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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ระดับตาแหน่ง จานวนอายุงาน ของบุคลากรกองพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกอง
พิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจ ยั คือ บุคลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จานวน 350 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล คือ การวิเ คราะห์ค่ า ความแปรปรวนทางเดีย ว One – Way ANOVA โดยก าหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิจ ัย พบว่ า จากการศึก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรพบว่ า
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าบุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการได้รบั
การยอมรับ และชื่น ชมจากบุ ค คลอื่น และได้ร ับ ความไว้ว างใจให้ร ั บ ผิด ชอบหน้ า ที่ส าคัญ จาก
ผู้บงั คับบัญชา, ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์
ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ตามลาดับ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าปั จจัยส่วน
บุคคลด้านเพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของบุคลากรทัง้ ด้าน 5
ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน, ด้านการ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น
และด้านได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจากผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์
ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ไม่มีค วามแตกต่างกันทางสถิติท่รี ะดับ .05
ส่วนปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับตาแหน่ ง และอายุงานที่แตกต่างกันส่งผลให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน, การปฏิบตั งิ านของบุคลากร

Abstract
The objectives of this study were (1) to study personal factors such as sex, age,
educational level, income, position level, number of years worked of the personnel of the
royal sponsored funeral service division under the office of the permanent secretary, ministry
of culture ( 2 ) to study the motivation for the performance of the personnel of the royal
sponsored funeral service division under the office of the permanent secretary, ministry of
culture. The sample group was 350 personnel of the royal sponsored funeral service division.
The instrument used to collect data was a questionnaire.
The statistic used to analyze the data was One-Way ANOVA analysis of variance with a
statistical significance level of .05.
The results showed that Personnel's overall level of motivation in doing work was at
a moderate level. When considering each aspect, it was found that personnel had the highest
level of motivation in performing their work in the top three: the aspect of being recognized
and appreciated by others. and has been entrusted with important responsibilities from
commander, The aspect of working with colleagues and commander and the extension of
knowledge and enhance career progression, respectively. In addition, it was also found that
different personal factors of the gender of the personnel influenced the employees' motivation
in all 5 areas, such as salary and benefits, environment and work stability, the aspect of
working with colleagues and commander, the aspect of being accepted and appreciated by
other people. And the side has been entrusted to take responsibility for important duties from
commander and the extension of knowledge and the aspect of extending career advancement
There was no statistical difference at the .05 level. in terms of age factor Different levels of
education, income, position level and age of employment resulted in a statistically significant
difference in performance motivation at the .05 level.
Keywords : performance motivation, personnel performance

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุ ษ ย์ นั บ เป็ น ทรัพ ยากรที่มีคุ ณ ค่ า และส าคัญ ยิ่ง ขององค์ก ร เป็ น จุ ด เริ่ม ในการริเ ริ่ม
สร้างสรรค์งาน เพื่อทาให้องค์กรประสบความสาเร็จและนาพาให้องค์กรไปสู่เป้ าหมาย ดังนัน้ การ
พยายามรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ให้อยู่กบั องค์กรและป้ องกันการสูญเสียพนักงานจากการลาออก จึง
เป็ นงานท้าทายสาหรับผู้บริหารในปั จจุบนั ซึ่งบุคลากรนัน้ ก็ต้องเป็ นแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมี
