง การมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที ่การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา 
 

 สมมติฐานข้อ 4.2  บุคลากรที่มีแรงจูงใจด้านความต้องการความต้องการอ านาจแตกต่างกัน   
มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัยแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านการรักษา
วินัย 
 H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลประสิทธิภาพในการท างานด้านการรักษาวินัย 
 

ตาราง 34 แสดงค่าสถิติของข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพ 
             การรักษาวินัย 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านผลการรักษาวินัย 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอื่น 

24 111 77 29 0 9.06 0.170 

2.ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน ท่ีไม่ต้องการปฏิบัติ 
หรือมีปรมิาณมาก 

25 116 77 23 0 8.59 0.197 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแล้ว 
ท่านมักจะได้รับโอกาส ในการพูดคุย หรือ
แสดงความคดิเห็น ในที่ประชุมบ่อยครั้ง 

19 77 104 41 0 9.84 0.131 

4.การมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่

21 110 83 27 0 12.15 0.059 

5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
สถานศึกษา 
 

22 73 99 33 14 26.45 0.001 

รวม 13.98 0.030 
 



 จากตาราง 34  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัยในภาพรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีค่า sig 
เท่ากับ 0.030  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า 
แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 
 แรงจูงใจด้านอ านาจที่มีค่า sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอ่ืน ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ต้องการ
ปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมงานแล้วท่านมักจะได้รับโอกาสในการพูดคุย
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ่อยครั้ง และการมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ แสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาวินัย 
 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารสถานศึกษา แสดงว่า แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านการรักษาวินัย   

 สมมติฐานข้อ 4.3  บุคลากรที่แรงจูงใจด้านความต้องการความต้องการอ านาจแตกต่างกัน                 
มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
          H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ตาราง 35 แสดงค่าสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธธรม 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอื่น 

24 111 77 29 0 5.8 0.442 

2.ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น                
เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน ที่ไมต่้องการ
ปฏิบัติ หรือมีปริมาณมาก 

25 116 77 23 0 16.87 0.010 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแล้ว 
ท่านมักจะได้รับโอกาส ในการพูดคุย หรือ
แสดงความคดิเห็น ในที่ประชุมบ่อยครั้ง 

19 77 104 41 0 8.94 0.177 

 

 



ตาราง 35 แสดงค่าสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธธรม 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.การมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติ    
ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที ่

21 110 83 27 0 10.77 0.099 

5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว     
ทางในการปฏิบัติงานและการบริหาร
สถานศึกษา 
 

22 73 99 33 14 23.39 0.003 

รวม 9.33 0.156 
 

 จากตาราง 35 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.156  แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า แรงจูงใจด้านความต้องการ
อ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 แรงจูงด้านความต้องการอ านาจ มีค่าsig มากว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือต่ าแหน่งงานมีโอกาส
ก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับต่ าแหน่งอ่ืน  เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมงานแล้วท่านมักจะได้รับโอกาสใน
การพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ่อยครั้ง และการมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ หมายความว่า แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ ที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือ ความพร้อมที่จะแสดง                    
ความคิดเห็นเมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ต้องการปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารสถานศึกษาหมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
อ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 สมมติฐานข้อ 4.4  บุคลากรที่มีแรงจูงใจความต้องการอ านาจแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแตกต่างกัน   
 H0 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
          H1 : แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 



ตาราง 36 แสดงสถิติข้อมูลแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
             ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ   

ประสิทธิภาพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 


2 

Value 
Asymp.Sig  
(2-sided) 

จ านวน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้
ทัดเทียมกับต าแหน่งอื่น 

24 111 77 29 0 4.7 0.577 

2.ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น               
เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน ที่ไมต่้องการ
ปฏิบัติ หรือมีปริมาณมาก 

25 116 77 23 0 13.64 0.034 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแล้ว 
ท่านมักจะได้รับโอกาส ในการพูดคุย              
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
บ่อยครั้ง 

19 77 104 41 0 21.65 0.001 

4.การมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติ   
ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที ่

