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 ชุดาภา    จึงประสิทธ์ิ : แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา .  อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ: อ.ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ.  136 หนา. 
 

 การวิจัยนีค้รั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาคือ 
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทย 
และพนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ รวมจํานวนทั้งหมด 244 คน  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test F-Test และคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.30 มีชวง 30 -40  ป คิด
เปนรอยละ 57.38 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.03 ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป  คิดเปน
รอยละ 33.61 เปนพนักงานสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 68.85  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้งดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป ใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบตอหนาที่มากที่สุด  ใหความสําคัญในดาน
การใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยูในอันดับรองลงมา  และใหความสําคัญในดานความรู
ความสามารถในงานนอยที่สุด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันในเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สวน อายุและระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การศึกษาอิทธิของแรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบวา แรงจูงใจในการ
ทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชิงบวกในระดับตํ่า 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจที่ดีในการทํางานผูบริหารวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และการพัฒนาความรู
ความสามารถในงานของบุคลากร โดยจะตองมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรไดทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานในอนาคต และตองมีการทบทวนในเรื่องคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
สาขาวิชาการประกอบการ                                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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 This research had the purposes to study the motivation and staffs’ work 
efficiency,to study work efficiency classified by personal factors, and to study the correlation 
between the motivation factors and work efficiency, Samples were the staffs of College of 
Music, Mahidol, Salaya Campus, Thai teachers and supporting staffs who were staffs from 
different departments for 244 persons. Statistics used for analysis were mean, standard 
deviation, t-test, F-test, and Pearson’s correlation coefficient. 
 The research result found that the level of motivation in general was at high level. 
Staffs’ work efficiency in general was at high level. When considering each side, it found that 
staffs of College of Music valued the responsibility the most; next on the service for students; 
the least on the work capability. The comparison of work efficiency classified by personal 
factors found that the different sex, work period, and position were not different in work 
efficiency; meanwhile, the different age and educational level were different in work efficiency. 
To study the influence of motivation in work relating to work efficiency found that the 
motivation in work in general positively related to work efficiency at low level. 
 The suggestion from the research were that for creating the motivation in work, the 
executive of College of Music, Mahidol University, should focus on making a progress on 
position and improving their staffs’ capability. They need to have obviously a plan for 
improving their staffs so that they understand the practical ways for the progress of position in 
the future, Moreover, they must revise the payment (daily allowance) of working over the 
official time for the current economical situation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับน้ี สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
อาจารย ดร. เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต และอาจารย ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท  ที่ไดเสียสละเวลาให
คําแนะนํา ขอคิดเห็น ถึงประเด็นตาง ๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปญหา การคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติม และไดกรุณาตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนในการวิเคราะหและ
สรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไขงานใหสมบูรณ   
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ขอขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ 
บิดา มารดา ญาติพี่นอง และเพื่อนๆ ที่เปนกําลังใจชวยเหลือเกื้อกูลแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา รวมถึงผูมี
พระคุณอีกหลายทานท่ีมิไดกลาวนามไวในท่ีน้ี  จนทําใหงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณลงไดในท่ีสุด 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยฉบับน้ีจะกอใหเกิดประโยชนกับวิทยาลัยดุริ ยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตรงตามเปาหมายขององคการ และผูที่สนใจ บางไม
มากก็นอยและหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยไว ณ ที่น้ี 
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