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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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บทที   
บทนาํ 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ระบบบริหารมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ โครงสราง เทคโนโลยี และคน ใน
องคประกอบทั้ง 3 ประการน้ี คน ถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่สุดในอันท่ีจะกอให เกิดผลในการ
เปลี่ยนแปลงตอองคการใดองคการหน่ึง แมปจจัยอื่นอาจขาดแคลน แตถามีคนที่มีคุณภาพก็จะสงผล
ใหการบริหารงานบรรลุวัตถุประสงคได ความสําคัญของคนในการปฏิบัติงานน้ัน เปนท่ียอมรับโดย
นักวิชาการหลายทาน (ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ, 2526: 4-7) ทั้งน้ีเพราะวาข้ันตอนตางๆ
ของกระบวนการบริหารซึ่งไดแกการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และควบคุม
กํากับดูแลงาน ยอมอาศัยคนเปนผูดําเนินการ จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของนักบริหารที่ดีที่จะตอง
เสริมสรางดูแลเอาใจใสใหบุคคลคงสภาพที่จะปฏิบัติงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ  

 องคการเปนท่ีรวมของกลุมบุคคลหลายคนเขามารวมกัน และรวมกันทํางานเพื่อ
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ มีการรวมสวนงานท่ีรับผิดชอบตางๆ โดยการกระทํา
อยางมีระบบแบบแผนเพื่อใหการประสานงานรวมมือของคนในองคการไดดําเนินไปดวยดี บุคคลท่ี
รวมกันเขามาเปนองคการลวนมีความสลับซับซอน และความแตกตางกันในพฤติกรรมมากมาย เมื่อ
เขามารวมกันเปนองคการ ก็จะกอใหเกิดเปนพฤติกรรมองคกร ซึ่งจะแตกตางกันไปตามสภาพของ
สิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ เชน กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ แบบแผนจารีตประเพณี ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งแตกตางกันไปแตละองคการ องคการใดๆก็ตาม จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆหลายประการ เชน การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ
หรือการสั่งการและการควบคุมในปจจัยตางๆเหลาน้ี ทั้งน้ีเพราะคนเปนจักรกลอันสําคัญที่ทําให
กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดข้ึนในองคการดําเนินไปดวยดีและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว (วิเชียร 
วิทยอุดม, 2547:2) 
 บุคลากรผูปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความกระตือรือรน ทุมเทความสามารถในการ
ทํางานน้ัน จําเปนตองสรางภาวะท่ีจะกระตุนหรือตอบสนองความตองการของบุคลากรและความ
พอใจในการทํางานใหเกิดขึ้น องคการจะตองมีปจจัยตอบสนองความตองการของบุคลากรนอกจาก
คาจางและเงินเดือน ซึ่งเปนผลประโยชนตอบแทนโดยตรงในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูลตางๆ ในการปฏิบัติงานท่ีเปนปจจัยสําคัญ และมีอิทธิพลตอการจูงใจใหบุคลากรมี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ทั้งน้ีเพราะขวัญกําลังใจเปนเรื่องของ
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ทัศนคติ และความรูสึกที่ดีตอการทํางาน เพื่อธํารงรักษาพลังของผูรวมงานใหอยูในระดับสูงตาม
ความตองการเพื่อปจจัยเกื้อหนุนท่ีสงผลถึงประสิทธิภาพขององคการ   ซึ่งเจริญ วัชระรังสี กลาววา 
คุณภาพของคนในองคการเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากคนจะเปนผูใชทรัพยากรอื่นๆที่มีอยูใหเกิด
ประโยชน มีความเต็มใจทํางานตามบทบาทหนาที่ โดยเฉพาะผูที่อยูในตําแหนงบริหารจะตองทํา
หนาท่ีประสานใหผูปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธกันในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวย
ความเต็มใจ ผูบริหารที่ไมมีความสามารถจะเปนผูทําลายขวัญ กําลังใจ และความพึงพอใจของ
บุคลากร ทํางานดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามหากผูบริหารมีความสามารถจูงใจ
ใหผูมีความรูความสามารถมารวมปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ยอมสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพไดตามเปาประสงคนําความเจริญกาวหนามา
สูองคการหรือหนวยงาน (ยุติธรรม สินธุ, 2541:1) 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดจากการ
ทํางานวาดีขึ้นอยางไรแคไหน ความมีประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบ
การทํางานสรางสมทรัพยากรและความมั่งค่ังเก็บไวภายใน เพื่อขยายตัวตอไป และเพื่อไวสําหรับ
รองรับสถานการณที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกไดดวย ดวยเหตุน้ีเอง ประสิทธิภาพขององคการที่จะ
ช้ีวาองคการมีประสิทธิผลหรือไมเพียงใด จึงอยูในเกณฑการวัดอี กตัวหน่ึงคือ  การอยูรอด 
(Survival) ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ องคการตองสามารถปรับตัวตอสภาวการณและสิ่งใหมๆที่
เกิดขึ้นและสามารถสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในพรอมกันไปดวยเสมอ  การวัดความมี
ประสิทธิภาพโดยวัดการอยูรอดขององคการ จึงเทากับเปนการวัดความสําเร็จขององคการในระยะ
ยาว โดยมีเงื่อนไขแฝงเอาไววาองคการจะตองมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบปฏิบัติงาน
ภายในเสมอ ธงชัย สันติวงษ (2543 : 29-31) 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยาลัยที่เปดสอนดนตรีทุกสาขาและ
ทํางานวิจัยดนตรี ไดจัดการสอนหลักสูตรดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ขยายการศึกษาดนตรีทุกแขนงวิชา
ดนตรี โดยหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เปนโครงการที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล มี
เปาหมายท่ีจะพัฒนาการศึกษาดนตรีใหเปนรากฐานของชาติ  ปจจุบันวิทยาลัยไดขยายโครงสราง
องคกรและสาขาเพิ่มข้ึน สงผลใหอัตราบุคลากรของวิทยาลัยฯเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งในสวนของ
บุคลากรของวิทยาลัยฯน้ี แบงออกเปน 2 สาย คือ สายวิชาการ ไดแก อาจารย และสายสนับสนุน
ไดแก พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ จากการขยายสายงาน โดยแยกสายงานยอยออกจากสายงาน
ใหญ ทําใหตองรับอาจารยและพนักงานเพิ่มเปนจํานวนมาก  และมีแนวโนมในการเพิ่มอัตรา
บุคลากรมากข้ึนทุกป ทําใหมหาวิทยาลัยฯ เปนองคกรใหญ มีมาตรฐานคุณภาพและระบบการ
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จัดการตางๆมากข้ึน ดวยความเปนอิสระในดานการบริหารและการเงิน ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยเพียงสวนนอยเทาน้ัน วิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการในดานตางๆเอง รวมถึงการ
บริหารดานทรัพยากรบุคคลดวย โดย มีหลักแนวคิดที่วา ความใหญโตของถาวรวัตถุตางๆน้ันไมใช
สิ่งท่ีสะทอนถึงคุณภาพของสถานท่ี หรือจิตใจของผูอยูอาศัย ซึ่งไดเนนการใหคุณคากับการทํานุ
บํารุงสติปญญาและจิตใจของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยในแขนงตางๆให
กาวหนา พัฒนาไปสูจุดหมายอันดีงาม จนสามารถเปนหลักที่พึ่งพิงของสังคมและประเทศชาติได  

