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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับกาลั งขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เปรียบเทียบระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจั นทรเกษมโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุ คคล 3) นาเสนอแนวทางการเสริมสร้างกาลังขวัญและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ จานวน 273
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิตามสัดส่วน และทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติ F-test / T-Test / One-Way ANOVA และ LSD
ผลการศึกษา ระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ด้านสวัส ดิการที่ นอกเหนือจากรายได้ด้านความมั่นคงของหน้าที่
การงาน ด้านสภาพแวดล้ อมในการทางาน ด้ านภาระงานที่เหมาะสม ด้านรายได้และค่าตอบแทนต่าง ๆ
และด้านนโยบายพัฒนาบุคลากรและงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การ
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม ด้านความสาเร็จ
ในงานที่ปฏิบัติ และด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง สาหรับด้านการได้รับการยอมรับ
นั บ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ตามล าดั บ ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ก าลั ง ขวั ญ และแรงจู ง ใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ส าหรับ แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากร
ในการปฏิ บั ติ งานที่ ส อดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ได้ แก่ ด้ านการยอมรั บในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความส าเร็ จ
ในการปฏิบั ติงาน และด้านความเป็ นธรรม ซึ่งองค์กรควรบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาล และทราบถึง
ความต้องการพื้นฐานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและนาพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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คาสาคัญ : กาลังขวัญ แรงจูงใจ การปฏิบัติงานของบุคลากร

Abstract
This research aims to1) study on personnel at Chandrakasem Ratjabhat University
morale and work motivation 2) compare the level of personnel at Chandrakasem Ratjabhat
University by classifying into the following personal factors, e.g. sex, age, education, income,
agency affiliation, job status and work schedule, and 3) Lead to the improvement on the job
performance morale and work motivation of personnel at Chandrakasem Ratjabhat
University. Population used in the study were personnel working at Chandrakasem Rajabhat
University. The sample consisted of 273 samples selected by proportional stratified random
sampling and simple random sampling. The samples were determined by Taro Yamane's
methods. Data collection tools were questionnaires. Statistical data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, One-way ANOVA and LSD statistics.
The results of the study of the level of morale and motivation in the work
performance of the personnel of Chandrakasem Rajabhat University in overall level were at
the medium level. Welfare in addition to income, security of work, working environment,
proper workload, income and compensation and the personnel development policy and
work are at a high level As for the good relationship with other people in the organization,
the front on which responsibility on career advancement, fair management, success in work
and respect for being at a moderate level For the respect of being at the lowest level,
respectively. The comparison of personal factors and the morale and motivation of the
personnel were found that the educational personnel Income and work status were
significantly different at the 0.05 level. The approaches for improving the moral level and
work motivation consist of clarifying the recognition, job performance achievement and fair.
Organization should be management to the principle of good government and understand
primary need of employee to enhance work efficiency and bring organization through the
goal.
Keywords : Morale, Motivation, Performance of Personnel

บทนา
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปิดเสรีด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ เพื่อรองรับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาต่าง
พยายามพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองให้ แข่งขันได้ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้
และนวั ต กรรมใหม่ ๆ การวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนการจั ด หลั ก สู ต รเฉพาะทางที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม เป็ น ต้ น ซึ่ ง หากก าลั ง ขวั ญ และแรงจู ง ใจ
ของบุคลากรในการทางานต่าก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันได้ (Osama Samih

