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การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร

ครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 2) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรคริสตจกัรภาคที่ 13 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถาม   
(Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใช ้คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวน F-Test (One – Way ANOVA)  

 
ผลการวจิยั พบว่า บุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย บุคลากร

ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีต าแหน่งงาน บุคลากรระดบัผู้ปฏบิตังิาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 
บาท ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี ผลการศกึษาปจัจยัด้านองค์กร พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรคริสตจกัรภาคที่ 13 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
บุคลากรมแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ในส่วนของปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุน โดยรวมทัง้ 10 
ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด บุคลากรทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน 
ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน แตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ค าส าคญั : แรงจูงใจ , การปฏบิตัิงาน , บุคลากร , ครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรใน
ประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to study the level of motivation in the 
work of the 13th District Church personnel The Church of Christ in Thailand; 2) to study 
the comparative study of opinions on the motivation for the work of the 13th District 
Church personnel The Church of Christ in Thailand Classified by personal factors The 
study was conducted from a sample of 200 people. Questionnaires were used as a tool 
to collect data. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. F-Test Difference Test with Analysis of Variance F-Test (One-Way ANOVA) 
  

The results of the research found that the personnel of the 13th District Church 
personnel The Church of Christ in Thailand. It was found that most of the personnel 
were male, aged between 31-40 years, marital status, bachelor's degree, job position, 
personnel level. Average monthly income 15,001 - 30,000 baht, duration of work from 1 
year to 5 years. The results of a study on organizational factors found that the 
motivation for the work of church personnel in Region 13, the church in Thailand 
Personnel are motivated to work. In terms of motivating factors and supporting factors, 
including 10 aspects, were at the highest level Personnel with gender, age, education 
level, job position, monthly income The duration of work is different. There is an 
incentive to work. Overall, no difference Statistical significance level 0.05 
  

Keywords : motivation , performance , personnel ,  the 13th District Church   
The Church of Christ in Thailand 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ยคุศตวรรษที ่21 เป็นยคุทีทุ่กองคก์รหนัมาใส่ใจในการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
มากขึน้ แรงจงูใจเป็นสาเหตุส าคญัที่ส่งผลให้มนุษยแ์สดงพฤตกิรรมต่างๆ เช่น มคีวามมุ่งมัน่ที่
จะฟนัฝา่อุปสรรคต่างๆ   ส าหรบัการศึกษาท าวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัสนใจศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร ซึง่เป็นเรื่องพืน้ฐานทีผู่บ้รหิารในองคก์ารทุกแห่งต้องใหค้วามสนใจ
และใหค้วามส าคญัในเรื่องแรงจงูใจการท างาน เพราะแรงจงูใจในการท าปฏบิตังิานของบุคลากร
จะส่งให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และจะท าให้เกิดผลดีแก่องค์กร ส่งผลให้ผลการ
ปฏบิตัิงานมปีระสิทธภิาพ ประสทิธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ทัง้นี้ผู้วิจยัหวงัว่า
การศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิในเรือ่งแรงจงูใจการท างานจะเป็นประโยชน์หากสามารถน าไปใช ้เพื่อ
การวางแผนในเชงิปฏบิตักิารได ้   
 ผู้วิจยัจึงเห็นว่า การท าวิจยัในหัวข้อเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คริสตจกัรภาคที่ 13 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจยัปฏิบัติงานอยู่ มคีวามคิดเห็น
อย่างไร พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะจากบุคลากร จะเป็นข้อมูลให้ผู้บรหิารของครสิตจกัรภาคที่ 13 
สภาครสิตจกัรในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการพฒันาการท างานของ
บุคลากรใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 ปจัจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน  ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั  
 ตวัแปรต้น 
  1.ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 ตวัแปรตาม  
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  2.แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศ
ไทย ตามทฤษฎสีองปจัจยัของ เฮอรซเ์บริก์ (Dual Factors หรอืTheory Motivators - Hygienes 
Theory) ซึง่ปจัจยัจงูใจประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน , ดา้นการยอมรบันับถอื , 
ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ , ด้านความรบัผดิชอบ , ด้านความก้าวหน้า   ปจัจยัค ้าจุน 
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบรหิาร , ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ , ด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร , ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน , ดา้นความมัน่คงใน
งาน 
 ด้านประชากร : การวจิยัครัง้นี้มปีระชากรทีใ่ชใ้นวจิยั คอื บุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 
สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ านวน 200 คน 
 ด้านพ้ืนท่ีศึกษา : ศกึษาพืน้ทีค่รสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
 ด้านระยะเวลาในการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้ได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ระหว่างเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถงึ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2565  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ท าใหท้ราบถงึระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย 
 2. สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
บรหิารงาน ดา้นทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 