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหผูวิจัยซึ่งเคยปฏิบัติงานในวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยตรงตามเปาหมายขององคการ  และเพื่อใหองคการมีแนวทางใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปนการขยายองคการใหมีคุณภาพ และเปนที่
ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล   

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  

2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตางกัน 

3.2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาดังน้ี 

4.1 ขอบเขตเน้ือหา เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

4.1.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
4.1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนงงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 

4.1.1.2 แรงจูงใจในการทํางาน ประกอบไปดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ํา
จุน ตามทฤษฏีของเฟรเดริกเฮอรเบิรก (Frederick Herzberg Need Two Theory) โดยปจจัยจูงใจ 

ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และปจจัยคํ้าจุนไดแก เงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

4.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยผูวิจัยไดสังเคราะห
แนวคิดและทฤษฏีในดานกระบวนการของฮามิง ต้ัน เอ็มเมอรสัน  (Hamington Emerson) 

ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี และดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมของ
องคการ              

4.2  ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ และพนักงานสายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 
465 คน และผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางจากวิธีของ Yamane (สุธรรม 
รัตนโชติ 2551:95) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95%  ไดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางข้ันตํ่าเทากับ  215 
คน โดยผูวิจัยเลือกเก็บตัวอยาง 244 คน และผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยสุมตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) จากอาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ และพนักงานสายสนับสนุน คือ 
พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน 

4.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดศึกษาพื้นท่ีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 
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4.4  ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย โดยเริ ่มศึกษาตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 8 เดือน 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้ง น้ี ผู วิจัยไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาสังเคราะห เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยผูวิจัยไดนําทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานของเฟรเดริก เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg) และ
แนวคิดและทฤษฏีในดานกระบวนการของฮามิงต้ัน เอ็มเมอรสัน (Hamington Emerson) มาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