~ 135 ~

Shaban, 2017) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพ
การศึ ก ษาให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลกระทบถึ ง ความ “ด ารงอยู่ ” และความ “อยู่ ร อด”
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
กาลังขวัญและแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและเป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการมุ่งตอบสนองการพัฒนา
กาลังคนของประเทศ การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาจะมีลักษณะเฉพาะที่สาคัญหลายประการร่ว มกัน
ประการหลักที่สาคัญ คือ การบริหารบุคลากรที่เป็นคณาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษารองลงมาคือ การบริหารวิชาการหรือหลักสูตรที่เป็นสิ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญ หรือเข้มแข็ง
ของสถาบันนั้น การบริหารการเงิน การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารงานวิจัย การบริหารงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) หากองค์การได้จัด
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท างาน หรื อ มี สุ ข ลั ก ษณะปั จ จั ย ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามไม่ พ อใจน้ อ ยลง
และขณะเดียวกันก็เร่งสร้างปัจจัยจูงใจเพิ่มขึ้น บุคลากรก็จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกาลังความคิดปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึ กษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากร
มีก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อง ตลอดจนมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีจานวนบุคลากร รวม 776 คน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรสายสนับสนุนต่างก็มีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งสิ้ น ดังนั้ นผู้ บ ริ ห ารควรให้ ความส าคั ญในการตรวจสอบระดับกาลั งขวัญและแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อนา
ไปสู่ความสาเร็จในการทางานขององค์การผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในองค์การแห่งนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษากาลัง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยนาผลการวิจัยในครั้งนี้
มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของกาลังขวัญและแรงจูงใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
2. เพื่อเปรีย บเทียบระดับกาลั งขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการเสริมสร้างกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จานวน 776 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา และอาจารย์ต่างชาติ
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ หน่วยงานที่สังกัด สถานภาพ
การปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรตาม คือ กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตามแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) จานวน 12 ด้าน
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. หน่วยงานที่สังกัด
6. สถานภาพการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.ความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติ
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ภาระงานที่เหมาะสม
6. นโยบายพัฒนาบุคลากร
7. การบริหารงานที่เป็นธรรม
8. ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การ
9. รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ
10. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้
11. ความมั่นคงของหน้าที่การงาน
12. สภาพแวดล้อมในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: อาจารีย์ ประจวบเหมาะ และปรางค์มณี เดชคุ้ม (2557)

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นลักษณะคาถามปลายปิดจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม องค์ประกอบในการปฏิบัติงานเป็นคาถามปลายปิด 5 ตัวเลือก จานวน 12 ด้าน
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นลักษณะคาถามปลายเปิด
การรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสารวจเอกสาร ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยจากหนังสือเอกสารตารา
วิช าการเอกสารทางราชการวารสารผลงานการวิจั ยบทความซึ่งค้ นคว้า จากแหล่ งต่าง ๆ และนามาสร้า ง
เป็นแบบสอบถาม
2. การสารวจภาคสนาม ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปแจกด้วยตัวเองโดยนาส่งให้กลุ่มตัวอย่าง
ใช้เวลาเก็บข้อมูล ภายใน 5 เดือน โดยดาเนินการแจกแบบสอบถาม จานวน 300 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยศึกษาข้อมูล โดยใช้ส ถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการพรรณนาลั กษณะประชากร
ที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 1 ค่าจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21-30 ปี
31- 40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

111
162
273

40.7
59.3
100.0

64
143
54
12
273

23.4
52.4
19.8
4.4
100.0

17
100
156
273

6.3
36.6
57.1
100.0

17
70
60
126
273

6.2
25.6
22.0
46.2
100.0

ประเภทตัวแปร

จานวน

ร้อยละ
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หน่วยงานที่สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยสานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

33
17
45
37
32
19
12
29
19
6
5
4
8
7

12.1
6.4
16.5
13.5
11.7
6.9
4.4
10.6
6.9
2.3
1.8
1.4
2.9
2.6

รวม
สถานภาพการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงานสอน
ปฏิบัติงานสนับสนุน