ความรู้ ความสามารถ (สายชล สุนทรอภิชาติ , 2557, หน้า 2) ในยุค โลกาภิวฒ
ั น์ โลกเปลี่ยนไป
องค์กรจึงต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พนักงานจะต้องพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับสิง่
ใหม่ๆทีจ่ ะเกิดกับองค์กรในอนาคต ผูบ้ ริหารบางคนมุ่งหวังผลกาไร มองเห็นแต่ผลประโยชน์ทส่ี ูงสุด
ขององค์กร จนไม่ได้เอาใจใส่สนใจและไม่เห็นความสาคัญในการดูแลความเป็ นอยู่ข องบุคลากร ทา
ให้พนักงานขาดความพึงพอใจในการทางาน ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานหรือการปฏิบตั ิหน้าที่ในความ
รับผิดชอบไม่เต็มความสามารถขาดประสิทธิภาพ และอาจส่งผลออกมาในรูปของการขาดความ
รับผิดชอบ ขาดกาลังใจ ขาดงาน การย้ายงานจนกระทังลาออกจากงาน
่
การลาออกจึงถือเป็ นภาระ
และต้นทุนขององค์กรอีกทัง้ ยังส่งผลแก่ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย (รัตนา แก้วเกตุ , 2559, หน้า 1)
การจูงใจเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีผ่ บู้ ริหารต้องเสริมสร้างให้เกิดกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ การใช้
แรงจูงใจแบบใช้กาลังบังคับอาจทาให้ประสิทธิภาพของงานต่าวิธดี งั กล่าวไม่เป็ นการจูงใจที่ดีแ ละ
ไม่ใช่วธิ ที แ่ี ก้ปัญหาในการปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้องแต่อย่างใด การจูงใจเป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องสนใจศึกษา
ถึ ง ปั จ จัย ในอัน ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด การจู ง ใจในการปฏิบัติ ง านที่ดีอ ยู่ เ สมอและจะต้ อ งเปรีย บเทีย บ
สถานการณ์ของการจูงใจในขณะนัน้ ให้ถูกต้องเพื่อจะได้เลือกสรรการใช้เทคนิคการจูงใจได้ถูกต้อง
กับการแก้ปัญหา ถ้าหากการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนอกจากจะทาให้การจูงใจไม่ได้ผลแล้ว ขวัญและ
กาลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชายังถูกทาลายซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับการปฏิบัติงานในหน่ วยงานอีก
ประการหนึ่ง แรงจูงใจจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการเสริมสร้างการทางานให้มปี ระสิท ธิภาพ พนักงานแต่ละ
คนมีความคาดหวังที่ต่างกัน ซึ่งเป็ นผลจากความต้องการแต่ละบุคคลที่ต่างกัน จึงเป็ นความท้า
ทายของผู้บริหารในการทาให้เขาเหล่านัน้ อยากจะปฏิบตั ิงานให้องค์กรต่อไป ตลอดจนขับเคลื่อน
องค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฉัตรชฎา จับปรัง,่ 2554, หน้า 3)
การสร้างขวัญและกาลังใจเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญที่ต้องนาเข้ามาเป็ นหลักในการบริหาร
จัดการภายในองค์การ การสร้างขวัญและกาลังใจมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เงิน (Money) เป็ นสิง่
กระตุน้ ทีส่ าคัญทีอ่ ยู่ในรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง เงินมีแนวโน้มจะมีความสาคัญต่อบุคคล
มากขึ้นส าหรับ บุคคลที่มีครอบครัว เงิน เป็ นสิ่งที่ใ ช้บ รรลุ มาตรฐานการครองชีพ การมีส่วนร่วม
(Participation) จะช่วยให้บุคคลมีความรู้และเข้าใจปั ญหาและผลงาน การมีส่วนร่วมย่อมหมายถึง

การยอมรับและการผูกพันทาให้บุค คลรู้สึกถึงความสาเร็จ คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of
working life) การออกแบบงานการพัฒ นางานและการปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในการทางาน
ตลอดจนการจัดระบบในการทางานจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลทางานให้องค์การตลอดไปกระทรวง
วัฒนธรรม สนองงานตามพระบรมราโชบายเกีย่ วกับพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทานตามหลักเกณฑ์
สานักพระราชวัง โดยขยายการดาเนินงานสู่พสกนิกรทัวประเทศ
่
ให้ผวู้ ายชนม์และวงศ์ตระกูลได้รบั
เกียรติยศอันสูงสุดอย่างเท่าเทียม ทัวถึ
่ ง ซึง่ นับเป็ นพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มตี ่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยปฏิบตั ิงานพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทานทัง้ ในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดทัวประเทศให้
่
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
สมเกียรติยศตามฐานันดรศักดิชั์ น้ ยศ ของผูว้ ายชนม์ทไ่ี ด้รบั “กองพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน”
ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในส่วนกลางอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกลุ่มอานวยการพิธกี ารศพกรุงเทพมหานคร กองพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน และ
ภารกิ จ ส่ ว นภู มิภ าคก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบของกลุ่ ม อ านวยการพิธีก ารศพที่ไ ด้ร ับ
พระราชทานที่ 1 ถึง 15 และกลุ่มพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทัง้ 76