        ตัวแปรอสิระ 
                                                                                              

           

                                                                                                          ตัวแปรตาม 

            
               
                                                                                                   
 

  
 
 
 
 

                       
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 ขอมูลสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 5. ตําแหนงงาน 

แรงจูงใจ 
ปจจัยจูงใจ 
 1. ความสําเร็จของงาน 
 2. การยอมรับนับถือ 
 3. ลักษณะของงาน 
 4. ความรับผิดชอบ 
 5. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
ปจจัยคํ้าจุน 
 1. เงินเดือน 
 2. การปกครองบังคับบัญชา 
 3. นโยบายและการบริหารงาน 
 4. สภาพการทํางาน 
 5. ความมั่นคงในงาน 

6. ความสัมพันธกับเพ่ือน รวมงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

1. ดานความรูความสามารถ 

ในงาน 
2. ดานการใหบริการนักเรียนนักศึกษา
และบุคคลภายนอก 
3.  ด านกา รตระหนักถึงประโยชน 
สวนรวมขององคการ 

4.ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
6.1 ประโยชนทางวิชาการ 

6.1.1 ทราบถึงแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  

6.1.2 ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  

6.1.3 ทราบถึงอิทธิพลของแรง จูงใจในการทํ างานท่ีมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา  

 6.2 ประโยชนในทางปฏิบัติ 
6.2.1 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารงานและเปน

ขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2.2  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให
เปนมาตรฐานเดียวกันตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจท่ีดีและเห็นความสําคัญของบุคลากรเพื่อให
บุคลากรน้ันปฏิบัติงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ และมีความจงรักภักดีตอองคการของตน 

6.2.3 เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายของวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อประโยชนสุขสอดคลองกับความตองการของบุคลากรใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
7.   นิยามศัพทเฉพาะ 

แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง กระบวนการที่มากระตุน และช้ีนําใหแตละบุคคลเกิด
พฤติกรรมและการกระทําดวยความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของ
องคการ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 

. ปัจจยัจูงใจ เปนปจจัยกระตุนใหบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1.1 ความสํ า เร็ จของงาน  หมายถึง  การที่บุคลากร วิทยาลัยดุริ ย างคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายามีความคิดความรูสึกตอการปฏิบัติงานดวยความสําเร็จตรงตาม
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เปาหมาย กําหนดเวลา ความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และความพอใจในผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. 2  ก ารยอมรั บ นับถื อ  หมายถึ ง  ก ารที่ บุค ล ากร วิทย าลัย ดุ ริ ย า งคศิ ลป
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความคิดความรูสึกที่มีตองานท่ีปฏิบัติอยูวา มีผลงานเปนท่ี
ยอมรับ ยกยองชมเชยของผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ 

1 . 3  ลั กษณะข อง ง าน  หมา ยถึ ง  ก ารที่ บุ ค ล ากร วิทย าลั ย ดุ ริ ย า ง คศิ ล ป
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความคิดความรูสึกตองานท่ีปฏิบัติอยูวางานท่ีสงเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความนาสนใจ และทาทายความรูความสามารถ  

1 . 4  ความรั บ ผิ ดชอบ  หมา ยถึ ง  ก ารที่ บุ ค ล ากร วิท ย าลั ย ดุ ริ ย า ง คศิ ล ป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความคิดความรูสึกตองานท่ีปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีความ
ตั้งใจ เอาใจใสตองานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  หมายถึง มีโอกาสไดรับการพัฒนางานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบตามความรู ความสามารถ 

2. ปัจจยัคาํจุน เปนปจจัยท่ีควรขจัดความไมพึงพอใจที่เกิดจากสิ่งแวดลอมของงาน ซึ่ง
จะเปนตัวกระตุนใหบุคลากรดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน 

2.2 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาที่มีความรู ความสามารถใน
การบริหารเปนอยางดี มีความความยุติธรรม ความเสมอภาคในการปกครองบังคับบัญชา 

2.3 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขององคกรมีความชัดเจน สายการบังคับบัญชาถูกตองเหมาะสม นโยบายการบริหารงานองคการ
งายตอการนําไปปฏิบัติ 

2.4 สภาพการทํางาน หมายถึง องคกรมีอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมท่ีดี อุปกรณ
เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอพรอมในการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีดีทาง
สังคมในการปฏิบัติงาน เชน บรรยากาศการทํางาน เปนตน 