273

100.0

10
134
129

3.7
49.0
47.3

รวม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

273

100.0

135
88
30
20

49.5
32.2
11.0
7.3

273

100.0

รวม

จากตาราง 1 บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ
59.3 เพศชาย 40.7 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 52.4 รองลงมา อายุระหว่าง21-30 ปี ร้อยละ 23.4
และมีอายุ ร ะหว่าง 51 ปี ขึ้ น ไป น้ อยที่สุ ด ร้อยละ 4.4 มีระดับการศึกษาสู งกว่ าปริญญาตรี ร้อยละ 57.1
ปริญญาตรี ร้อยละ 36.6 และต่ากว่ าปริญญาตรีน้อยที่สุด ร้อยละ 6.3 มีรายได้ระหว่าง 20,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 46.2 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 25.6 และมีรายได้ 5,001-10,000 บาท
น้อยที่สุด ร้อยละ 6.2 สาหรับหน่วยงานที่สังกัดส่วนใหญ่ สังกัดคณะวิทยาการจัดการร้อยละ 16.5 รองลงมา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 13.5 และสังกัดศูนย์ภาษา น้อยที่สุด ร้อยละ 1.4 สถานภาพ
ในการปฏิ บั ติ งานส่ ว นใหญ่ ปฏิ บั ติง านสอน ร้ อยละ 49.0 รองลงมา ปฏิ บั ติ ง านสนั บสนุ น ร้อ ยละ 47.3
และปฏิบัติงานบริหารน้อยที่สุด ร้อยละ 3.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส่วนใหญ่ ต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 49.5 รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 32.2 และมากกว่า 15 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 7.3
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2. ผลการวิเคราะห์กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในแต่ละด้าน และโดยภาพรวม
กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. ด้านความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติ
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
4. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ด้านภาระงานที่เหมาะสม
6. ด้านนโยบายพัฒนาบุคลากร/งาน
7. ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม
8. ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การ
9. ด้านรายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ
10. ด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้
11. ด้านความมั่นคงของหน้าที่การงาน
12. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับกาลังขวัญและ
แรงจูงใจ



ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

2.88
2.77
3.44
3.45
3.54
3.50
3.38
3.46
3.53
3.60
3.60
3.57

.73
.79
.78
.76
.72
.74
.72
.65
.78
.66
.66
.64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.39

.56

ปานกลาง

จากตาราง 2 ในภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีกาลังขวัญและแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้ และด้าน
ความมั่นคงของหน้าที่การงานในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.60 เท่ากัน รองลงมา ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.57 และด้านการได้รับการยอมรับนับถือน้อยที่สุด โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.77
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ในการวิ จั ย ตั้ ง สมมติ ฐ านในประเด็ น หลั ก คื อ บุ ค ลากรที่ มี ปั จ จั ย
ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด สถานภาพการปฏิ บั ติ ง าน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ระดับ กาลั งขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม โดยจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 3 สรุปสมมติฐานการวิจัยบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน
กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพศ อายุ

ระดับ
การศึกษา

รายได้/ หน่วยงาน สถาน
ค่าตอบแทน ที่สงั กัด ภาพ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

1. ด้านความสาเร็จในงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
4. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ด้านภาระงานที่เหมาะสม
6. ด้านนโยบายพัฒนาบุคลากร/งาน
7. ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม
8. ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การ
9. ด้านรายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ
10. ด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้
11. ด้านความมั่นคงของหน้าที่การงาน
12. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

×
×
√
×
√
√
√
×
×
√
×
×

×
√
×
×
×
×
×
√
×
×
×
×

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

×
×
×
×
√
×
×
√
×
√
√
×

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

×
√
×
×
×
×
×
×
×
√
√
×

ภาพรวม

×

×

√

√

×

√

×

หมายเหตุ หมายถึง √ เป็นตามไปสมมติฐาน หมายถึง ×ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
จากตาราง 3 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีระดับการศึกษา รายได้
และสถานภาพในการทางานต่างกันมี กาลั งขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
4.แนวทางการเสริมสร้างกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
ตารางที่ 4 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อกาลังขวัญและแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
ปัจจัยที่มีผลต่อ
กาลังขวัญและแรงจูงใจ
รายได้
ระดับการศึกษา
สถานภาพการปฏิบัติงาน
รายได้
ระดับการศึกษา
สถานภาพการปฏิบัติงาน
รายได้
ระดับการศึกษา
สถานภาพการปฏิบัติงาน

