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บทความ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั

รามค าแหง ในดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังาน

สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมในแต่ละดา้น จ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพ วุฒิ

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งเพื่อทราบความตอ้งการและแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่ง พนกังานสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 310 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่ง

แบบอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยังานวิจยัฉบบัน้ี ใชแ้บบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 

สถิติท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี,ค่าร้อยละ,ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน ผลการศึกษาพบวา่ 

แรงจูงใจในการปฏิบติั งานพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหงพบวา่ พนกังานสายสนบัสนุน

มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง มี5ดา้น คือ 1.ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน          

(x ̄ รวม = 3.93) 2.ดา้นการยอมรับนบัถือ (x ̄ รวม =  3.41) 3.ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (x ̄ รวม = 3.63)                       

4.ดา้นความรับผิดชอบ (x ̄ รวม = 3.62) 5.ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (x ̄ รวม = 3.67)  

 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 

        This research aimed to study about the motivation in working of Ramkhamhaeng University support staff 

in the aspects of the success of the work, the acceptance of the career, the characteristic of the work, the work 

responsibility, the career advancement, and compare these aspects to one another divided into six variables 

which were gender, age, relationship status, educational degree, average income and work experience. The 

research also aimed to know the requirement and the motivation in working of Ramkhamhaeng University 

support staff. The sample size in this study, Ramkhamhaeng University support staff, were calculated 

according to Taro Yamane’s formula to be 310 samples. The simple random sampling was used in the 

research. The questionnaire was used as a tool to collect the data, and the SPSS was used to find the numerical 

statistic which were the frequency, percentage, mean and standard deviation.The results showed that 

Ramkhamhaeng University support staff had the motivation in working in a high level in average.                              

1.the success of the work (x ̄  = 3.93) 2.the acceptance of the career (x ̄  = 3.41)  3.the characteristic of the work                      

(x ̄  = 3.63) 4.the work responsibility (x ̄  = 3.62) 5.the career advancement (x ̄  = 3.67) 

 

Key words: the motivation in working 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“มนุษย”์ ถือวา่มีความส าคญัต่อการบริหารและพฒันาประเทศ ดงันั้น ในการท่ีจะบริหารจดัการองคก์ร

และพฒันาประเทศใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ยอ่มขึ้นอยู่กบัคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์และใหค้วามส าคญักบั

การพฒันาโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างระบบบริหารจดัการภายในท่ีดีใหเ้กิดขึ้นในองคก์รอนัจะท าใหเ้กิดการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยมี “มนุษย”์ เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง การส่งเสริมใหม้นุษยมี์ความสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีนบัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นทั้งต่อตวับุคคลและสังคมโดยรวมเพราะหากทุกคนใน

สังคมไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาตนเอง การมีแนวคิดท่ีดี การรู้จกับริหารตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคล

อ่ืน การมีอาชีพ มีรายได ้มีคุณธรรมและศีลธรรม ฯลฯก็เท่ากบัวา่เป็นการยกระดบัทั้งของตนเองและสังคม ใหมี้

คุณค่า ปัญหาต่างๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไป เช่น ปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงท่ี กล่าวถึง น้ีลว้นเป็นมาตรฐานท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยท่ี

ไดก้าหนดไวเ้ป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา 

ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี คือ การท่ีบุคคลมีองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต

ครบถว้นทั้งดา้นร่างกายจิตใจ และสังคมซ่ึงจะท าใหบุ้คคลนั้นๆมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีสามารถปรับตวั

เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได ้การท างานเป็นทีม เป็น ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ดงันั้น จึง

จ าเป็นตอ้งท าใหบุ้คคลท างานไดอ้ยา่งมีความสุข มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของผลงาน องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยั การพฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวักบัการท างานและความภูมิใจในองคก์รส่ิง

เหล่าน้ีสามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานใหก้บัผูป้ฏิบติังานได ้และยงัมีบทบาทในการก าหนดระดบั

คุณภาพชีวิตของการท างานของบุคคลไดอี้กดว้ย 

มหาวิทยาลยัรามค าแหงก็เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรตลอดระยะเวลาท่ีผา่น

มาร่วม 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดใ้หค้วามส าคญัและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร

ในทุกระดบั และมีการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับเสริมแรงจูงใจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถอยูป่ฏิบติังานภายในหน่วยงานเป็นเวลานานและแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีผลต่อความส าเร็จ
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ของงาน ท าใหบุ้คลากรท างานดว้ยความเตม็ใจ และอุทิศเวลาใหก้บัการท างาน เพื่อจะน าพาหน่วยงานใหมี้

ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง และดว้ยบริบททางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยท่ีี

เปล่ียนไปซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลยัรามค าแหงดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัจึง

เลือกท าการศึกษากลุ่มพนกังานสายสนบัสนุนก่อนเป็นอนัดบัแรกเพื่อคน้หาปัจจยัจูงใจใหม่ท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมและเพื่อพฒันาวิธีการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานพนกังานให้ดีขึ้น

ต่อไป                       

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานสาย
สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั

รามค าแหง แตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการสายสนบัสนุน จ านวน 310 คน พนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยั   