2.5 ความมั่นคงในงาน หมายถึง องคกรมีความมั่นคงปลอดภัยปฏิบัติงานดวยความ
สบายใจไมตองกังวลในเรื่องการไลออกของบุคลากร การไมถูกกลั่นแกลง กลาวโทษ ลงโทษโดย
ไมเปนธรรม เปนตน 
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2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในองคการ ใน
ดานการปฏิบัติงาน การชวยเหลือ  การสนับสนุน ตลอดจนการปรึกษาหารือกันระหวางเพื่อน
รวมงานดวยกันเอง 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยา
ดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทั้ง 4 ดาน ประกอบไปดวย  

1. ดานความรูความสามารถในงาน หมายถึง บุคลากรไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทั้งทางดานวิชาการ และระบบสารสนเทศ เขารับการฝกอบรมตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติและ
สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางสัมฤทธ์ิผล  และมีความสนใจ ศึกษานวัตกรรมตางๆเพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหดียิ่งข้ึน 

2. ดานการใหบริการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก หมายถึง บุคลากรมีการให
การบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกดวยมิตรไมตรีที่ดี  ใหขอมูลขาวสารกับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยางเท่ียวตรงถูกตองเสมอ มีความเต็มใจและพรอมบริการแกนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยางเต็มท่ี และปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมี
การแสวงหาผลประโยชนผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง 

3. ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ หมายถึง บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงสถานะของตนเองวาทานน้ันเปนสวนหน่ึงขององคการและไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
แกองคการอยางแทจริงและปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตและพรอมอุทิศเวลา
เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพแกองคการ 

4. ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี หมายถึง บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ไมมาทํางานสาย ไมขาดงานและปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงตามเวลาท่ีกําหนด 

 บุคลากรดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาหมายถึง  บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ไดแก พนักงานสาย
วิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน  

 พนักงานสายวิชาการ หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน ในตําแหนง
อาจารยที่เปนชาวไทย ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 พนกังานสายสนบัสนุน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานท่ีเปนการสนับสนุนทางดานวิชาการ
และดานการบริหารงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
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 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา หมายถึง วิทยาลัยในกํากับ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตั้งอยูถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด 
นครปฐม ซึ่งมีฐานะเทียบเทากับคณะหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล มีอิสระในการบริหารจัดการ 
และเปนวิทยาลัยที่เปดสอนดนตรีทุกสาขาและทํางานวิจัยดนตรี โดยมีหลักสูตรดนตรีสําหรับบุคคล
ทั่วไป หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป และงานวิจัยที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดท่ีใชใน
การวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันในการแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดรับมอบหมายภายใตสถานการณเดียวกัน มิใชเปนเพราะมีความรูความสามารถ  มี
สติปญญาตลอดจนประสบการณที่แตกตางกันเทาน้ัน  แตมีปจจัยที่สําคัญกวาอีกประการหน่ึง คือ 
การท่ีบุคคลไดรับการจูงใจในการทํางานท่ีแตกตาง  เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจท่ีจะใชพลัง
ความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไป  แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจําเปนตองศึกษา
ในหลายประเด็น ดังน้ี 

ความหมายของแรงจูงใจ 
 บีช (Beach, 1963 : 251, อางถึงใน มณฑล  รอยตระกูล, 2546 : 10) กลาววา แรงจูงใจ 
คือความเต็มใจท่ีจะใชพลังเพื่อดําเนินไปถึงจุดหมายท่ีวางไวไดสําเร็จ 
 ชรูเด็น และเชอรแมน (Chruden and Shermam, 1963 : 297, อางถึงใน บรรลือ ดอกเตย, 
2545 : 10) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึงความพยายามที่จะเขาใจถึงท่ีชักนําใหเกิดพฤติกรรมของ
มนุษยออกมา  
 เดฟ (Dafe, 1988 : 398, อางถึงใน มณฑล  รอยตระกูล, 2546 : 11)ไดใหความหมาย
ของการจูงใจวาคือ แรงกระตุนหรือแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ และเปนแรงกระตุนที่
ใหบุคคลรักษาพฤติกรรมน้ันไว 
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 จิตลดา พัดเย็น (2543 : 17) ใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใช
พลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมาย (Goal) หรือใหไดรับรางวัล(Reward) เปนสิ่งสําคัญของ
การกระทําของมนุษยและเปนสิ่งท่ียั่วยุคนใหไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มีสญัญาเกี่ยวกับรางวัลที่ไดรับ  
 สมยศ  นาวีการ (2543 : 28-29) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา  แรงจูงใจเปนพลังท่ีริเริ่ม
กํากับและ  ค้ําจุนพฤติกรรม การกระทําสวนบุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ใหความมุงหมาย
หรือทิศทางแกพฤติกรรมนอกจากน้ี  ไดกลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของแรงจูงใจไว  3  ประการ  
คือ  ความพยายาม  ความไมหยุดยั้ง  และทิศทาง 

