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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน และ 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงาน  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  
คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จ านวน  172  คน
ผลการวิจัยพบว่าระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมากระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  พบว่า  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้  และระยะเวลาปฏิบัติงาน  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานปัจจัยจูงใจ   และปัจจัยค้ าจุน  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ควรได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานให้
มากขึ้น 
ค าส าคัญ : ปัจจัยแรงจูงใจ / การปฏิบัติงาน / พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

Abstract 
 This research was aimed 1) to study the motivation factors which affect work 
performance 2) to study the work efficiency level  3) to compare the personal factors which 
affect work performance and 4) to find out the relations between motivation factors and work 
results. A sample group was 172 university staff in academic branch of Kamphaeng Phet Rajabhat 
University.  

The finding indicated that: 
 1. The motivation levels which affect work performance, both motivation factors and 
supporting factors was at high level. 
 2.  The work efficiency level was in the high level. 
 3.  From the comparison of personal factors which effect work performance, researcher 
found that sex, ages, educational level, income and hours of work were the most effected factors 
in the work efficiency aspect. 
 4.  The relations between motivation factors and work results, a motivation factor and a 
supporting factor were the most related factors to work efficiency. 

The finding showed that Kamphaeng Phet Rajabhat University’s staff (academic branch) 
should be more encouraged on the motivation factors which affect the work performance. 
Keywords:  Motivation factor / Work performance / University Employee 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมมนุษย์  มีการพัฒนา  มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงด้านวัฒนธรรม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วนั้น  ส่งผลให้การปรับตัวของคนเรา  เกิดการแข่งขันกันมากกว่าการแบ่งปันซึ่งกันและกัน  การมุ่งพัฒนาใน
ด้านต่างๆ  จึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรง  การให้การศึกษากับประชากรจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก  ส าหรับการให้
การศึกษาประเทศไทยนั้น  ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  และเท่าทันนานาประเทศ  คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2554)  รัฐบาลได้
ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้
เข้มแข็ง  และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาคน  หรือทุนมนุษย์
ให้เข้มแข็ง  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคสตวรรษที่  21  และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน  ระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2554) 
 กฎหมายของการศึกษาของไทย  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีการก าหนดภาระงาน  คือ  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การศึกษา  การอบรม  และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ให้
ค าปรึกษา  แนะน าแก่นิสิตนักศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  มีนโยบายและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทวิชาการ 
 โดยการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของประเภทวิชาการ  ให้ด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อ
พัฒนาตนเองและตอบสนองตามตัวช้ีวัดอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  และก้าวไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  ก าหนดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ คือ  การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย ์ซึง่การที่พนักงานมหาวิทยาลยั  ประเภทวิชาการ  มีต าแหน่งทางวิชาการนั้น  ส่งผลการต่อสัญญา
จ้าง คือ  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  สามารถมีต าแหน่งทางวิชาการ  สามารถต่อสัญญาจ้างจนถึง
อายุ  60  ปี ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน  เนื่องจากมีการ
ลาออกจากการปฏิบัติงาน  ท าให้งานไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  ระบบ
สวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ ดังนั้น  ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ  และความมั่นคง  ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เมื่อรวบรวมสถิติการลาออกจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการและประเภทวิชาชีพเฉพาะ  เช่ียวชาญเฉพาะ  ในช่วงปี 
พ.ศ. 2554  ถึงปี พ.ศ. 2557  พบว่ามีแนวโน้มการลาออกท่ีเพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 1 สถิติการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  และพนักงาน
มหาวิทยาลยั  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  เช่ียวชาญเฉพาะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ระหว่างปี  พ.ศ.  2554 ถึงปี  พ.ศ.  2557 
 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา  เรื่อง  ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  เพื่อน าข้อมูล
ไปพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร  สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร  และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
 2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ   
 4.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านพื้นที่   การศึกษาครั้งนี้ก าหนดพื้นที่การศึกษา  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2.  การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษา  ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors 
Theory)  ของเฮอร์ซเบอร์ก  ซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยค้ าจุน  (Hyginene  Factors)  ได้แก่  นโยบายและการ
บริหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สภาพแวดล้อมในการท างาน  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล  ความมั่นคง
ในงาน  และสถานะของอาชีพ  ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation  Factors) ได้แก่  ความส าเร็จ
ของงาน  การยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
 3.  ขอบเขตด้านประชากร  ขอบเขตของการวิจัยนี้จะท าการศึกษาจากกลุ่มประชากร  คือ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  จ านวน  172  คน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  มีวิธีด าเนินการศึกษาในเรื่องของประชากร  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานผล
การศึกษา 

ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  โดยเก็บข้อมูลประชากร  100 % จ านวน  172  คนแยกตามสังกัด  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แยกตามคณะ 

(ท่ีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2558) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  4  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตามแนวคิดและทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก แบ่งเป็น  
2  ด้าน  ดังนี้ปัจจัยจูงใจ  ได้แก่  ความส าเร็จของงาน  การยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  และ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  และปัจจัยค้ าจุน  ได้แก่  นโยบายและการบริหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
สภาพแวดล้อมในการท างาน  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล  ความมั่นคงในงาน  และสถานะของอาชีพ  สร้าง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  ชนิด  5  ตัวเลือก  โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกความคิดเห็นของตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีค าตอบให้เลือก  5  ตัวเลือก  คือ  มาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรแบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  และด้านพฤติกรรมในการท างาน  และสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  ชนิด  5  ตัวเลือก  โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็น
ของตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีค าตอบให้เลือก  5  ตัวเลือก  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
น้อย  และน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปดิ  (Open  ended  Form) 
การแปลความหมายของข้อมูล  ก าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด  และบญุส่ง  นิลแก้ว, 
2535, หน้า  23 – 24) 

คณะ 
จ านวน 
(คน) 

คณะครุศาสตร์ 39 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 

คณะวิทยาการจัดการ 27 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 37 

รวม 172 
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  4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาระดับของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านได้แก ่
    1.1  ปัจจัยจูงใจ 
  1.1.1 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ท่านได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาในการศึกษางาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (µ = 4.37) งานในหน้าที่ท าให้ท่านมีโอกาสที่
จะเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น (µ = 4.28) โดยได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อตามสายงานในระดับที่สูงขึ้น (µ = 4.27) 
และหน่วยงานของท่านสนับสนุนการฝึกอบรม  ประชุมทางวิชาการ  ในหน่วยงานภายนอก  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพในการท างาน (µ = 4.27) 
  1.1.2  ด้านความส าเร็จมีปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย ได้แก่ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน  
(µ = 4.33) ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (µ = 4.31)  มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจน
ประสบความส าเร็จ (µ = 4.27) และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพอยู่เสมอ (µ = 4.18) 
  1.1.3  ด้านการความรับผิดชอบมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ท่านได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มที่ (µ = 4.34) รับผิดชอบงานสอนที่ตรงกับความสนใจและความถนัด (µ = 4.32)  
จึงท าให้ปริมาณงานสอนมีความเหมาะสม (µ = 4.16) 
  1.1.4  ด้านความยอมรับมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มที่ (µ = 4.34) รับผิดชอบงานสอนที่ตรงกับความสนใจและความถนัด (µ = 4.32) จึงท าให้
ปริมาณงานสอนมีความเหมาะสม (µ = 4.16) 
  1.1.5  ด้านลักษณะของงานมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  จ านวน  2  ข้อ  และเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ งานสอนที่ท่านรับผิดชอบอยู่เหมาะกับความรู้ความสามารถของท่าน  (µ = 
4.17) งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ท้าทายและส่งเสริมให้เกิดความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ (µ = 4.14 ลักษณะงานสอนของท่านที่
รับผิดชอบอยู่  มีการแบ่งขอบข่ายงานที่ชัดเจน (µ = 4.14) และลักษณะของงานสอนที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ (µ = 4.12) 
    1.2  ปัจจัยค้ าจุน 
  1.2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อกัน (µ = 4.33) มี
การท างานเป็นทีม (µ = 4.33) ผู้บังคับบัญชาวางตัวน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นกันเองและเข้าใจผู้อื่น  (µ = 4.30) ท าให้
ความสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปได้ด้วยดี (µ = 4.28) 
  1.2.2 ด้านสถานะของอาชีพมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ อาชีพท่ีท าอยู่มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  และได้รับการยกย่องจาก
คนทั่วไป (µ = 4.31) ซึ่งหน่วยงานเป็นสถานที่ที่มีช่ือเสียง  และได้รับการยอมรับจากสังคม (µ = 4.27) และการ
ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ที่จบการศึกษามา (µ = 4.24) 
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  1.2.3  ด้านนโยบายและการบริหารงานมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีความชัดเจน (µ = 4.29) การบังคับบัญชาที่จัดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (µ = 4.26) นโยบายการ
บริหารของหน่วยงาน  ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ (µ = 4.19) ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ตรวจตราการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ (µ = 4.19) และมีความชัดเจนของการสั่งการและมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา (µ = 4.16) 
  1.2.4  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ การเดินทางไปปฏิบัติงานสอนมีความ
สะดวก 
(µ = 4.28) มีอาคารสถานท่ีและห้องเรียนที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอน (µ = 4.24) มีการจัดห้องท างานอย่างเป็น