21 110 83 27 0 11.75 0.068 

5. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
สถานศึกษา 
 

22 73 99 33 14 22.23 0.004 

รวม 12.90 0.045 
 

 จากตาราง 36 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพในภาพรวมมีค่า sig เท่ากับ 0.156  แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า แรงจูงใจด้านความต้องการ
อ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
 แรงจูงใจด้านอ านาจที่มีค่า sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 คือ ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้า
ได้ทัดเทียมกับต าแหน่งอ่ืนและการมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  
หมายความว่าแรงจูงใจด้านความต้องการความต้องการอ านาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

แรงจูงใจด้านอ านาจที่มีค่า sig ต่ ากว่า 0.05 คือ ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับ
มอบหมายงานที่ไม่ต้องการปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมงานแล้วท่านมักจะ
ได้รับโอกาสในการพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ่อยครั้ง  และการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา แสดงว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
ความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
  



ตาราง 37 แสดงผลสรุปแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
             ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

แรงจูงใจ                                
ด้านความต้องการอ านาจ 

จ านวน 
2 

Value 
Asymp.Sig                      
(2-sided) 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 241 64.25 0.000 
ด้านการรักษาวินัย 241 13.98 0.030 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 241 9.33 0.156 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 241 12.90 0.045 

รวม 31.05 0.006 
 

 จากตาราง 35 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า sig 0.006 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  และยอมรับ               
สมมติฐานรอง H1  หมายความว่าแรงจูงใจด้านอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผล                       
การปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
  
  
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดล าปางที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัย
สารพัดช่างล าปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพเถิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ    
การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จ านวน 241 คน เครื่องมือที่ใช้ในการก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน  (t-test) การหา
ค่าความแปรปรวน (One Way ANOVA) การเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้วิธี LSD (Fisher’s Least- 
Significant  Different)  และการทดสอบความสัมพันธ์ของประชากร 2 กลุ่ม (Pearson Chi-
Square)  
  
สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง  พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.00 มีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 34.40 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 51.90  มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 54.80  มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 29.00 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี ร้อยละ 22.00 
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมา กทุกด้าน                       
โดยเรียงล าดับความส าคัญของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความต้องการความผูกพัน             
ด้านความต้องการความส าเร็จและด้านความต้องการอ านาจ เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า 
 - ด้านความต้องการความส าเร็จ ได้แก่ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติและความมั่นคง 
รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับ             
ที่สูงขึ้น  
 - ด้านความต้องการความผูกพัน ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นภายในองค์กร
เสมอ รองลงมาคือปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานด้วยความสบายใจและความไว้วางใจให้ปฏิบัติงาน
พิเศษนอกเหนือจากภาระงาน   



  - ด้านความต้องการอ านาจ ได้แก่ ความพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับมอบหมาย
งานที่ไม่ต้องการปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก รองลงมาคือต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับ
ต าแหน่งอื่น และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา  
 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ล าปาง พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการรักษาวินัยและด้านผลการปฏิบัติงาน                   
เมื่อจ าแนกในรายละเอียด พบว่า  
 - ด้านผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเหมาะสมกับงาน 
รองลงมาคือการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายและมาตรฐานอย่างเหมาะสมและการใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 - ด้านการรักษาวินัย ได้แก่ เป็นผู้สนันสนุนระบบประชาธิปไตยและเป็นกลางทางการ 
รองลงมาคือการเปิดเผยความลับของทางราชการถือเป็นการผิดวินัยข้าราชการ และเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วท่านจะลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่สนใจหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้  
 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รองลงมา
คืออุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 - ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ รองลงมาคือการให้บริการ
ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและมีมาตรฐานเดียวกัน และท่านไม่เคยปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ท่านสังกัด    
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร            
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เพศ สถานภาพ อายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส าหรับระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในด้าน
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย ด้านคณธรรมจริยธรรม และไม่มีผลต่อด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันกับประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจมีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้าน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการความต้องการอ านาจมีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่มีผลต่อด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดล าปาง ซึ่งผลการวิจัยที่พบสามารถน ามาเป็นประเด็นส าคัญส าหรับอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า งานที่ปฏิบัติเป็น
งานที่มีเกียรติและความมั่นคง เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั่งมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง           
ในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ David McCelland (อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2539: 369) กล่าวว่าบุคคลที่ต้องการความส าเร็จจะมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบท างานที่ท้าทาย           
ทั้งยังสอดคล้องกับภาคิน ศรีสังข์งาม (2554) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ขององค์การ: 
กรณีศึกษากองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
แรงจูงใจในระดับมากทุกด้าน โดยสูงสุดในด้านงานที่ได้รับมอบหมายท้าทายต่อความรู้ความสามารถ  
ด้านต าแหน่งและความมั่นคงในงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้านโดยสูงสุดในด้านการได้รับโอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 แรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นภายในองค์กรเสมอ ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมด้วยงานความสบายใจและได้รับ
ความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากภาระงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ David 
McCelland (อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539: 369) พบว่าความต้องการความผูกพัน (Need For 
Affiliation: nAff )  เป็นความต้องการความรัก ความเป็นพวกพ้อง เป็นความปรารถนาเพ่ือความเป็น
มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่สนิทชิดชอบกัน เป็นความต้องการเพ่ือสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืน การยอมรับจากบุคคลอ่ืน ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอ่ืน และยังสอดคล้องกับภาคิน ศรีสังข์งาม (2554) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ของ
องค์การ: กรณีศึกษากองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจด้าน



ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจโดย              
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้านโดยสูงสุดในด้านเพ่ือนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
 แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า บุคลากรพร้อมที่จะ
แสดงความคิดเห็น เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่ต้องการปฏิบัติหรือมีปริมาณมาก ต าแหน่งงานมี
โอกาสก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับต าแหน่งอ่ืนและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการบริหารสถานศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ David McCelland (อ้างถึงในศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2539: 369) พบว่า ความต้องการมีอ านาจมักจะถูกแสดงออกในลักษณะของความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ  คนที่มีแรงจูงใจหรือถูกจูงใจอย่างสูงจาก
ความต้องการอ านาจส่วนมากมักจะเป็นคนที่พูดเก่ง อาจจะชอบโต้แย้ง  ชอบการติดต่อสัมพันธ์กับ  
คนอ่ืน และมีการใช้การแสดงอ านาจ ความต้องการทางด้านความรัก ความเป็นพวกพ้อง มีแฝงอยู่ใน
มนุษย์เราทุกคน เว้นแต่จะมีมากมีน้อย บุคคลที่มีความต้องการทางด้านความรักนี้ ต้องการการ
ยอมรับและความรักจากบุคคลอื่นและให้ค่าความเป็นพวกพ้องสูง   
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเหมาะสมกับงาน การปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมายและมาตรฐานอย่างเหมาะสม และการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ที่ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่ามี
ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ  โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  (Input) 
ได้แก่ การใช้ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต
และผลลัพธ์  ได้แก่ การท างานที่มีคณุภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร  ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมี
จิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการ และยังสอดคล้องกับ 
อัครพล พรหมอุตม์ (2549) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอู่ทหารเรือ             
พระจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ผลการศึกษา พบว่า ด้านการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน                  
ด้านการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า 
บุคลากรเป็นผู้สนับสนุนระบบประชาธิปไตยและเป็นกลาง การเปิดเผยความลับของทางราชการ              
ถือเป็นการผิดวินัยข้าราชการ  และเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วท่านจะลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่



สนใจหลักเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2547) ในหมวดที่ 6 เรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
พบว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รองลงมาคืออุทิศแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับคณพศ สิทธิเลิศ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านจริยธรรม ในการท างานกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า พนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ และมีใจให้บริการ 
          ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           
คือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การให้บริการต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความ          
เต็มใจและมีมาตรฐานเดียวกัน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ท่านสังกัด            
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547) ในหมวดที่ 5 เรื่องการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในมาตรที่ 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยการพิจารณาให้ยึด
หลักคุณธรรมมีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก              
และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 จากผลการศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาและ
ระดับเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2554, 
81-83) ได้กล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน บางคนท า
เพ่ือต้องการรายได้ บางคนต้องการความมั่นคง เกียรติยศชื่อเสียง จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนี้ท าให้
บุคคลเลือกท างาน ความตั้งใจในการท างานแตกต่างกันไปด้วยในงานชนิดเดียวกัน บุคคลมีความรู้
ระดับเดียวกัน มีเชาวน์ปัญญาพอๆ กันก็ยังมีความสามารถในการท างานต่างกันด้วย ผลงานย่อม
ออกมาแตกต่างกัน ทั้งยังสอดคล้องกับเนตรทราย  กาญจนอุดมการ (2552) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และเงินเดือนมีผลต่อระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจด้านความ
ต้องการความส าเร็จมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย 



ด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ แรงจูงใจ
ด้านความต้องการความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
รักษาวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ             
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาวินัย ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับชูเกียรติ ยิ้มพวง 
(2554) ที่ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัทบางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงาน
ปทุมธานี พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็น           
สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและปฏิบัติ งานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการรักษาวินัย 
กับบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ 
 2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตนเองสังกัดอย่าง
เหมาะสม 
 3. ควรมีการให้รางวัลและเชิดชูเกียรติกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายสนับสนุนการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฎิบัติงานในอาชีวศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายกลุ่ม เช่น กลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มลูกจ้าง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดล าปาง 

 

ค าชี้แจง  
          แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพของท่าน              
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 ส่วนที่  3  ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่  4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 

 

นางปวีณรัตน์  สิงหภิวัฒน์ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

3. สถานภาพสมรส 
  โสด    สมรส   หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 

4. ระดับเงินเดือน 
  ต่ ากว่า 10,000 บาท    10,000 – 15,000 บาท 
  15,001 – 20,000  บาท   20,001 – 25,000 บาท 
  25,001 – 30,000  บาท   สูงกว่า 30,000 บาท 
 

5. อายุ 
  น้อยกว่า 25 ปี   25 – 35 ปี   36 – 45 ปี 
  46 – 55 ปี   มากกว่า 55 ปี 
 

6. ประสบการณ์ในการท างาน 
  น้อยกว่า 5 ปี  5 – 10 ปี   11 – 15 ปี 
  16 – 20 ปี   มากกว่า 20  ปี 
 



ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความต้องการความส าเร็จ 
1. งานที่ทา่นปฏิบัติอยู่เปน็งานที่ท้าทาย
ความสามารถ  

 
 

 
 

2. งานที่ทา่นปฏิบัติเปน็งานที่มีเกียรติและมั่นคง      
3. เมื่อท่านท างานทีไ่ด้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จ ทา่นควรได้รบัค าชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 
4. ท่านรู้สึกไม่พอใจหากถูกโยกย้ายไปท างานในฝา่ย
อื่น  ที่ท่านไม่มีความช านาญ  

 
 

 
 

5. วิธีการประเมินผลการเลื่อนขัน้เลื่อนเงินเดือน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและยุตธิรรม  

 
 

 
 

6. ท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหน่ง                       
หรือระดับที่สูงขึ้น  

 
 

 
 

7. ท่านได้รบัการสนบัสนุนให้ไดร้ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ   

 
 

 
 

ด้านความต้องการความผูกพัน 
1. บรรยากาศในการท างานของท่าน                       
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก  

 
 

 
 

2. เมื่อท่านเกิดปัญหาในการท างานจะได้รบั                   
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน  

 
 

 
 

3. ท่านสามารถขอค าปรึกษาหรือความคิดเห็น                   
จากผู้บังคบับัญชาได้เสมอ  

 
 

 
 

4. ผู้บงัคับบญัชายอมรับความรูค้วามสามารถ                
ของท่าน  

 
 

 
 

5. ท่านไม่เคยได้รบัความไว้วางใจให้ปฏิบัติงาน                 
พิเศษนอกเหนือจากงานตามภาระงาน  

 
 

 
 

6. ท่านสามารถปฏิบตัิงานกับเพือ่นร่วมงานได้                
ด้วยความสบายใจ   

 
 

 
 