จังหวัด มีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังนี้ (กลุ่มบริหารงานบุคคลกระทรวงวัฒนธรรม, 2563, หน้า 1)
1. จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร และแนวทางการบริหารจัดการ รวมทัง้ กากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. ศึก ษา วิเ คราะห์ และจัด ท ามาตรการและแนวทางการพัฒ นามาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
3. เป็ นศูนย์ประสานงานและศูนย์ขอ้ มูลด้านพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน รวมทัง้
ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่ วยงาน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ด าเนิ น การเกี่ยวกับ การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรด้านพิธีการศพที่ไ ด้รบั
พระราชทาน ของกระทรวงและบุคลากรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
5. บริห ารจัด การ จัด หา ดู แ ล และบ ารุ ง รัก ษาสิ่ง ของเครื่อ งใช้ ท่ีเ กี่ย วกับ การ
ปฏิบตั งิ านพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
6. ปฏิบตั ิงานและให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทานใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
7. สนับสนุ นและประสานการปฏิบตั ิงานร่วมกับสานักพระราชวัง และหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเกีย่ วกับพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
8. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ผู้วิจ ัย ในฐานะบุ คลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็ น สมาชิกในองค์กรมีค วามสนใจ
ศึกษาวิจยั เรื่องนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ระดับตาแหน่ ง จานวนอายุงาน ของบุค ลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเพื่อศึก ษาแรงจูงใจ ของบุค ลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั
พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทัง้ นี้ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั คือ จะทาให้ทราบ
แรงจู ง ใจในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรกองพิธีก ารศพที่ไ ด้ร ับ พระราชทาน สัง กัด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และนาผลการวิจยั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้บริหารหรือผู้ท่เี กี่ยวข้องในการบริหารงานและ หาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจ แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ นาไปวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างบุคลากรให้มคี วาม
มุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านเพื่อองค์กรอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับตาแหน่ง
จานวนอายุงาน ของบุคลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทาน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สมมติ ฐานการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ของบุค ลากรกองพิธีการศพที่ได้ร ับพระราชทาน สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ผู้วิจยั ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ในสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวั ดใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ปั จจัยส่วนบุคคล
2.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน

3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรกองพิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทาน
สัง กัด ส านั กงานปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม จ านวน 2,459 คน (ข้อ มู ลจากกลุ่ ม บุค ลากรงานพิธี
กระทรวงวัฒนธรรม, 2564)
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุค คล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ระดับตาแหน่ ง และจานวนอายุงานของบุคลากรกองพิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจ ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อม
และความมันคงในการท
่
างาน การทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การได้รบั การ
ยอมรับ และชื่ น ชมจากบุ ค คลอื่ น และได้ ร ับ ความไว้ ว างใจให้ ร ับ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ส าคั ญ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎี เกีย่ วกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึง ความพยายามใดๆ ที่เป็ นแรงผลักดัน กระตุ้น หรือ โน้มน้าว
เพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือการกระทาตามทิศทางทีก่ าหนดไว้ ด้วยความร่วมมือ อย่างยินดี
และเต็มใจ ทัง้ นี้เพื่อที่จะนามาซึ่งการทางานที่มีป ระสิทธิภ าพให้กับองค์ก รเพิ่มมากขึ้น (ศิริพ ร