พลูสุข สงัขร์ุง่ (2550, หน้า 143) กล่าวถงึ การจงูใจ (Motivation) หมายถงึ การทีบุ่คคล
แสดงออก ถงึความตอ้งการในการกระท าสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่สามารถอาศยัปจัจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
ท าให้ตื่นตวั (Arousal) การคาดหวงั (Expectancy) การใชเ้ครื่องล่อใจ (Incentives) และการ
ลงโทษ(Punishment) มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤตกิรรมอย่างมทีศิทาง เพื่อบรรลุ
จดุมุง่หมายหรอืเงือ่นไขทีต่อ้งการ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. กลุ่มทฤษฎเีนื้อหา ไดแ้ก่ 
1.1 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierachy of 
Needs) 

 1.2 ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) 
 1.3 ทฤษฎคีวามตอ้งการของ Alderfer (Alderfer’s ERG needs theory) 
 1.4 ทฤษฎคีวามตอ้งการของ McClelland (McClelland’s AAP needs theory) 
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2. กลุ่มทฤษฎกีระบวนการ ไดแ้ก่ 
 2.1 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Vroom (Vroom’s expectancy theory) 
 2.2 ทฤษฎกีารเสรมิแรง (Reinforcement Theory) 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กว ีแยม้กลบี (2549, บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บรษิทั ทาคาฮาช ิโคราช (1995) จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานบรษิทั ทาคาฮาช ิโคราช (1995) จ ากดั ตามแผนกงาน ปจัจยัจูงใจ ด้านความส าเรจ็
ของงาน ดา้นการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้า 
ปจัจยัค ้าจุน ด้านนโยบาย และการบรหิาร ด้านการนิเทศ ด้านรายได้ ด้านความสมัพนัธ์ และ
ดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ บุคลากรคริสตจกัรภาคที่ 13 สภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย จ านวน 200 คน   
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากร ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา  
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ค าถามเลอืกตอบ (Check 
list) 
 ตอนที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้า
จุน ดงันี้ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิ
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้า  ดา้นนโยบายและการบรหิาร  ดา้นค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นความมัน่คงในงาน  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 1.เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศกึษาจากเอกสาร ขอ้มูล แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ท าการศกึษา จ านวน 200 คน ในช่วงเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
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 3.น าแบบสอบถามทีต่อบเรยีบรอ้ยสมบรูณ์ มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อ
ท าการประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล โดยมแีบบสอบถามที่ได้รบักลบัมาคนืมา และมคีวาม
สมบรูณ์ จ านวน 200 ชุด คดิเป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติ 
 ผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู IPSS ส าหรบัการวจิยั แบ่งการวเิคราะห์ ออกเป็น 2 ตอน 
คอื 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่
13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ในการพรรณนาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน สถติทิีใ่ชค้อื 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
น าเสนอในแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย สถิตทิี่ใช้คอื ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) มาบรรยายเชงิพรรณนาโดยน าเสนอในแบบตารางประกอบการ
บรรยาย 
 3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาค
ที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย สถติทิีใ่ชค้อื ค่าเฉลีย่ (μ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(σ) น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตาราง 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวจิยัครัง้นี้ เรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย มวีตัถุประการแรก เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย และเพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็
ต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ มคี่าความถี ่
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (μ)  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) และค าสัง่
ทางสถติ ิCompare mean    
 



7 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ผลการวจิยั ปจัจยัส่วนบุคคลภาพรวม พบว่า บุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรใน

ประเทศไทย บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตร ีต าแหน่งงาน บุคลากรระดับผู้ปฏิบตัิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 - 30,000 บาท ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้านองคก์ร ประกอบด้วย ปัจจยัค า้จนุ และปัจจยัจงูใจ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัด้านองค์กร ในส่วนของปจัจยัจูงใจ พบว่าในภาพรวม 
แรงจงูใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ามแีรงจงูใจระดบัมากทีสุ่ด ม ี4 ดา้น และแรงจงูใจระดบัมาก ม ี1 
ดา้น อนัดบัแรกดา้นความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.46 รองลงมาคอื ดา้นลกัษณะของงาน
ที่ปฏิบตัิ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44  ล าดบัถัดมาคอื ด้านความก้าวหน้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
ล าดบัถดัมาคอื ด้านความส าเรจ็ในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และล าดบัสุดท้าย ด้าน
การยอมรบันบัถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัด้านองค์กร ในส่วนของปจัจยัค ้าจุน พบว่าในภาพรวม 
แรงจูงใจอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ามแีรงจูงใจระดบัมากที่สุด มี 5 ด้าน อนัดบัแรกด้านนโยบาย
และการบรหิาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 รองลงมาคอื ด้านความมัน่คงในงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.50 ล าดบัถดัมาคอื ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49 ล าดบัถดั
มาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และล าดับสุดท้าย ด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 

 
ผลการทดสอบสมมติุฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และรายได้
ต่อเดอืน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
 จากตารางที ่4.20 สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามเพศทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจูงใจใน
การปฏบิตังิานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05  

จากตารางที ่4.21 สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั 
โดยการใชส้ถติ ิOne - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมตฐิาน มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 
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 จากตารางที ่4.22 สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั 
โดยการใชส้ถติ ิOne - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมตฐิาน มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 

จากตารางที ่4.23 สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
ครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิานที่
แตกต่างกนั โดยการใชส้ถติ ิOne - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมตฐิาน มแีรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัร
ในประเทศไทย มวีตัถุประสงค์ประการแรก เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย ประการที ่2 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
200 คน ใชแ้บบสอบถาม   (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ช ้คอื 
ค่าความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย่ (μ)  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) การ
ทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน F-Test 
(one - Way ANOVA)  
  
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศ
ไทย พบว่า บุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย เพศ พบว่า เป็นเพศ
ชาย มากกว่า เพศหญงิ  อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มอีายุ 31 - 40 ปี รองลงมา มอีายุระหว่าง 40 - 
50 ปี  รองลงมา มอีายุระหว่าง 51 - 60 ปี รองลงมามอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี และรองลงมา มี
อายุ 61 ปีขึน้ไป สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่  สถานภาพสมรส รองลงมา สถานภาพโสด และ
รองลงมา สถานภาพ หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่  ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ระดับ
ปรญิญาตร ี รองลงมา ระดบัปรญิญาโท รองลงมา ระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า รองลงมา 
ระดบัอนุปรญิญาหรอืปวส. ระดบัต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรระดบัผูป้ฏบิตังิาน 
รองลงมา ระดบัหวัหน้างาน รองลงมา ระดบัผูบ้รหิารงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ส่วนใหญ่ 
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท รองลงมา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่า 15,000 
บาท รองลงมา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 45,000 บาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 - 
60,000 บาท รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 75,001 บาทขึน้ไป  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
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ส่วนใหญ่พบว่า ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี รองลงมา ตัง้แต่ 5 ปี ถงึ 10 ปี รองลงมา ตัง้แต่ 15 ปี ถงึ 20 
ปี ตัง้แต่ 10 ปี ถงึ 15 ปี ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป และ น้อยกว่า 1 ปี 
 ผลการศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัร
ในประเทศไทย  ผลการศกึษาโดยภาพรวม แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร มแีรงจูงใจ
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
 1.ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ในภาพรวมแรงจูงใจอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื ผลส าเรจ็ในหน้าทีข่องท่านท าใหเ้กดิก าลงัใจในการท างาน ลอง
ลงมาคอื ท่านปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็บรรลุตามเป้าหมาย รองลงมาคอื ท่านไดร้บัการชื่นชมจากผล
การปฏิบัติงานของท่าน และสุดท้าย ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถ  

2.ด้านการยอมรบันับถอื ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวม แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัแรกคอื ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงานและภูมใิจในองคก์ร รองลงมาคอื ท่านเป็นผูท้ีไ่ดร้บั
ความนับถือจากเพื่อร่วมงานตลอดเวลา รองลงมาคือ ท่านได้ร ับการยอมรับในความรู้ 
ความสามารถ และ ท่านไดร้บัเกยีรตใินการปฏบิตังิานทีส่ าคญัเสมอๆ  