สัดส่วน (µ = 4.17) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอนมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สอน (µ = 4.17) และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมการปฏิบัติงานสอน (µ = 4.16) 
  1.2.5  ด้านความมั่นคงในงานมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  จ านวน  2  ข้อ  และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ หน่วยงานเป็น
หน่วยงานที่มีความมั่นคงในการท างาน (µ = 4.216) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจในความ
มั่นคงในต าแหน่งงาน (µ = 4.19) และหน้าท่ี (µ = 4.196)  ท าให้เกิดความเชื่อมั่น  และศรัทธาในอาชีพน้ี 
(µ = 4.15) 
  1.2.6  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  จ านวน  2  ข้อ  และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 
มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงาน(กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  การ
ประกันภัยกลุ่มการประกันสังคม  การตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ) (µ = 24) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสอนนอก
เวลาที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสอน (µ = 4.23) เงินเดือนที่
ได้รับเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (µ = 4.15) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  จ านวน  2  ข้อ  ได้แก่  เงินเดือนที่
ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ (µ = 4.11) และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (µ = 4.11) 
  1.2.7  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถแก้ไขปัญหา
ในการท างานได้อย่างดี (µ = 4.23)  สามารถท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี (µ = 4.19) เพื่อน
ร่วมงานมีการยอมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านการปฏิบัติงาน (µ = 4.16) เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันท้ังเรื่องงาน (µ = 4.15) และเรื่องส่วนตัวเกิดมีความสามัคคีกันในการท างาน (µ = 4.10) 
  1.2.8  ด้านการบังคับบัญชามีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารการมอบหมายงาน  ได้เป็น
อย่างดี  ด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ (µ = 4.19) ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าปรึกษาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
จากการท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (µ = 4.14) เกิดความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา (µ = 4.10) และผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเอง (µ = 4.09) 
 2.  ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
     2.1  ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย  ได้แก่  ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี (µ = 4.31) มีการปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ (µ = 4.26) คุณภาพ
งานสอนดีกว่าเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น (µ = 4.26) จึงท าให้ความสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ (µ = 
4.24) 
     2.2  ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย  ได้แก่ มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (µ = 4.40) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว (µ 
= 4.39)  ส่งผลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (µ = 4.38)  และสามารถท างานเดิมได้โดยใช้เวลาลดลง 
(µ = 4.34) 
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     2.3  ด้านพฤติกรรมในการท างาน  มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย  ได้แก่  มีความตั้งใจท างานในแต่ละวันอย่างเต็มความสามารถ (µ = 4.39) น าทัศนคติ  และความคิด
สร้างสรรค์ส่วนตัวมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (µ = 4.37) สามารถพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  โดยการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (µ = 4.33)  และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (µ = 4.26) 
 3.  เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 
พบว่า 
     3.1 จ าแนกตามเพศ  พบว่า ในภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานเพศชาย มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.34)  
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  สูงสุด (µ = 4.34) 
     3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานอายุ ต่ ากว่า 36 ปี มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.33)  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานอายุ 36ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.42) 
     3.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งใน
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงานระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุด (µ = 4.36)  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานระดับการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุด (µ = 4.45) 
     3.4 จ าแนกตามรายได้ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้ตั้งแต่  20,001 -30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.37)  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 -40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.42) 
     3.5 จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้ง
ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงาน 1 -5 ปี มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด  
(µ = 4.37)  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน 6- 10 ปีมีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด (µ = 4.39) 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า 
     4.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  และเมื่อพิจาณา
รายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิภาพสูงสุด  ( = .301**)  
รองลงมาคือ แรงจูงในด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้านประสิทธิภาพ( = .277**)  
และแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้านพฤติกรรม( = .274**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