โอฬารธรรมรัตน์ , 2556, หน้า 56) แรงจูงใจเป็ นสภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเกิดจากสิง่ ทีอ่ ยู่ภายใน เพื่อบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้โดยผ่า นกระบวนการเรียนรู้ (ดวง
พร หุตะเสวี, 2557, หน้า 34) อีกทัง้ ยังหมายรวมถึง การได้รบั ความร่วมมืออย่างเต็มใจของผู้อ่นื
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่าเพื่อเกิดความสามัคคีธรรมได้ดกี ว่า เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทได้
มากกว่า (ประสาร มฤคพิทกั ษ์ อ้างถึงใน ศิรพิ ร โอฬารธรรมรัตน์ , 2555, หน้า 58) นอกจากนี้แล้ว
แรงจูงใจหมายถึง ความพยายามที่จะแสดงออกหรือปฏิบตั ิตามสิง่ ที่ต้องการสิง่ ที่จูงใจมีทงั ้ ภายใน
และภายนอกตัวบุคคลแต่มูลเหตุจูงใจยังสาคัญของบุคคลคือความต้องการ (สมพงษ์ เกษมสิน ,
2553, หน้า 25)
ดังนัน้ สรุปได้ว่าแรงจูงใจคือปั จจัยทีค่ วบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์อนั เกิดจากความต้องการ
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ซงึ่ อาจเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้แรงจูงใจเกิดจากสิง่ เร้า
ทัง้ ภายในและภายนอกตัวบุคคลนัน้ ๆ อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรมซึง่ เกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ ซึง่ ความต้องการเป็ นสิง่ เร้าภายในทีส่ าคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยงั มี

สิง่ เร้าอื่นๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็ นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัล
หรือกาลังใจหรือการทาให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้
2. แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์โดย อับราฮัม มาสโลว์ (Hierarchy of Human
Need by Abraham Maslow) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ
ได้เสนอทฤษฎี ลาดับความต้องการ (Hierarchy of Human Need) (พิไลวรรณ บุญล้น, 2564, หน้า
78) โดยตัง้ สมมติฐานของการจูงใจไว้ 3 ประการ คือ
1. มนุษย์มคี วามต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มกี ารสิน้ สุดตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
2. ความต้องการที่ได้รบั การตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นแรงจูงใจหรือเป็ นสิง่ กระตุ้นสาหรับ
พฤติกรรมนัน้ อีกต่อไป ความต้องการทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนองเท่าทีจ่ งึ จะมีอทิ ธิพลต่อการจูงใจได้
3. ความต้องการของคนมีลกั ษณะเป็ นลาดับขัน้ จากต่ าไปหาสูงตามลาดับความสาคัญใน
ขณะทีค่ วามต้องการขัน้ ต่าได้รบั การตอบสนองแล้วความต้องการขันสู
้ งก็จะตามมา นอกจากนี้ อับรา
ฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) แบ่งแรงจูงใจของมนุ ษย์มีล าดับ ขัน้ อยู่ และแรงจูงใจในขัน้ ต่ า
จะต้องได้สมปรารถนาก่อนทีจ่ ะได้แรงจูงใจขัน้ สูง ซึง่ แรงจูงใจแบ่งออกเป็ น 5 ชนิด ดังนี้
ลาดับขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
ของมนุ ษย์ ตามความคิดของอับราฮัม มาสโลว์ ความต้องการนี้ถือได้ว่าเป็ นความต้อ งการขัน้
พื้นฐานของมนุ ษย์ซึ่งจะขาดไม่ได้ ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและการ
พักผ่อน เป็ นต้นเมื่อมนุ ษย์ได้รบั การตอบสนองในด้านความจาเป็ นพื้นฐานแล้วมนุ ษย์จะมีความ
ต้องการในระดับสูงขึน้ ไปอีกและความต้องการดังกล่าวจะเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมของมนุษย์ต่อไป
ลาดับขัน้ ที่ 2 ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety Needs) เมื่อมนุ ษย์ได้รบั การ
ตอบสนองความต้องการขัน้ ที่หนึ่งจนเป็ นที่พอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการด้านความปลอดภัย
ตามมาความต้องการด้านความปลอดภัยดังกล่าวอาจแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ ความปลอดภัยทาง
ร่างกาย เช่น ปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุโจรผูร้ า้ ยและความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ เช่นความมันคงในงานที
่
่
ทาหรือมีหลักประกันต่างๆ ในการทางานโดยมีบาเหน็จบานาญหรือได้เงินชดเชยในการเลี้ยงชีพเป็ น
ต้น
ล าดับ ขัน้ ที่ 3 ความต้อ งการทางสัง คม (Social Needs) ความต้อ งการที่มีลัก ษณะเป็ น
นามธรรมมากขึ้น ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สังคมต้องการที่จะเข้าไปมีความผูกพันในสังคมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
รวมถึงความต้องการที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วย เช่น ต้องการที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆ
กับเพื่อนร่วมงานหรือความรู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของหน่ วยงานซึ่งความต้องการขัน้ นี้จะเกิดขึน้