(งบคลงั) จ านวน 724 คน พนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยั (งบรายได)้ จ านวน 296 คน รวมทั้งส้ิน          

จ านวน 1,330 คน 

2. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ค านวณโดยใชว้ิธีของ 

ทาโร่ยามาเน่ จ านวน 310 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย  
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการท างาน 

ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation)   
ความหมายของแรงจูงใจ 
             แรงจูงใจเป็นค าท่ีใชก้นัมากแต่บางคร้ังก็ใชก้นัไม่ค่อยถูกตอ้ง ความจริงแลว้แรงจูงใจใชเ้พื่ออธิบายวา่
ท าไมจึงกระท าอยา่งนั้นและท าใหเ้กิดอะไรขึ้นมาบา้ง 
             ค าวา่ “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาในภาษาละตินวา่ “Movere”(Kidd, 1973:101) ซ่ึงมีความหมายตรงกบั
ค าในภาษาองักฤษวา่ “to move” อนัมีความหมายวา่ “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกัชกัน าบุคคลเกิดการกระท าหรือ
ปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) ดงันั้นแรงจูงใจจึงไดรั้บความสนใจมากในทุกๆวงการ 
             ส าหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่”เป็นกระบวนการท่ีชกัน าโนม้นา้ว
ใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลส าเร็จ” 
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรม
ของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

สรุปไดว้า่การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจใหก้ระท าหรือด้ินรนเพื่อให้
บรรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ยกตวัอยา่งลกัษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติคือ การขานรับเม่ือไดย้นิเสียง
เรียก แต่การตอบสนองส่ิงเร้าจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเช่น พนกังานตั้งใจท างานเพื่อหวงัความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

พนมพร แสนมีมา (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ส านกังานเกษตรอ าเภอ จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง และดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่วนสวสัดิการและรางวลัผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานเกษตรอ าเภอจงัหวดัอุบลราชธานี                     

      
             โชติกา ระโส (2555)  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  ไดศึ้กษา

และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พบวา่มีผลต่อแรงจูงใจในทุกๆดา้น 
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 ยุทธการ ศิรดากุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาวะคุณภาพชีวิตในการท างานและองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา ครูโรงเรียนวดัมหาบุศย ์(พิทกัษถ์าวรคุณ) ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานสูงมี 13 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.ผูป้ฏิบติังานมความรัก ความภูมิใจในองคก์ร 
2.มีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงาน 
3.ผูป้ฏิบติังานสามารถคงไวซ่ึ้งเอกลกัาณ์ส่วนบุคคล เช่น วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ระหวา่งปฏิบติังานกบั
องคก์ร 
4.มีความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวั ผูป้ฏิบติังานมีเวลาในการด าเนินชีวิต และท า
กิจกรรมส่วนตวัร่วมกบัครอบครัว 
5.งานไดรั้บเกียรติ และยกยอ่งจากสังคม อนัเกิดจากการท่ีงานและองคก์รก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม 
6.ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง 
7.ลกัษณะของงานตรงตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 
8.ผูป้ฏิบติังานสามารถแสดงความคิดเห็นได ้
9.ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม 
10.ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังานกบัองคก์ร 
11.ผูป้ฏิบติังานมีอ านาจตดัสินใจอยา่งเหมาะสมต่อต าแหน่ง หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
12.ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเพียงพอ 
13.องคก์รจดัสรรทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการท างานให้อยา่งเพียงพอ 
 

วราพร มะโนเพญ็ (2551) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ธนาคารออมสิน สาขาใน
สังกดัธนาคารออมสิน เขตบางแค มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน 
สาขาในสังกดัธนาคารออมสิน เขตบางแค ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานโดยรวมใน
ระดบัมาก โดยพบวา่การกระตุน้โดยรวมมีระดบัแรงจูงใจมาก 
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ชัญญา อชิรศิลป์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย 
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 

1.ระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง 

2.แรงจูงใจในการท างานของพนกังานขายมีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุและอายงุานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณ์
ในการท างานขาย พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 

3.ปัจจยัดา้นงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี
การงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และสุดทา้ยดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานขายบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัในคร้ังน้ี จากแบบสอบถามจากพนกังานสาบสนบัสนุน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 310 ชุด เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยังานวิจยัฉบบัน้ี ใชแ้บบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย ค าถามประเภทต่างๆโดยมีเน้ือหาของ
แบบสอบถาม จะแบ่งออกเป็น2ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ วุฒิการศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการจ านวนขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน  จ านวน 30 ขอ้ ใน 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการ

ปฏิบติังาน 6 ขอ้ ดา้นการยอมรับนบัถือ 6 ขอ้ ดา้นลาณะงานท่ีปฏิบติั 6 ขอ้ ดา้นความรับผิดชอบ 6 ขอ้ ดา้น

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 6 ขอ้ 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหงพบวา่ 

พนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจเกือบทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ เพศ

หญิง , พนกังานท่ีมีอายตุ ่ากว่า 25 ปี ,พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด ,พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ,

พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท และพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปี เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่พนกังานมีแรงจูงใจเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ อยู่

