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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
แรงจูง ใจในการปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากรคริส ตจัก รภาคที่ 13 สภาคริส ตจัก รในประเทศไทย
จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน F-Test (One – Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย บุคลากร
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตาแหน่ งงาน บุคลากรระดับผู้ปฏิบตั งิ าน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 – 30,000
บาท ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ผลการศึกษาปจั จัยด้านองค์กร พบว่า
แรงจูง ใจในการปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากรคริส ตจัก รภาคที่ 13 สภาคริส ตจัก รในประเทศไทย
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ในส่วนของปจั จัยจูงใจ และปจั จัยค้าจุน โดยรวมทัง้ 10
ด้าน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด บุคลากรทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจ , การปฏิบตั ิงาน , บุคลากร , คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรใน
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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทีท่ ุกองค์กรหันมาใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
มากขึน้ แรงจูงใจเป็ นสาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น มีความมุ่งมันที
่ ่
จะฟนั ฝา่ อุปสรรคต่างๆ สาหรับการศึกษาทาวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ เป็ นเรื่องพืน้ ฐานทีผ่ บู้ ริหารในองค์การทุกแห่งต้องให้ความสนใจ
และให้ความสาคัญในเรื่องแรงจูงใจการทางาน เพราะแรงจูงใจในการทาปฏิบตั งิ านของบุคลากร
จะส่ ง ให้เ กิด ความพึง พอใจในการท างาน และจะท าให้เ กิด ผลดีแ ก่ อ งค์กร ส่ ง ผลให้ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ เป้าหมายขององค์กรได้ ทัง้ นี้ผู้ว ิจยั หวังว่า
การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมในเรือ่ งแรงจูงใจการทางานจะเป็ นประโยชน์ หากสามารถนาไปใช้ เพื่อ
การวางแผนในเชิงปฏิบตั กิ ารได้
ผู้ว ิจ ยั จึง เห็น ว่ า การท าวิจ ยั ในหัว ข้อ เรื่อ ง แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร
คริส ตจัก รภาคที่ 13 สภาคริส ตจักรในประเทศไทย ซึ่งผู้ว ิจยั ปฏิบ ัติงานอยู่ มีค วามคิดเห็น
อย่างไร พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะจากบุคลากร จะเป็ นข้อมูลให้ผู้บริหารของคริสตจักรภาคที่ 13
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาการทางานของ
บุคลากรให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย
2. เพื่อ ศึก ษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ เพศ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดือ น ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ตัวแปรต้น
1.ปจั จัยส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ งงาน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรตาม
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2.แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ตามทฤษฎีสองปจั จัยของ เฮอรซ์เบิรก์ (Dual Factors หรือTheory Motivators - Hygienes
Theory) ซึง่ ปจั จัยจูงใจประกอบด้วย ด้านความสาเร็จในการทางาน , ด้านการยอมรับนับถือ ,
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านความก้าวหน้ า ปจั จัยค้ าจุน
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหาร , ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ , ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร , ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน , ด้านความมันคงใน
่
งาน
ด้านประชากร : การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระชากรทีใ่ ช้ในวิจยั คือ บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13
สภาคริสตจักรในประเทศไทย จานวน 200 คน
ด้านพื้นที่ศึกษา : ศึกษาพืน้ ทีค่ ริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ด้านระยะเวลาในการศึกษา : การวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย
2. สามารถน าผลการวิจ ัย ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นารู ป แบบการ
บริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
พูลสุข สังข์รงุ่ (2550, หน้า 143) กล่าวถึง การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การทีบ่ ุคคล
แสดงออก ถึงความต้องการในการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ สามารถอาศัยปจั จัยต่าง ๆ ได้แก่ การ
ทาให้ต่นื ตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการ
ลงโทษ(Punishment) มาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่ างมีทศิ ทาง เพื่อบรรลุ
จุดมุง่ หมายหรือเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการ
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา ได้แก่
1.1 ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierachy of
Needs)
1.2 ทฤษฎีสองปจั จัยของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory)
1.3 ทฤษฎีความต้องการของ Alderfer (Alderfer’s ERG needs theory)
1.4 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s AAP needs theory)
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2. กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ ได้แก่
2.1 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom’s expectancy theory)
2.2 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กวี แย้มกลีบ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่อง แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จากัด ผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานบริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จากัด ตามแผนกงาน ปจั จัยจูงใจ ด้านความสาเร็จ
ของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ปจั จัยค้าจุน ด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านการนิเทศ ด้านรายได้ ด้านความสัมพันธ์ และ