ต่อเมื่อความต้องการขัน้ ทีส่ องได้รบั การตอบสนองจนเป็ นทีพ่ อใจแล้ว

ลาดับขัน้ ที่ 4 ความต้องการการยกย่องและยอมรับ (Esteem Needs) ความต้องการทีจ่ ะมี
ชื่อเสียงเกียรติยศได้รบั การเคารพยกย่องในสังคมต้องการให้ผู้อ่นื ยอมรับนับถือว่าเป็ นบุคคลที่มี
คุณค่าต้องการให้ผู้อ่นื ยอมรับในความรู้ความสามารถต้องการเป็ นผู้ท่มี คี วามสามารถมีทกั ษะหรือ
ความชานาญด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของความรู้สกึ ส่วนตัวหรือความรู้สกึ
ภายในที่เป็ นเครื่องบ่งชี้ถึ งความมีช่อื เสียงเกียรติยศของตนเอง ความต้องการในขัน้ นี้จะมีความ
เข้มข้นสูงกว่าความต้องการทางสังคม ความต้องการขัน้ นี้จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ทางสังคมได้รบั การตอบสนองเป็ นทีพ่ อใจแล้ว
ลาดับขัน้ ที่ 5 ความต้องการประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง (Self Actualization Need ) ความ
ต้องการนี้เป็ นความต้องการสูงสุดที่บุคคลควรประสงค์ท่จี ะประสบความสาเร็จหรือสมหวังในชีวิต
อยากทา อยากเป็ นในสิง่ ทีต่ นหวังไว้ฝันไว้ ได้ทาอะไรตามทีต่ นต้องการจะทาและมีความสุขมากับสิง่
ที่ตนเองต้องการทาและหวังที่จะทาความต้องการขัน้ นี้ถือเป็ นความต้องการขัน้ สูงสุดของมนุ ษย์
ความต้องการขัน้ นี้จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อความต้องการขัน้ นี้ได้จงึ มีไม่มากนักเพราะปกติการทีค่ นเรา
จะได้รบั การตอบสนองความต้องการในแต่ละขัน้ อย่างพอเพียงนัน้ ก็ยากอยู่แล้วและ ปกติคนส่วน
ใหญ่จะมีความต้องการเพียงขัน้ ที่ส่เี ท่านัน้ ความต้องการขัน้ สุดยอดนี้จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ได้รบั
ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการลาดับต้นๆเป็ นอย่างดีแล้วเท่านัน้ ก็เกิดความพยายาม
และมองเห็นว่าความต้องการขัน้ สูงสุดนี้เป็ นสิ่งที่ท้าทายที่จะต้องเอาชนะจึงเกิดความมุ่งมันที
่ ่จะ
หาทางตอบสนองความต้องการนี้ให้ได้หลักการสาคัญของทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์
(Maslow) อยู่ท่วี ่าเมื่อมนุ ษย์ได้รบั การตอบสนองความต้องการลาดับใดลาดับหนึ่งจนเป็ นที่พอใจ
แล้ว มนุ ษย์ก็จะเกิดความต้องการในลาดับถัดไปขัน้ มาและความต้องการของคนเราแต่ละคนนัน้ จะ
ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ การที่จะจูงใจคนทีท่ างานให้ได้อย่างถูกต้องนัน้ ฝ่ ายจัดการต้องศึกษาทาความ
เข้าใจก่อนว่าคนทีเ่ ราต้องการจะจูงใจนัน้ ต้องการอะไรบ้างและสามารถจัดให้อยู่ในลาดับขัน้ ไหนของ
ความต้องทัง้ 5 ลาดับนัน้ แล้วหาทางตอบสนองเขาให้ถูกต้อง เช่น คนงานกลุ่มหนึ่งที่เราต้องการจะ
จูงใจมีความพอใจต่อสภาพทางกายภาพของตนเองแล้ว วิธีจูงใจคนงานกลุ่มนี้ก็พยายามหาทาง
ตอบสนองความต้องการทางด้านความมันคงปลอดภั
่
ยให้แก่เขา เป็ นต้น
ดังนัน้ สรุปได้ว่า ความต้องการทัง้ 5 ลาดับขัน้ ของคนเราจะมีความสาคัญไม่เท่ากันโดยคน
แต่ละคนจะปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับการลาดับความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละขัน้ ตอนตามความ
รุนแรงในแต่ละช่วงเวลาตามความต้องการตัง้ แต่ขนั ้ ที่ 1-5 และความต้องการนัน้ จะมีความรุนแรงต่อ
บุคคลมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจที่ได้รบั จากการตอบสนองต่อความต้องการใน
ลาดับขัน้ แรกๆ ทีผ่ ่านมาว่าเป็ นอย่างไร ความต้องการของมนุษย์นนั ้ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาและจะ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของหน่วยงานพร้อมทัง้ ยืนยันว่าลาดับขัน้ ของความต้องการนี้เป็ นแรง
ขับพื้นฐานที่จะจูงใจให้แต่ละบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและไม่คดิ โยกย้ายเปลีย่ นสถานที่
ทางาน การนาทฤษฎีน้ีไปใช้ในหน่ วยงานจาเป็ นต้องคานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ

ความต้องการใดที่จะได้รบั การตอบสนองดังนัน้ หากจาเป็ นต้องจูงใจด้วยความต้องการในลาดับขัน้
ต่อไปจึงจะสามารถชักจูงให้เกิดพฤติกรรมได้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปรมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือบุคลากรกองพิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใน
การวิจยั ครัง้ นี้จานวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจ ัย ได้ส ร้า งขึ้น จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 1) เพศ
2)อายุ 3)ระดับการศึกษา 4) รายได้ 5) ระดับตาแหน่ง 6)จานวนอายุงาน ของบุคลากรกองพิธกี าร
ศพที่ได้รบั พระราชทาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบตามรายการ (Checklist)
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างานด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุค คลอื่น และได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่
สาคัญจากผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการ
งาน ของบุคลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จานวน 25 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ranting Scale) แบ่ง
ออกเป็ นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อ ยที่สุด ตามวิธขี องลิเคอร์ท (Likert Scale) (Likert, อ้าง
ถึงใน มนตรี สังข์ทอง, 2562)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เป็ นแบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุค ลากรกองพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โดยการศึกษาการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองพิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม มีการรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามรูปแบบ Google Form แล้วนาข้อมูล มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการวิ จยั
จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรพบว่าบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในกองพิธกี ารศพ
ได้รบั พระราชทาน สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุน้อยกว่า 31
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท ตาแหน่งงานจ้างเหมา อายุงาน
2 – 3 ปี
จากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรพบว่าบุคลากรมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจาก
บุค คลอื่น และได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจากผู้บงั คับบัญชา, ด้านการทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้า
ทางอาชีพการงาน ตามลาดับ
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน
H1a : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศของบุค ลากรที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
H1b : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุของบุค ลากรที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
H1c : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบุค ลากรที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
H1d : ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลด้านรายได้ต่ อเดือ นของบุค ลากรที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
H1e : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นต าแหน่ ง งานของบุ ค ลากรที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
H1f : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุงานของบุคลากรที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุค ลากรทัง้ ด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ,
ด้า นสภาพแวดล้อ มและความมัน่ คงในการท างาน, ด้า นการท างานร่ ว มกับ เพื่อนร่ ว มงานและ
ผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น และด้านได้รบั ความไว้วางใจให้
รับ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ส าคัญ จากผู้ บั ง คับ บั ญ ชา และด้ า นการต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ และต่ อ ยอด
ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่ ง และอายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรทัง้ ด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและ
ความมันคงในการท
่
างาน, ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั
การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น และด้านได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานมีความ
แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
H1a : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศของบุคลากรที่แตกต่างกันของบุคลากรส่งผลให้แรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทัง้ ด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อม
และความมันคงในการท
่
างาน, ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการ
ได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น และด้านได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญ
จากผู้บงั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน
ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา พัฒนานันท์ชยั
(2553) ที่ได้พบว่าเพศของบุคลากรไม่มผี ลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
H1b : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุของบุคลากรที่แตกต่างกันของบุคลากรส่งผลให้แรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่แี ตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจของบุคลากร
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน, ด้านการทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่น , ด้าน