 



แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรเสมอ     
เช่นงานเลี้ยงสรรค์  งานพิธตี่างๆ  การสัมมนาพัฒนา
องค์กร ฯลฯ  

 
 

 
 

ด้านความต้องการอ านาจ 
1. ต าแหน่งงานของท่านมโีอกาสก้าวหน้า ได้ทัดเทียม
กับต าแหน่งอื่น  

 
 

 
 

2. ท่านพร้อมที่จะแสดงความคดิเห็น เม่ือได้รับ
มอบหมายงาน ที่ไม่ต้องการปฏบิัติ หรือมีปริมาณมาก      
3. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแลว้ ท่านมักจะ
ได้รับโอกาส ในการพูดคุย หรือแสดงความคิดเห็น ในที่
ประชุมบ่อยครั้ง  

 
 

 
 

4. ท่านมีอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติทีไ่ด้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที ่  

 
 

 
 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษา      
 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านผลการปฏิบตัิงาน 
1. ท่านสามารถปฏิบตัิงานส าเร็จตามเป้าหมายและ
มาตรฐานอยา่งเหมาะสม 

     

2. ผลงานของทา่นเปน็ที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน  
ชุมชน  สังคม 

     

3. ท่านปฏบิัติงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ  เช่นวสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้อย่างประหยัด เหมาะสม
กับงาน  

     

4. ท่านได้รบัการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในการ
ปฎิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยการอบรมสัมมนา 

     

 



ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ปริมาณงานที่ทา่นได้รับมอบหมาย เหมาะสมกับ
ก าลังความสามารถที่จะปฏบิัติได้  

 
 

 
 

6. หากไม่มีการก าหนดเวลาสง่มอบงาน ท่านจะ
ปฏิบัติงานอย่างไม่เร่งรีบ 

     

7. ท่านยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพในการปฏิบัตงิาน 

     

ด้านการรักษาวินัย 
1. ท่านปฏบิัติงานตามระเบียบและค าสัง่ของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

     

2. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วท่านจะลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยไมส่นใจหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 

     

3. ท่านรักษาชื่อเสียงของตนเอง และเกียรติยศศักดิ์ศรี
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

     

4. การเปิดเผยความลับของทางราชการ ถือเป็นการผิด
วินัยข้าราชการ 

     

5. ท่านเป็นผู้ที่สนับสนนุการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และเป็นกลางทางการเมือง 

     

6. ท่านเป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการและไม่เคยละทิ้ง
หน้าที่ราชการ 

     

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ท่านปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์ สุจริต และ
ยุติธรรม 

     

2. ท่านอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

     

3. ท่านปฏบิัติงาน โดยยึดผลประโยชน์ของวิทยาลัย 
นักเรียน นักศึกษาและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

     

4. ท่านปฏบิัติหน้าที่ด้วยความรกั ความสามัคคี 
ช่วยเหลือ และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

     

5. ท่านไม่เคยกลั่นแกลง้ หรือให้ร้ายเพื่อนร่วมงาน      

 
 



ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. ท่านมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

     

2. ท่านพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถของ
ตนเอง ให้ทันสมัยเสมอ 

     

3. ท่านไม่เคยปฏบิัติตามจรรยาบรรณขององค์กร
วิชาชีพที่ทา่นสังกัด 

     

4. ท่านไม่เคยน าผลงานวิชาการของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

     

5. ท่านปฏบิัติต่อ ผู้บงัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี 
และมนุษยส์ัมพันธ์อันด ี

     

 6. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือส่วนรวม 

     

7. ท่านให้บริการต่อ นักเรียน นกัศึกษา และ
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ และมีมาตรฐานเดียวกัน 

     

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ    ปวีณรัตน์  สิงหภิวัฒน์ 
 
วันเดือนปีเกิด   23 มิถุนายน 2517 
 
สถานที่เกิด  จังหวัดตรัง 
 
สถานที่ปัจจุบัน  103 ถนนวังขวา ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100 
 
ต าแหน่งหน้าที ่  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง  
 
ประวัติการศึกษา   
      พ.ศ 2539   บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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