ด้านความแตกต่าง
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

ทฤษฎีสองปัจจัยของ
Frederick Herzberg
องค์ประกอบที่เป็นสิ่งจูงใจ

ด้านความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติ

องค์ประกอบที่เป็นสิ่งจูงใจ

ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม

องค์ประกอบที่เป็นสิ่งค้าจุน
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จากตาราง 4 ผู้วิจัยได้พิจารณาจากผลการวิจัยในส่วนของระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการทางาน
ของบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการทางานและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการบารุงขวัญและแรงจู งใจประกอบกันซึ่งผลการวิจัยในข้อที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าระดับกาลังขวัญและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในด้านด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (2.77) ด้านความสาเร็จในงาน
ที่ป ฏิบั ติ (2.88) และด้านการบริห ารงานที่เป็นธรรม (3.38) มีระดับต่าสุดสามอันดับสุ ดท้ายสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยในการทดสอบสมมติฐานซึ่งสรุปผลตามทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮิร์ซเบิร์ก
ตาราง 5 ข้อเสนอแนวทางในการสร้างกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ข้อเสนอแนวทางการสร้างกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จานวน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1. ด้านการยอมรับนับถือ
65
มหาวิทยาลัย/ผู้บริหารควรยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลสาหรับพนักงานที่ทาชื่อเสียงให้กับองค์กร/
พนักงานที่ไม่ป่วย สาย ลา ขาดผู้บริหารหน่วยงานต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและการให้
กาลังใจ การยกย่อง ยอมรับในความสามารถและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันบุคลากรทุกระดับชั้น

ร้อยละ

2. ด้านความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติ
การมอบหมายงาน ต้องคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ/ความถนัดเฉพาะตัว
และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนจะทาให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จ
มากกว่าต้องทางานที่ตนเองไม่ถนัด เพราะงานจะไม่ประสบความสาเร็จ
3. ด้านบริหารงานที่เป็นธรรม
ค่าตอบแทนควรจัดสรรให้บุคลากรอย่างเหมาะสม เป็นธรรมตามระยะเวลาและจานวนชั่วโมงที่สอน
ทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือในการประเมินการผลงานถ้า
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประจามีผลงานดีกว่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยจะต้อง
พิจารณาขั้นให้แก่บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประจาก่อน นอกจากนั้นต้องมี
ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ/ความ
ถนัดเฉพาะตัว และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนและให้โอกาสบุคลากรทุกคนในการ
เพิ่มพูนทักษะ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ศึกษาดูงานต่างประเทศ

59

29.80

74

37.37

32.83

จากตาราง 5 จากแบบสอบถามปลายเปิด มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้
จานวน 138 คนจาก 273 คน โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็นความเรียงภายใต้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ดังนี้ ส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านบริหารงานที่เป็นธรรม ร้อยละ 37.37 รองลงมา ด้านการยอมรับ
นับถือ ร้อยละ 32.38 และด้านความสาเร็จในงานที่ปฏิบัติร้อยละ 29.80 ตามลาดับ