ได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจากผู้บงั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์ความรู้
และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน แตกต่างกันทีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่

ขัดแย้งกับงานวิจยั ของธีระชัย ไชยเมือง (2557) ที่ได้พบว่าอายุของบุคลากรไม่มผี ลต่อแรงจูงใจใน
การทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารโโรงแรมอิสตินแกรนด์สาทรทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
H1c : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกันของบุคลากรส่งผลให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคลากรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน
ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา และด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชม
จากบุคคลอื่น, ด้านได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจากผู้บงั คับบัญชา และด้านการ
ต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน แตกต่างกันทีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของภรภัทร หมอยา (2557) ที่ได้พบว่าระดับการศึกษาของ
บุคลากรส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน และระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05
H1d : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนของบุคลากรที่แตกต่างกันของบุคลากรส่งผลให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ของบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ
ของบุคลากรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน, ด้าน
การทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคล
อื่น และได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าทีส่ าคัญจากผู้บงั คับบัญชา และด้านการต่อยอดองค์
ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานแตกต่างกันทีอ่ ย่างมีนั ยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
H1e : ปั จจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ งงานของบุคลากรที่แตกต่างกันของบุคลากรส่งผลให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับตาแหน่งของบุคลากร ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคลากรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน
, ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจาก
บุคคลอื่น และได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าทีส่ าคัญจากผูบ้ งั คับบัญชา และด้านการต่อยอด
องค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานแตกต่างกันที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วาสนา พัฒนานันท์ชยั (2553) ที่ได้พบว่าตาแหน่ งงานของ
บุคลากรไม่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
H1f : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นอายุ ง านของบุ ค ลากรที่แ ตกต่ า งกัน ของบุ ค ลากรส่ ง ผลให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านจานวนอายุงานของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคลากรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ, ด้านสภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างาน
, ด้านการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา, ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจาก
บุคคลอื่น, ด้านได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าที่สาคัญจากผู้บงั คับบัญชา และด้านการต่อ
ยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพการงานแตกต่างกันทีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ขัด แย้ง กับ งานวิจยั ของพัช รีญา วงศ์ สุ ว รรณศา (2557) ที่ไ ด้พ บว่ า อายุงานของ
บุคลากรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองพิธกี ารศพที่ได้รบั พระราชทาน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) จากผลการวิจยั พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรยังอยู่ในระดับ
ปานกลางเท่านัน้ ซึ่งควรจะมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรโดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนนั ้ นสามารถส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้วย หากบุคลากรมีแรงจูงในในการปฏิบตั งิ านในระดับสูงอาจทาให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับทีส่ งู ขึน้ ด้วย
2) จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุค คลด้านอายุ , ระดับการศึกษา, รายได้ต่อ
เดือน, ตาแหน่ งงาน และอายุงานของบุคลากรส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรนัน้