ด้านสภาพการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
วิ ธีการดาเนิ นการศึกษาวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ค ือ บุ ค ลากรคริส ตจัก รภาคที่ 13 สภาคริส ตจัก รใน
ประเทศไทย จานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คลากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน คาถามเลือกตอบ (Check
list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านในด้านปจั จัยจูงใจและปจั จัยค้า
จุน ดังนี้ดา้ นความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความมันคงในงาน
่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โดยการน าแบบสอบถามฉบับ สมบูร ณ์ แ ล้ว ไปสอบถามประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ต้อ งการ
ทาการศึกษา จานวน 200 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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3.นาแบบสอบถามทีต่ อบเรียบร้อยสมบูรณ์ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อ
ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีแบบสอบถามที่ได้รบั กลับมาคืนมา และมีความ
สมบูรณ์ จานวน 200 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติ
ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท าการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ โดยน าแบบสอบถามมาวิเ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป IPSS สาหรับการวิจยั แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่
13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ในการพรรณนาลักษณะทัว่ ไปของกลุ่ม ตัว อย่างที่ศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน ค่าตอบแทน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน สถิตทิ ใ่ี ช้คอื
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
นาเสนอในแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย สถิตทิ ่ใี ช้คอื ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) มาบรรยายเชิงพรรณนาโดยนาเสนอในแบบตารางประกอบการ
บรรยาย
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาค
ที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ (μ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(σ) นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตาราง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย มีวตั ถุประการแรก เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ มีค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (μ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ) และคาสัง่
ทางสถิติ Compare mean
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่มตัวอย่าง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผลการวิจยั ปจั จัยส่วนบุคคลภาพรวม พบว่า บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย บุคลากรส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี ต าแหน่ ง งาน บุค ลากรระดับผู้ปฏิบตั ิงาน รายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น
15,001 - 30,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านองค์กร ประกอบด้วย ปัจจัยคา้ จุน และปัจจัยจูงใจ
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ปจั จัยด้านองค์ก ร ในส่ ว นของป จั จัยจูง ใจ พบว่ า ในภาพรวม
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ามีแรงจูงใจระดับมากทีส่ ุด มี 4 ด้าน และแรงจูงใจระดับมาก มี 1
ด้าน อันดับแรกด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบตั ิ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ลาดับถัดมาคือ ด้านความก้าวหน้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ลาดับถัดมาคือ ด้านความสาเร็จในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และลาดับสุดท้าย ด้าน
การยอมรับนับถือ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ปจั จัยด้านองค์ก ร ในส่ ว นของปจั จัย ค้าจุน พบว่าในภาพรวม
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่ามีแรงจูงใจระดับมากที่สุด มี 5 ด้าน อันดับแรกด้านนโยบาย
และการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ ด้านความมันคงในงาน
่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 ลาดับถัดมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ลาดับถัด
มาคือ ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.47 และล าดับ สุ ด ท้า ย ด้า น
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการเปรีย บเทีย บระดับ ความคิด เห็น ต่ อ แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
จากตารางที่ 4.20 สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามเพศทีแ่ ตกต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.21 สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
โดยการใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
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จากตารางที่ 4.22 สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
โดยการใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.23 สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านที่
แตกต่างกัน โดยการใช้สถิติ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย มีว ตั ถุ ประสงค์ประการแรก เพื่อ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประการที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย จ าแนกตามป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานสมรส ระดับ การศึก ษา
ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
200 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (μ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ) การ
ทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test
(one - Way ANOVA)
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของบุ
่
คลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย พบว่า บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพศ พบว่า เป็ นเพศ
ชาย มากกว่า เพศหญิง อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 - 40 ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 40 50 ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี และรองลงมา มี
อายุ 61 ปีขน้ึ ไป สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส รองลงมา สถานภาพโสด และ
รองลงมา สถานภาพ หม้า ย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ระดับการศึก ษา พบว่า ส่ ว นใหญ่ ระดับ
ปริญญาตรี รองลงมา ระดับปริญญาโท รองลงมา ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า รองลงมา
ระดับอนุ ปริญญาหรือปวส. ระดับตาแหน่ ง งาน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นบุคลากรระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน
รองลงมา ระดับหัวหน้างาน รองลงมา ระดับผูบ้ ริหารงาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท รองลงมา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000
บาท รองลงมา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 45,001 60,000 บาท รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 75,001 บาทขึน้ ไป ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
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ส่วนใหญ่พบว่า ตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี รองลงมา ตัง้ แต่ 5 ปี ถึง 10 ปี รองลงมา ตัง้ แต่ 15 ปี ถึง 20
ปี ตัง้ แต่ 10 ปี ถึง 15 ปี ตัง้ แต่ 20 ปีขน้ึ ไป และ น้อยกว่า 1 ปี
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ผลการศึกษาโดยภาพรวม แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร มีแรงจูงใจ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมือ่ จาแนกเป็นรายด้านได้ดงั นี้
1.ด้านความสาเร็จในการทางาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวมแรงจูงใจอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด อันดับแรกคือ ผลสาเร็จในหน้าทีข่ องท่านทาให้เกิดกาลังใจในการทางาน ลอง
ลงมาคือ ท่านปฏิบตั งิ านได้สาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย รองลงมาคือ ท่านได้รบั การชื่นชมจากผล
การปฏิบ ัติง านของท่ า น และสุ ด ท้า ย ท่ า นมีค วามก้ า วหน้ า ในการปฏิบ ัติง านตามความรู้
ความสามารถ
2.ด้านการยอมรับนับถือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
อันดับแรกคือ ท่านพึงพอใจในตาแหน่ งงานและภูมใิ จในองค์กร รองลงมาคือ ท่านเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความนั บ ถือ จากเพื่อ ร่ ว มงานตลอดเวลา รองลงมาคือ ท่ า นได้ ร ับ การยอมรับ ในความรู้
ความสามารถ และ ท่านได้รบั เกียรติในการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญเสมอๆ
3.ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม แรงจูงใจอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด อันดับแรกคือ ท่านสามารถคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้อยู่เสมอ รองลงมาคือ องค์กรให้
การสนับสนุ นด้านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของท่านอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ท่านได้รบั
มอบหมายงานที่เ หมาะสมกับ ต าแหน่ ง และสุ ด ท้ า ย ท่ า นปฏิบ ัติ ง านที่ต รงกับ ความรู้
ความสามารถ
4. ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด อันดับแรกคือ ท่านมีความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อหน้าทีข่ องท่าน รองลงมาคือ ท่านไม่
เคยปฏิบตั งิ านให้องค์การ ได้รบั ความเสียหาย รองลงมาคือ ท่านได้รบั ความไว้วางใจในตาแหน่ ง
งานทีป่ ฏิบตั ิ และสุดท้าย ท่านปฏิบตั งิ านสาเร็จลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด
5.ด้านความก้าวหน้า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
อันดับแรกคือ ท่านได้รบั ความยุตธิ รรมในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน รองลงมาคือ ท่านผู้บริหารให้
การสนับสนุนท่านในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจในตาแหน่งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ และ
สุดท้าย องค์กรให้ตาแหน่งงานทีม่ เี กียรติตามทีท่ ่านคาดหวัง
6.ด้านนโยบายและการบริหาร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด อันดับแรกคือ ท่านสนับสนุ นการบริหารขององค์กร อย่างเต็มที่ รองลงมาคือ ท่าน
ปฏิบตั งิ านตามนโยบายและการบริหารขององค์กร รองลงมาคือ องค์การ มีการวางแผนอย่างดี
ทาให้มคี วามก้าวหน้าอยู่เสมอ และสุดท้าย ท่านเป็ นส่วนหนึ่งของการกาหนดนโยบายและการ
บริหาร
7. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด อันดับแรกคือ องค์กรมอบสวัสดิการอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า รองลงมาคือ ท่าน

10
ได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ปฏิบตั ิอยู่ รองลงมาคือ องค์กรมอบโบนัสและเบี้ย
เลีย้ งพิเศษทีเ่ หมาะสม
8.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจ
อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด อัน ดับ แรกคือ ท่ า นได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือ จากเพื่อ นร่ว มงานอยู่เ สมอ
รองลงมาคือ ท่านสามารถปฏิบตั งิ านเป็ นทีมได้อย่างสบายใจ รองลงมาคือ ท่านสามารถเป็ นที่
ปรึกษาทีด่ ขี องเพื่อนร่วมงาน
9. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุ ด อัน ดับ แรกคือ ที่ท างานของท่ านมีเ ครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ เ พีย งพอต่ อ การใช้งาน
รองลงมาคือ ท่านสะดวกในการเดินทางไปทางาน รองลงมาคือ สถานที่ทางานท่านมีความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อ มสะอาด และสุ ดท้า ย เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิบ ัติงานมีค วาม
ทันสมัย
10.ด้านความมันคงในงาน
่
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด อันดับแรกคือ ทีห่ น่ วยงานของท่านเป็ นองค์กรทีม่ คี วามมันคงในการท
่
างาน รองลงมาคือ