~ 142 ~

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
1. ด้านสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้ บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เพราะสวัสดิการที่ได้รับ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ เ พิ่ ม ค่ า ครองชี พ กลุ่ ม บุ ค ลากรประจ าตามสั ญ ญาทั้ ง ระบบ โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินเพื่อให้บุคลากรมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้ดาเนินการแล้วโดยจะเพิ่มค่าครองชีพให้แก่กลุ่ม
คณาจารย์ประจาตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา โดยเพิ่มทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นวุฒิมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ให้ พ อใช้ ส าหรั บ ใน
ชีวิตประจาวัน และเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องเพิ่มค่าครองชีพ
ให้แก่บุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีแผนที่จะเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ให้อีก แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปในระดับ
ที่มหาวิทยาลัยอยู่ได้ด้วย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะหาแนวทางในการทาให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้
ชีวิตอยู่ ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น (“ราชภัฏจั นทรเกษมอุ้มลูกจ้างมหาวิทยาลัย จัดงบประมาณเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการเพียบ,” 2556, น. 7) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (1959) ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ มีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรงเรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivation
Factors) และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความไม่พ อใจในงานและมีหน้าที่ป้องกันหรือ ค้าจุนไม่ให้เกิดท้อถอย
ไม่อยากทางานเรียกว่าปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) ข้อหนึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ
2. ด้านความมั่นคงของหน้าที่การงานบุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ในขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคง
และความปลอดภัยถ้าคนเราทางานด้วยความรู้สึกหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถึงความมั่นคงของตาแหน่งที่ทาดีอยู่
แล้วแต่งานที่ทาไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์การ ผู้บริหารจึงมีหน้าที่จะจัดการให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคง
ในการทางาน เช่น เดียวกับ งานวิจั ยของสมจิตร ไข่มุก (2554) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรีย นสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีพบว่ารู้สึกมั่นใจในตาแหน่งหน้าที่
การงานว่าสามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ได้นานเท่าที่ต้องการรู้สึกพึงพอใจกับค่าตอบแทนในการทางาน
ในหน้าที่รู้สึกมีเกียรติชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีโอกาสที่จะได้เลื่อนวิทยฐานะ และตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตามความรู้ความสามารถ
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) หากองค์การได้จัดสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน หรือมีสุขลักษณะปัจจัยที่เหมาะสมซึ่งทาให้ บุคลากรมีความไม่พอใจน้อยลง และขณะเดียวกัน
ก็เร่งสร้างปัจจัยจูงใจเพิ่มขึ้น บุคลากรก็จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกาลังความคิดปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่นเดียวกับ งานวิจัยของสมจิตร ไข่มุก (2554) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อขวัญและ
ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งสระบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี พ บว่ า ในส่ ว นของที่ ตั้ ง
ของสถานศึกษามีความเหมาะสมสาหรับการทางาน บรรยากาศในการทางานเป็นมิตรและมีความเป็นกันเอง
อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านภาระงานที่เหมาะสม บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
อาจเนื่องมาจากบุคลากรได้รับมอบหมายงานที่สอดคล้องกับทักษะ ความรู้ความสามารถ ได้ใช้ความคิดริเริ่ม
มีโอกาสที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมงานและวิธีการทางานทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของโชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์พบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ บุคลากรมีแรงจูงใจในการการปฏิบัติงาน
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ในระดับ มาก อาจเป็ น เพราะบุ ค ลากรพึงพอใจที่ ได้รับ มอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบงานที่ทาเป็นงานที่ท้ าทาย
ความสามารถ ตรงกับคุณวุฒิ และตรงตามตาแหน่งของตนเอง
5. ด้านรายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ซึ่งคนทางานก็เพราะมีความประสงค์จะได้ค่าตอบแทนเพื่อการยังชีพและยกมาตรฐานการครอง
ชีพของตน ถ้าหากเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนระหว่างแรงงาน และค่าตอบแทนจะก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ในการทางานและทาให้กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในการทางานเสื่อมลงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิชัย สารภักดิ์ และวรรณพร สารภักดิ์ (2560) ศึกษาขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เค.ที.เอ็ม.สตีล จากัด จังหวัดนครราชสีมาพบว่า รายได้และสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับมากเหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่งาน ระดับการศึกษา และเพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน
6. ด้านนโยบายพัฒนาบุคลากร/งานบุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารได้กาหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไว้อย่างครอบคลุมชัดเจน
รวมทั้งมีการควบคุมและเอาใจใส่ มีการกากับติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบาย
การบริหารงานเป็นหนึ่งในปัจจัยค้าจุน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการระดับล่างของคนเราและองค์ประกอบแวดล้อมของงาน เมื่อใดก็ตาม ที่ปัจจัยเหล่านี้บกพร่อง