ในระดบัปานกลาง ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง มี5

ดา้น คือ 1.ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  (x ̄ รวม = 3.93) 2.ดา้นการยอมรับนบัถือ (x ̄ รวม =  3.41)               

3.ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (x ̄ รวม = 3.63) 4.ดา้นความรับผิดชอบ (x ̄ รวม = 3.62) 5.ดา้นความกา้วหนา้ใน

ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (x ̄ รวม = 3.67)  

อภิปรายผล 

1.ผลการศึกษาพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง ใน 5 

ดา้น ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้

ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมากส่วนดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัขอน าเสนอ 

การอภิปรายผลการวิจยัเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ

เพราะ มหาวิทยาลยัมีการวางแผนการท างานไวอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีรายละเอียดขอ้ก าหนดเก่ียวกบังาน จึง

ท าใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังานก็สามารถแกไ้ข

ปัญหาต่างๆได ้

1.2 ดา้นการยอมรับนบัถือ พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเพราะใน

หน่วยงานมีพนกังานท่ีมีวยัวุฒิและคุณวุฒิ แตกต่างกนั ซ่ึงพนกังานท่ีมี วยัวุฒิและมีประสบการณ์มากกวา่มกัเป็น

ท่ียอมรับของผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีวยัวุฒิ และประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 

อาจมีความรู้ความสามารถนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอายงุานมากกวา่ จึงท าใหภ้าพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
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1.3 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัพนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะ 

พนกังานมีความพึงพอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ ซ่ึงอาจเป็นงานท่ีตรงกบัคุณวุฒิและความสามรถ 

เน่ืองจากพนกังานแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีความสนใจในลกัษณะงานตามท่ีตน

ถนดั ดงันั้นการท่ีพนกังานไดท้ างานตรงกบัลกัษณะงานท่ีชอบหรือถนดั ยอมมีผลท าใหพ้นกังานมีความ

กระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจหากงานท่ีตนเองรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นงานท่ีไดป้ฏิบติัใน

ปัจจุบนัยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามรถมากขึ้น รวมถึงบรรยากาศในสถานท่ี

ท างานมีความเหมาะสมและสะดวกสบาย 

1.4 ดา้นความรับผิดชอบพนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะพนกังาน

มีความกระตือรือร้นในการท างาน งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีการก าหนดหนา้ท่ีไวอ้ยา่ชดัเจน พนกังานตอ้งการท่ี

จะใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บ

มอบหมายทนัตามเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งงานท่ีรับผิดชอบจะตอ้งเป้นงานท่ีถนดัและมีความสนใจ ซ่ึงในการ

ปฏิบติังานมกัจะมีการเตรียมการวางแผนไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 

1.5ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะพนกังานพนกังาน

ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานในการพฒันาความรู้ความสามารถ ในดา้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และมีการประเมิณความสารถของตนในการปฏิบติังาน รวมถึงมีโอกาสใน

การเล่ือนต าแหน่งตามความสารถของตน 

2.ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนก

ตามตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพ วุฒิการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ผูว้ิจยัขอ

น าเสนอการอภิปรายผลวิจยั ดงัน้ี 

2.1 พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ ท่ีมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเพราะไม่วา่จะเพศชายหรือเพศหญิง 

เม่ือเขา้มาปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ก็ตอ้งอยูใ่นกฎระเบียบ สภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังานท่ีเหมือนๆกนัจึงท าใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนัมาก อาจเพราะตาม

หน่วยงานโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษานั้น ไดใ้หค้วามส าคญักบัความรู้ความสามรถของพนกังานมากกวา่จะ

เนน้ในเร่ืองของเพศ 
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2.2 พนกังานมีการจ าแนกตามอายแุตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและในแต่ละดา้นไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ เพศชายอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงในหน่วยงานแทบจะทุกท่ีมกัให้

ความส าคญักบับุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน และผูท่ี้มีความอาวุโส ซ่ึงหากมีประสบการณ์ในการท างาน

มากก็ยอ่มจะเป้นท่ียอมรับในหน่วยงานนั้นมากขึ้น 

2.3 พนกังานมีการจ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและในแต่

ละดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ สถานภาพโสดอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะหาก

พนกังานท่ีมีครอบครัวจะมีความกระตือรือรนและตั้งใจในการท างานมากกวา่ อาจดว้ยภาระหนา้ท่ีหรือความ

รับผิดชอบ 

2.4 พนกังานมีการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและใน

แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตีมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเพราะส่วนมากเป็น

เด็กจบใหม่หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานยงัไม่มากพอ 

2.5 พนกังานมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและในแต่ละดา้น

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า20,000บาทมีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเพราะเงินเดือนถือเป็นปัจจยัส าคญัในแรงจูงใจ

ในการท างานอยา่งหน่ึง 

2.6 พนกังานมีประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและในแต่

ละดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  1 – 5 ปีมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจเป็นเพราะไม่วา่พนกังานจะมีประสบการณ์ในการท างานมากี่ปีก็

ตอ้งปฏิบติัอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบเดียวกนั และมีการประเมิณผลการปฏิบติังานเหมือนกนัจึงมีแรงจูงใจไม่ต่างกนั 
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