ทาให้ทราบว่าในการการบริหารจัดการด้านบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏฺบตั ิ
งานให้อยู่ในระดับสูงขึ้นนัน้ ควรให้ความสาคัญในด้านปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ, ระดับการศึกษา,
รายได้ต่อเดือน, ตาแหน่ งงาน และอายุงานของบุคลากร เช่น บุคลากรที่มอี ายุงานน้อยมีแรงจูงใจ
ด้านการได้รบั การยอมรับและชื่นชมจากบุคคลอื่นและได้รบั ความไว้วางใจให้รบั ผิดชอบหน้าทีส่ าคัญ
จากผู้บัง คับ บัญ ชา, ด้า นการท างานร่ ว มกับ เพื่อ นร่ ว มงานและผู้บัง คับ บัญ ชาในระดับ ที่สูงกว่า
บุคลากรที่อายุสูงกว่า เนื่องจากต้องการเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพราะ
เป็ นโอกาสในการแสดงความสามารถเพื่อการเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ ส่วนบุคลากรที่มอี ายุงาน
มากส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านการต่อยอดองค์ความรู้ และต่อยอดความก้าวหน้าทาง
อาชีพการงานให้สงู ขึน้ เนื่องจากต้องการความมันคงทางอาชี
่
พ

2. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านเชิงคุณภาพเพิ่ม เติม
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกทีห่ ลากหลายและมีความชัดเจนมากขึน้
2) ควรมีก ารศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย หรือ อิท ธิพ ลของปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
แรงจู ง ใจในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรเพิ่ม เติม เพื่อ ให้ไ ด้ปั จ จัย ที่ถู ก เลือ กทางสถิติม าใช้ใ น
การศึกษาเชิงลึกต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
กิตติวฒ
ั น์ ถมยา. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผนสาย
ออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
กลุ่มบริหารงานบุคคลกระทรวงวัฒนธรรม. (2563). งานบริหารบุค ลากร. ค้นเมื่อ 10 กันยายน
2564, จาก https://www.m-culture.go.th/personnel/main.php?filename=index
โชติกา ระโส. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพือ่ ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ . ปริญญานิพนธ์
สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ฉั ต รชฎา จับ ปรัง่ . (2554). ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิ ช ย์ใ นเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ . รายงานวิช าการค้ น คว้ า อิส ระปริญ ญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดวงพร หุตะเสวี. (2557). การศึกษาจุดหมายในอาชีพ แรงจูงใจในการบริหารและพฤติกรรมการ
ท างานของผู้ บ ริห ารระดับ กลางในธนาคารไทยพาณิ ช ย์ . วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีระชัย ไชยเมือง. (2557). ปั จจัยทีม่ สี ่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต.
บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์. (2557). จิตวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
บุญมี พันธุไ์ ทย. (2554). ระเบียบวิธกี ารวิจยั การศึกษาเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
พรรณราย อักษรถึง. (2560). การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวัดพฤติกรรมการทางานเชิง รุก .
วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(2), 115-127.

พิไลวรรณ บุญล้น. (2564). แรงจูงใจการทางานจิตอาสาตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคคล
หลากหลายอาชีพ ในสัง คมไทย. วารสารมหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 71-86.
รัตนา แก้วเกตุ. (2559). การศึกษาปั จจยัทมีี ่ อทิ ธิพลต่อแนวโน้มการตดัสนิ ใจลาออกของพนักงาน
ธนาคารออมสินสา นักงานใหญ่. ค้นเมือ่ 16 กันยายน 2564, จาก http://www.utccmba
online.com/ijbr/doc/Id354-11-04-2016_13:46:11.pdf
ศิรพิ ร โอฬารธรรมรัตน์. (2556). การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน:ศึกษากรณีบริษทั อดิเทพ
จากัด. ปั ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
สมพงษ์ เกษมสิน. (2553). การบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สายชล สุนทรอภิชาติ. (2557). ปั จจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์จงั หวัดระยอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
Belch, George E. and Michael A.Belch. (2005). Advertising and promotion : an integrated
marketing communications Perspective. Boston : McGraw-Hill.
Herzberg, F. The motivation to work. New York: Wiley, 1959.
Kotler, Philip (2010). Principles of Marketing. Prentice-Hall, Inc.Maslow, A. H. (1954).
Motivation and personality. New York: Harper and Row.
Murray, Henry A. (1938). Explorations in Personality : a Clinical and Experimental Study of
Fifty Men of College Age. New York : John Wiley & Sons.