หรือไม่ได้รับการตอบสนองจะทาให้เกิดความไม่พอใจในงานทันที สอดคล้องกับธานิษฏ์ กองแก้ว (2551) ได้เสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของบุคลากร มี 9 ปัจจัย ปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ เป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องรับทราบถึงเป้าหมายนโยบายพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
7. ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรมบุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้ความเป็นธรรม
แก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา หลงทวีป (2556) ศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานบริษัท ร้อยเอ็ด พลาซ่า จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากการดาเนินงานขององค์กรต้องแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกัน การดาเนินงานจึงต้องได้ผลประโยชน์
สูงสุดเพื่อการอยู่รอด ดังนั้น ในส่วนพนักงานต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานตามที่องค์กรกาหนด
8. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น ในองค์ ก าร บุ ค ลากรมี ก าลั ง ขวั ญ และแรงจู ง ใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969)
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness: R) บุคลากรมีความต้องการผูกพันกับผู้อื่นในการทางาน
ต้องการเป็นพวก และได้รับ ความยอมรับ ร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึ กระหว่างกัน เช่นเดียวกับ งานวิจัย
ของทวี จั น ทเพ็ ช ร์ (2550) ที่ ศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานโรงงานปุ๋ ยศิ ริ จั นทร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
9. ด้ านหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบบุ คลากรมี ก าลั งขวั ญและแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากบุ คลากรมี ความตั้งใจและรับ ผิ ดชอบในหน้าที่ ของตนที่ ได้รับ มอบหมาย
มีก ารเตรี ย มความพร้ อมทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจโดยได้ รั บ อิส ระในการปฏิ บั ติง านในหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
เหมาะสม ซึ่งเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสาขา จิระพันธ์ (2553) ศึกษา
และวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจของพนักงานบริการสารวจน้ามันและก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะ
น้ามันนอกชายฝั่ง กรณีศึกษา: บริษัทผู้ให้การบริการทางด้านปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมก๊าซและน้ามัน ในจังหวัด
สงขลาพบว่า พนักงานมีระดับกาลังขวัญกาลังใจอยู่ในระดับปานกลาง
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10. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง งานบุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969) ความต้องการด้านความ
เจริ ญ เติ บ โต (Growth: G) เป็ น ความต้ องการที่จ ะเจริญ ก้ าวหน้ า ในการทางาน สามารถทุ่ม เทความรู้
ความสามารถของตนในการทางานอย่างเต็มที่และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของวิสาขา จิระพันธ์ (2553) ศึกษาและวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจของพนักงานบริการสารวจน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ามันนอกชายฝั่ง กรณีศึกษา: บริษัทผู้ให้การบริการ
ทางด้านปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมก๊าซและน้ามัน ในจังหวัดสงขลา พบว่าพนักงานมี ระดับกาลังขวัญกาลังใจ
อยู่ในระดับปานกลาง
11. ด้านความสาเร็จ ในงานที่ปฏิบัติ บุคลากรมีกาลั งขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่าบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบทาให้
ประสิทธิภาพของการทางานส าเร็ จ เป็น ไปตามที่คาดหวังและทาให้ มีความรู้สึ กที่ดีและมีขวัญและกาลั งใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของอาราม หะยีปีเย๊าะ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขวัญ
และแรงจู ง ใจในการท างานของสมาชิ ก อาสารั ก ษาดิ น แดนในกองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน
จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
12. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) การได้รับการยอมรับในความสามารถ
ยกย่องนับถือ (Recognition) ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลในหน่วยงานรวมทั้งการแสดงความยินดี
การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น
การทางาน (Motivator factor) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสาขา จิระพันธ์ (2553) ศึกษาและวิเคราะห์ขวัญ
และกาลังใจของพนักงานบริการสารวจน้ามันและก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ามันนอก
ชายฝั่ง กรณีศึกษา: บริษัทผู้ให้การบริการทางด้านปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมก๊าซและน้ามัน ในจังหวัดสงขลา
พบว่าพนักงานมีระดับกาลังขวัญกาลังใจด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาสูงสุดหน่วยงานที่สังกัด
สถานภาพการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. เพศผลการวิ จั ย พบว่ า เพศชายและหญิ งมี ระดั บก าลั งขวั ญและแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงานด้านภาระงานที่เหมาะสม ด้านนโยบายพัฒนาบุคลากร/งานด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม และ
ด้านสวัสดิการ ที่นอกเหนือจากรายได้มีค่า p–value น้อยกว่าค่า  ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของศิ วิ ไ ล กุ ล ทรั พ ย์ ศุ ท รา (2552) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอ. เอส. แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จากัดพบว่า เพศที่แตกต่างกัน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
2. อายุ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีอายุต่างกันมีระดับกาลัง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) และทฤษฏีแรงจูงใจ
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ความต้องการจะอยู่ในขั้นที่ 3 และ 4 คือ ความต้องการทางด้านสังคมและ
ความต้องการการยอมรับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงค์นุช แนะแก้ว (2554) อธิบายว่า พยาบาลที่มีอายุมาก
เป็นช่วงความเป็นผู้ใหญ่ มีการวางแผนสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ ก้าวสู่ตาแหน่งในด้านบริหาร เพื่อปรับเลื่อน
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ขั้น ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ตามความสามารถในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การพบว่า