    4.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ าจุนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  และเมื่อพิจาณา
รายด้าน พบว่า ปัจจัยค้ าจุนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและเมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ปัจจัยค้ า
จุนในด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิภาพสูงสุด  ( = .336**)  รองลงมาคือ แรง
ค้ าจุนในด้านความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้านประสิทธิผล ( = .351**)  และแรงค้ าจุนใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้ านประสิทธิภาพ ( = .336**)   อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย  ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน  มีผลปรากฏดังนี้ 
     1.1  ปัจจัยจูงใจ  ผลการวิจัย  พบว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการชอบและรักงานด้านการเรียนการสอน  ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  วาสนา  พัฒนนานันท์ชัย  (2553)  พบว่า พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมปัจจัยจูงใจ  และปัจจัยค้ าจุน  อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  1.1.1  ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  พบว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มี
ความคิดเห็นว่า  ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ปัจจัย
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอันดับแรก  ได้แก่  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสอน  
และอันดับที่สอง  ได้แก่  งานที่ท่านปฏิบัติประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  อาจเป็นเพราะแต่ละ
หน่วยงานได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการเรียนการสอน  แนวทางการเรียนการสอน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการด้านเรียนการสอน 
  1.1.2  การยอมรับนับถือ  ปรากฏว่า   พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีความคิดเห็น
ว่าการยอมรับนับถือมีผลต่อการปฏิบัติงาน  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
วิชาการ  สามารถด าเนินการด้านการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์  ได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาจนท าให้
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
  1.1.3  ด้านลักษณะของงาน  ปรากฏว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีระดับ
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เพราะงานสอนท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
อยู่เหมาะกับความรู้ความสามารถท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และออกแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษา
สนใจในเนื้อหาของบทเรียน 
  1.1.4  ด้านความรับผิดชอบ  ปรากฏว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีระดับ
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เพราะพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการถือ
ว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เข้าสอนตรงเวลา  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษา 
  1.1.5  ด้านก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  พบว่าระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อันดับแรก  ได้แก่  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการศึกษางาน  เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสศึกษาต่อ  ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการท างาน  โดยมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา 
     1.2  ปัจจัยค้ าจุน 
  1.2.1  ด้านนโยบายและการบริหารงานพบว่า  มีระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อันดับแรก  ได้แก่  นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่านมีความ
ชัดเจน  เมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา  ตัดสินใจ  ภายใต้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้  อันดับสุดท้าย  ได้แก่  มีความชัดเจนของการสั่งการและมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา 
  1.2.2  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ได้แก่  เพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อกันมีการท างานเป็นทีม ผู้บังคับบัญชาวางตัวน่าเลื่อมใส
ศรัทธาเป็นกันเองและเข้าใจผู้อื่น ท าให้ความสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปได้
ด้วยดี 
  1.2.3  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  พบว่ามีระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมงานสามารถร่วมกันปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 299 

 