3.ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิผลการวเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวม แรงจงูใจอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื ท่านสามารถคดิสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ ไดอ้ยู่เสมอ รองลงมาคอื องคก์รให้
การสนับสนุนด้านการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของท่านอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคอื ท่านได้รบั
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง   และสุดท้าย ท่านปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ  

4. ด้านความรบัผดิชอบ  ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูในภาพรวม แรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื ท่านมคีวามรบัผดิชอบต่อองค์กร ต่อหน้าทีข่องท่าน รองลงมาคอื ท่านไม่
เคยปฏบิตังิานใหอ้งคก์าร ไดร้บัความเสยีหาย รองลงมาคอื ท่านไดร้บัความไวว้างใจในต าแหน่ง
งานทีป่ฏบิตั ิและสุดทา้ย ท่านปฏบิตังิานส าเรจ็ลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด  

5.ด้านความก้าวหน้า ผลการวเิคราะหข์อ้มูลในภาพรวมแรงจงูใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
อนัดบัแรกคอื ท่านไดร้บัความยุตธิรรมในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน รองลงมาคอื ท่านผู้บรหิารให้
การสนบัสนุนท่านในต าแหน่งทีส่งูขึน้ รองลงมาคอื ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู่ และ
สดุทา้ย องคก์รใหต้ าแหน่งงานทีม่เีกยีรตติามทีท่่านคาดหวงั  

6.ด้านนโยบายและการบรหิาร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ในระดบั
มากที่สุด อนัดบัแรกคอื ท่านสนับสนุนการบรหิารขององค์กร อย่างเต็มที่  รองลงมาคอื ท่าน
ปฏบิตังิานตามนโยบายและการบรหิารขององคก์ร  รองลงมาคอื องคก์าร มกีารวางแผนอย่างด ี
ท าให้มคีวามก้าวหน้าอยู่เสมอ และสุดท้าย ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบายและการ
บรหิาร   

7. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ผลการวเิคราะหข์อ้มูลในภาพรวมแรงจงูใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื องคก์รมอบสวสัดกิารอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า รองลงมาคอื ท่าน
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ได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหน่งที่ปฏบิตัิอยู่ รองลงมาคอื องค์กรมอบโบนัสและเบี้ย
เลีย้งพเิศษทีเ่หมาะสม  

8.ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวมแรงจงูใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ ท่านได้ร ับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
รองลงมาคอื ท่านสามารถปฏบิตังิานเป็นทมีได้อย่างสบายใจ รองลงมาคอื ท่านสามารถเป็นที่
ปรกึษาทีด่ขีองเพื่อนรว่มงาน  

9. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวมแรงจงูใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อันดบัแรกคือ ที่ท างานของท่านมเีครื่องมอือุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
รองลงมาคือ ท่านสะดวกในการเดินทางไปท างาน รองลงมาคือ สถานที่ท างานท่านมคีวาม
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมสะอาด และสุดท้าย เครื่องมอื อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมคีวาม
ทนัสมยั  

10.ดา้นความมัน่คงในงาน ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูในภาพรวมแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื ทีห่น่วยงานของท่านเป็นองคก์รทีม่คีวามมัน่คงในการท างาน  รองลงมาคอื 
ท่านพอใจในระบบเงนิสะสมสวสัดกิาร และเกษยีณอายุขององค์กร รองลงมาคอื ท่านพอใจใน
สวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน ดา้นการรกัษาพยาบาล ทีอ่งคก์รจดัไวใ้ห ้ 
 
ผลการทดสอบสมมติุฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1  พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ทีม่แีรงจงูใจ
ในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย กล่าวคอื 
ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยยะส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2  พบว่าปจัจยัด้านองค์กรทัง้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ดา้นการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ  ดา้น
ความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ด้านความมัน่คงในงาน ที่มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย กล่าวคือ ปจัจยัด้านองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธ์ อย่างมนีัยยะส าคญัทาง
สถติริะดบั 0.05  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศกึษาวจิยั เรื่อง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 
สภาครสิตจกัรในประเทศไทย จ านวน 2 ปจัจยั คอื (1) ปจัจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ใน
การปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ  ดา้น
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ความก้าวหน้า (2) ปจัจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ดา้นความมัน่คงในงาน มปีระเดน็ส าคญัน ามาอภปิรายดงันี้ 