บุ คลากรที่ มี อายุ ระหว่ าง 21–30 ปี และอายุ ระหว่ าง 31–40 ปี มี ระดั บก าลั งขวั ญและแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน
ต่ากว่าบุคลากรที่มี อายุ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
3. รายได้ ผลการวิ จั ยพบว่ า บุ คลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น
มี ระดั บก าลั งขวั ญและแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานโดยรวมแตกต่ า งกั น ทุ ก ด้ า น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของเกษม โรจนประเสริฐ (2555) ศึกษา
กาลังขวัญ ในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง บริษัท ซีพีออลล์
จากัด (มหาชน) พนักงานรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับกาลังขวัญโดยรวมแตกต่างกัน
4. ระดั บ การศึ ก ษา ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน มีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม โรจนประเสริฐ (2555)
ศึก ษากาลั ง ขวัญ ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานพบว่ า กรณี ศึ กษาศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า บางบั ว ทอง บริ ษั ท
ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับกาลังขวัญโดยรวมแตกต่างกัน
5. หน่วยงานที่สังกัดผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อยู่หน่วยงาน
ที่สังกัดต่างกันมีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
5.1 ด้านภาระงานที่เหมาะสม พบว่า บุคลากรที่อยู่หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมี ระดับกาลัง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรพันธุ์ วรรณจรรยา (2551) ศึกษาขวัญและแนวทางการเสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารสั ง กั ด กองพลทหารม้ า ที่ 1 พบว่ า ประสบการณ์ ท างานแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
5.2 ด้านความสัมพัน ธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในองค์การ พบว่า บุคลากรที่อยู่ห น่ว ยงานที่สั งกัด
แตกต่างกันมีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ส าขา จิ ระพั นธ์ (2554) ที่ ให้ ข้ อเสนอแนะว่ า การสร้ างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ คคลในองค์ก ร ควรจั ดให้ มีกิจ กรรมต่า ง ๆ เพื่ อกระชับ ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรโดยไม่จ ากัด อายุ
หรือแบ่งแยกตาม ตาแหน่ง แผนกงานที่สังกัด
5.3 ด้ านสวั สดิ การที่ นอกเหนื อจากรายได้ / ค่ า ตอบแทนพบว่ า บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ห น่ ว ยงาน
ที่สังกัดแตกต่างกัน มีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของมาสโลว์ ขั้นที่ 1 (Maslow, 1970) มีความเชื่อ
พื้นฐานว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการและถูกจูงใจให้กระทาการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
ความต้องการทางกายภาพ เป็ นความต้องการพื้นฐานที่จูงใจให้ทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ ได้สิ่ งจาเป็นเหล่ านี้
แต่ เ มื่ อ ได้ ม าแล้ ว ความต้ อ งการเหล่ า นี้ ก็ ยุ ติ ที่ จ ะเป็ น ตั ว จู ง ใจต่ อ ไป สอดคล้ อ งทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ของ
Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบความคาดหวัง ถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์ หรือรางวัลที่ต้องการ
เมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)
5.4 ด้านความมั่นคงของหน้าที่การงานพบว่า บุคลากรที่อยู่หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมี ระดับ
กาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องทฤษฎี
ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow,1970) ลาดับขั้นความต้องการลาดับที่ 5 ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัย บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ซึ่งความต้องการขั้นนี้ ในองค์การพิจารณาจากสภาพความ
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ปลอดภัยในการทางาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการทางาน การเพิ่มเงินเดือน และความมั่นคงในงาน
ซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพนักงานสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อภิรักษ์ ขุนยาบี (2553) ศึกษา
เรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาวะความไม่สงบสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายะลาพบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านโอกาสกาวหน้าใน
อาชีพ และด้านความมั่นคงและปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ0 .01
6. สถานภาพการปฏิ บั ติ งานผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
มีสถานภาพการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างทุกด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของนงค์นุช แนะแก้ว (2554) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชพบว่า พยาบาล
ที่กลุ่มงานปฏิบัติต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์นุช แนะแก้ว (2554)
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชพบว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบั ติงานโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้า นแตกต่างกัน โดยอธิบายว่ าพยาบาล
ที่มีประสบการณ์ทางานมาก มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเพราะประสบการณ์ที่ทางานมานานทาให้เกิด
ทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มศักยภาพให้ตนเอง มีโอกาสศึกษาต่อหรือศึกษาดูงานต่างประเทศ
มีความมั่นคงในการทางาน ได้รับการยอมรับความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อย

ข้อเสนอแนะ
1. ภาพรวมจากงานวิจัยพบว่า บุคลากรมีกาลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ระดับปานกลาง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ควรมีการพัฒนาในแต่ละด้านให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. นาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้เข้าสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และควรมีการประเมิน แผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาบทบาทของผู้นาที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกาลังขวัญแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรที่
เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
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