และส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานนั้นประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
  1.2.4  ด้านการบังคับบัญชา  พบว่ามีระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  โดยระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับผู้บังคับบัญชาสามารถสื่อสารด้วยเหตุผลเกิดการท างานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 
  1.2.5  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  มีระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย  ได้แก่  การเดินทางไปปฏิบัติงานสอนมีความสะดวกมีอาคาร
สถานท่ีและห้องเรียนที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอนมกีารจัดห้องท างานอย่างเป็นสัดสว่นอุปกรณแ์ละเครื่องมือท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานสอนมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสอนและมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมการ
ปฏิบัติงานสอน 
  1.2.6  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์  มีระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ งาน  อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย  ได้แก่  มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงาน(กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  การประกันภัยกลุ่มการประกันสังคม  การตรวจสุขภาพประจ าปี 
ฯลฯ)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสอนนอกเวลาที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานสอนเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน  จ านวน  2  ข้อ  
ได้แก่  เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ  และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอย่าง
เหมาะสมกับต าแหน่งและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  1.2.7  ด้านความมั่นคงในงาน  ระดับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย  ได้แก่  หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงในการท างานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  มีความพึงพอใจในความมั่นคงในต าแหน่งงานและหน้าท่ี  ท าให้เกิดความเชื่อมั่น  และศรัทธาในอาชีพน้ี 
  1.2.8  ด้านสถานะของอาชีพ  ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยอันดับแรกคือ  อาชีพท่ีท่านท าอยู่มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  และได้รับการยกย่องจากคนทั่วไป  และอันดับสุดท้ายคือ  
ปฏิบัติตรงกับความรู้ที่จบการศึกษามา 
 2.  การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  สรุปได้
ดังนี ้
     2.1  ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยอันดับแรกคือ  ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี  และอันดับสุดท้ายคือ  มี
ความสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
     2.2  ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยอันดับแรกคือ  มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  และอันดับสุดท้าย
คือ  สามารถท างานเดิมได้โดยใช้เวลาลดลง 
     2.3  ด้านพฤติกรรมในการท างาน  พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  มีระดับการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยอันดับแรกคือ  ตั้งใจท างานในแต่ละวันอย่างเต็มความสามารถ  และอันดับ
สุดท้ายคือ  ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
สรุปได้ดังนี้ 
     3.1  จ าแนกตามเพศของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการพบว่า ในภาพรวมและรายด้านการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท้ังในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับการศึกษาของ  พินิจ  เมฆะสุวรรณ์  (2550)  พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  ขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  ซึ่งการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  อยู่ในระดับมาก  โดย
เพศชายมีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด  รองลงมาคือ  ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  และ
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ต่ าสุดคือ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ส าหรับเพศหญิง  มีค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด  
รองลงมาคือ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และต่ าสุดคือ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
     3.2  จ าแนกตามอายุของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการพบว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทวิชาการ  การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่มีอายุ ต่ ากว่า  36  ปี  มีค่าเฉลี่ย
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด  และต่ าสุดคือ  ประสิทธิ ผลในการ
ปฏิบัติงาน  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการที่มีอายุ  36  ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด  รองลงมาคือ  พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  และอันดับสุดท้ายคือ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
        3.3  จ าแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการพบว่า  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยการศึกษาระดับปริญญาโท  และการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  มีการปฏิบัติงานเท่ากันทุกด้าน  ต่างกันที่คะแนนเฉลี่ย  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด   รองลงมาคือ  ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  และสุดท้ายคือ  ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
     3.4  จ าแนกตามรายได้ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการพบว่า  ในภาพรวมและรายด้าน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการที่มีรายได้ตั้งแต่  
20,001 -30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด  รองลงมาคือ  ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ตามล าดับ  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ที่มี
รายได้ตั้งแต่ 30,001 -40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด  รองลงมาคือ  ด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตามล าดับ 
     3.5  จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการพบว่า  การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1 
- 5 ปี  มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชากา ร ที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  6 -10 ปี  มีค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของปัจจัยจูงใจ  และปัจจัยค้ าจุน  มีผลปรากฏดังนี้ 
     4.1  ปัจจัยจูงใจ  มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ปัจจัย
จูงใจด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิภาพสูงสุด  รองลงมาคือแรงจูงในด้านการยอมรับนับถือมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้านประสิทธิภาพ 
     4.2  ปัจจัยค้ าจุน  มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ปัจจัย
ค้ าจุนด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิภาพสูงสุด  รองลงมาคือ แรงค้ าจุนด้านความ
มั่นคงในงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในด้านประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันมากนัก  แต่ยังมีปัจจัยแรงจูงใจซึ่งมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดในแต่ละด้าน  จึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุง แก้ไขในด้านที่ยังมีผลกระทบอยู่  ดังนี้ 
 1. มีปัจจัยจูงใจ  ด้านลักษณะงานน้อยที่สุด  อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่  ยังขาดประสบการณ์ด้านการสอน  มหาวิทยาลัยฯ  ควรส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน  โดยให้มีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านการสอน  คอยช้ีแนะแนวทางให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. ปัจจัยค้ าจุน  ด้านการบังคับบัญชา  เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ มีจ านวนมาก  
อาจท าให้ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่  ดูแล  ไม่ทั่วถึง  จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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 3. การปฏิบัติงาน ควรสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  ก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ชัดเจน  โดยที่พนักงานมหาวิทยาลัย  ต้องให้ความร่วมมือและผลกระทบถ้า
เกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  พบว่า จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ มีการลาออกท่ีเพิ่มขึ้น  
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