ท่านพอใจในระบบเงินสะสมสวัสดิการ และเกษียณอายุขององค์กร รองลงมาคือ ท่านพอใจใน
สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐาน ด้านการรักษาพยาบาล ทีอ่ งค์กรจัดไว้ให้
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ านที่ 1 พบว่ า ปจั จัย ส่ ว นบุ ค คลทัง้ 7 ด้าน ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ทีม่ แี รงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวคือ
ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมุติฐ านที่ 2 พบว่ า ป จั จัย ด้า นองค์ก รทัง้ 10 ด้า น ได้แก่ ด้า น
ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้ า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ด้านความมันคงในงาน
่
ที่มแี รงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย กล่าวคือ ปจั จัยด้านองค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์ อย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิตริ ะดับ 0.05
อภิ ปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13
สภาคริสตจักรในประเทศไทย จานวน 2 ปจั จัย คือ (1) ปจั จัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จใน
การปฏิบตั งิ านด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
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ความก้าวหน้ า (2) ปจั จัยค้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ด้านความมันคงในงาน
่
มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายดังนี้
ผลการศึกษาแรงจูงใจ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย ด้านความสาเร็จของาน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด แสดงให้เห็นว่า คริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีการ
จัดการด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ทา
ให้บุค ลากรเกิด ความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านไปในทิศ ทางเดียวกัน โดยมี
เป้าหมายเดียวกันคือความสาเร็จของงาน ซึง่ ไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของมณฑล รอย
ตระกูล (2546, บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาเรื่องแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของสรรพากรพืน้ ที่
สาขา ผลการศึกษา พบว่า สรรพากร พืน้ ทีส่ าขา มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมากเกือบทุกด้าน
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปจั จัยด้านความสาเร็จของงาน ประเด็นที่มผี ลต่อแรงจูงใจ
มากที่สุด คือ ผลสาเร็จในหน้าที่ของท่านทาให้เกิดกาลังใจในการทางาน ปจั จัยด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ ประเด็นที่มผี ลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คือ บุคลากรพึงพอใจในตาแหน่ งงาน
และภูมใิ จในองค์กร ปจั จัยด้านลักษณะของงาน ประเด็นที่มผี ลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คือ
บุคลากรสามารถคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้อยูเ่ สมอ ปจั จัยด้านความรับผิดชอบ ประเด็นทีม่ ผี ล
ต่อแรงจูงใจมากที่สุด คือ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อองค์กร ต่อหน้าที่ของท่าน ปจั จัยด้าน
นโยบายและการบริหาร ประเด็นทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจมากทีส่ ุด คือ บุคลากรสนับสนุ นการบริหาร
ขององค์กร อย่างเต็มที่ ปจั จัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประเด็นทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจมาก
ทีส่ ุด คือ ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ประเด็นทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจมากทีส่ ุด คือ ทีท่ างานของท่านมีเครือ่ งมืออุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้งาน ปจั จัยด้านความมันคงในงาน
่
ประเด็นที่มผี ลต่อแรงจูงใจมากที่สุด คือ หน่ วยงาน
ของท่านเป็ นองค์กรทีม่ คี วามมันคงในการท
่
างาน โดยเมื่อเปรียบเทียบจาแนกตามปจั จัยส่วน
บุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทีส่ าคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภา
คริสตจักรในประเทศไทย พบว่า บุคลากรคริสตจักรภาคที่ 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ปจั จัยจูงใจและ
ปจั จัยค้าจุน ทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จในงาน ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่ าตอบแทนและผลประโยชน์
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก ร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า น
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สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมันคงในงาน
่
มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด และด้านการ
ยอมรับนับถือ มีค่าเฉลีย่ ของแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.ปจั จัยจูงใจและปจั จัยค้าจุน ทัง้ 9 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นทีม่ แี รงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด ดังนัน้ ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
2.ปจั จัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ เป็ นปจั จัยด้านเดียวทีม่ แี รงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซึง่
สามารถพัฒนาปจั จัยด้านการยอมรับนับถือให้มแี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ได้ให้มวี ฒ
ั นธรรมการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านดี จากผู้บริหาร หัวหน้างานและเพื่อ
ร่วมงานอย่างสม่าเสมอในทุกระดับ ทุกฝ่ายงาน เพื่อทาให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้างานดีได้รบั การ
ยอมรับมากขึน้ และมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในองค์กรและรูส้ กึ ว่าผลงานมีคุณค่าต่อองค์กร ทาให้ม ี
ก าลัง ใจในการปฏิบ ัติง านให้ดีย ิ่ง ขึ้น และเป็ น การกระตุ้น ผู้ท่ไี ม่ไ ด้ร บั การยกย่อ งชมเชยให้
พยายามสร้างผลการทางานทีด่ ี เพื่อให้ได้รบั การยกย่องชมเชยในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
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