ผลการศกึษาแรงจงูใจ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย ดา้นความส าเรจ็ของาน พบว่า บุคลากรมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิาน
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด แสดงให้เหน็ว่า ครสิตจกัรภาคที ่13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย มกีาร
จดัการดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเป็นอย่างด ีเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ท า
ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและมแีรงจูงใจในการปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
เป้าหมายเดยีวกนัคอืความส าเรจ็ของงาน ซึง่ไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของมณฑล รอย
ตระกูล (2546, บทคดัย่อ ) ไดศ้กึษาเรื่องแรงจงูใจทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานของสรรพากรพืน้ที่
สาขา ผลการศกึษา พบว่า สรรพากร พืน้ทีส่าขา มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานมากเกอืบทุกดา้น 
ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปจัจยัด้านความส าเรจ็ของงาน ประเดน็ที่มผีลต่อแรงจูงใจ
มากที่สุด คอื ผลส าเรจ็ในหน้าที่ของท่านท าให้เกดิก าลงัใจในการท างาน ปจัจยัด้านการได้รบั
การยอมรบันับถอื ประเด็นที่มผีลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คอื  บุคลากรพงึพอใจในต าแหน่งงาน
และภูมใิจในองค์กร  ปจัจยัด้านลกัษณะของงาน  ประเด็นที่มผีลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คือ 
บุคลากรสามารถคดิสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ ไดอ้ยูเ่สมอ  ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบ ประเดน็ทีม่ผีล
ต่อแรงจูงใจมากที่สุด คอื บุคลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อองค์กร ต่อหน้าที่ของท่าน ปจัจยัด้าน
นโยบายและการบรหิาร  ประเดน็ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจมากทีสุ่ด คอื บุคลากรสนับสนุนการบรหิาร
ขององคก์ร อย่างเตม็ที ่ ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประเดน็ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจมาก
ทีสุ่ด คอื ท่านได้รบัความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ  ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ประเดน็ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจมากทีสุ่ด คอื ทีท่ างานของท่านมเีครือ่งมอือุปกรณ์เพยีงพอต่อ
การใช้งาน  ปจัจยัด้านความมัน่คงในงาน ประเดน็ที่มผีลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คอื หน่วยงาน
ของท่านเป็นองค์กรทีม่คีวามมัน่คงในการท างาน   โดยเมื่อเปรยีบเทยีบจ าแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคลทีแ่ตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยทีส่ าคญั
ทางสถติทิี ่0.05  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ในการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย พบว่า บุคลากรครสิตจกัรภาคที่ 13 สภาครสิตจกัรในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ มแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ปจัจยัจงูใจและ
ปจัจยัค ้าจุน ทัง้ 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความ
รบัผดิชอบ  ดา้นความก้าวหน้า ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   ด้าน
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สภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านความมัน่คงในงาน มรีะดบัแรงจูงใจมากที่สุด และด้านการ
ยอมรบันบัถอื มคี่าเฉลีย่ของแรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.ปจัจยัจูงใจและปจัจยัค ้าจุน ทัง้ 9 ดา้น ดงักล่าวขา้งต้นทีม่แีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ดงันัน้ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 2.ปจัจยัจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื เป็นปจัจยัดา้นเดยีวทีม่แีรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก ซึง่
สามารถพฒันาปจัจยัด้านการยอมรบันับถอืใหม้แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ได้ให้มวีฒันธรรมการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏบิตังิานด ีจากผู้บรหิาร หวัหน้างานและเพื่อ
ร่วมงานอย่างสม ่าเสมอในทุกระดบั ทุกฝ่ายงาน เพื่อท าใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตัหิน้างานดไีดร้บัการ
ยอมรบัมากขึน้ และมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจในองคก์รและรูส้กึว่าผลงานมคีุณค่าต่อองคก์ร ท าใหม้ี
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการกระตุ้นผู้ที่ไม่ได้รบัการยกย่องชมเชยให้
พยายามสรา้งผลการท างานทีด่ ีเพื่อใหไ้ดร้บัการยกยอ่งชมเชยในโอกาสต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1.ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรครสิตจกัรภาคที ่13 สภา
ครสิตจกัรในประเทศไทยต่อไป 
 2.ควรศกึษาโดยใชก้ลุ่มขอ้มลูจากบุคลากรอื่นในหน่วยงานอื่นๆทีส่งักดั มลูนิธแิห่งสภา
ครสิตจกัรในประเทศไทย เพื่อศกึษาว่าผลการวจิยัสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม ่
 

บรรณานุกรม 
พชัรนิทร ์กลายสุวรรณ 2560  แรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั 
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