 สุรางค  โควตระกูล  (2544 : 111) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนองคประกอบ
ที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2546 : 324) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววาแรงจูงใจเปนกระบวนการ
กระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 สมใจ  ลักษณะ  (2546 : 63) ไดกลาวถึงแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนแรงท่ีกระตุน
ผลักดันช้ีนําใหบุคคลทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรืองดเวนไมทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
สิ่งเราท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดแรงจูงใจจะเรียกวา สิ่งจูงใจ เชน เงิน เกียรติยศ เปนตน 

 ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  แรงจูงใจเปนหลักการทางจิตวิทยาที่ใชในการบริหารบุคคลหรือการบริหารโดยทั่วไป
ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน วัตถุประสงคของการจูงใจใหคนทํางานคือตองการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น เพราะองคการใดก็
ตามท่ีมีเครื่องมือ เครื่องจักร เงินทุนและจํานวนคนเทาๆกัน แตถาคุณภาพของคนเหนือกวาและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันดีกวา องคการน้ันๆ ยอมจะมีประสิทธิภาพในการผลิต
เหนือกวาองคการอื่น (สุรพล พยอมแยม , 2541: 21-22) โดยมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไวดังน้ี 

 ยงยุทธ เกษสาคร (2541:62) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเปนกระบวนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น ซึ่งทําใหไดรับสิ่ง
ตอบแทนทางใจจากผลงานของตนมากขึ้น ดวยการจูงใจทําใหปฏิบัติงานดวยความทุมเทอยางเต็ม
ความสามารถ หากการจูงใจนอยลงความพยายามในการปฏิบัติงานก็จะลดต่ําลงดวย 

 พงศ หรดาล (2541:62) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเปนเปนการจัดสภาวการณตางๆ ใหมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
นําไปสูการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 เสนาะ  ติเยาว (2543 : 208) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีจนงานขององคการบรรลุเปาหมาย
โดยมีเงื่อนไขวา การทุมเทน้ันเพื่อสนองความตองการของคน การระบุวาการใหงานขององคการ
บรรลุเปาหมายก็เพราะวาการจูงใจเปนเรื่องของการทํางานใหองคการ 

 วิรัช  สงวนวงศวาน (2547 : 185) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน คือ ความเต็มใจของพนักงานที่จะใชความพยายามอยางเต็มท่ี เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ และเพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานผูน้ันดวยการจูงใจในองคการ
จึงมีผลตามมาทั้งผลงานท่ีใหกับองคการ ในขณะท่ีพนักงานผูน้ันก็ไดผลตอบแทนแกตนดวย 

 จากความหมายของนักวิชาการทั้งหมดที่กลาวมา  สรุปไดวา  แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีมากระตุน  และช้ีนําใหแตละบุคคลเกิดพฤติกรรมและการกระทําดวย
ความเต็มใจท่ีทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จขององคการ 

 
ประเภทของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปนสภาวะท่ีบุคคลไดถูกกระตุนใหกระทํากิจกรรมใดๆ  หรือแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหบุคคลถึงจุดมุงหมายที่ไดวางไว  แรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากสิ่งเรา
ภายในหรือสิ่งเราภายนอก  และยังข้ึนอยูกับประสบการณการเรียนรูของแตละบุคคล   จึงถือวาการ
ที่บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรม  จึงเปนการยากที่จะช้ีชัดลงไปวาเกิดจากแรงจูงใจสิ่งใดโดยเฉพาะ
พฤติกรรมบางอยางของบุคคลอาจเปนผลมาจากการกระตุน  หรือการจูงใจจากสิ่งเรา  หรือความ
ตองการหลายๆ ชนิดพรอมกัน สุพานี  สฤษฏวานิช (2549 : 194 ) 
 ดารณี  พานทอง  (2542: 119-121) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท  คือ 

 1. การจูงใจภายใน  หมายถึง  เปนสภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการในการทํางาน  
การเรียนรู หรือแสวงหาบางอยางดวยตนเอง  โดยมิตองใหบุคคลอื่นมาเกี่ยวของ  เชน  นักเรียน
สนใจเลาเรียนดวยความรูสึกใฝดีในตัวเขาเอง  ไมใชบิดา  มารดาบังคับ  หรือเพราะมีสิ่งลอใจใด ๆ 

การจูงใจประเภทน้ีไดแก 
  1.1 ความตองการ เน่ืองจากคนทุกคนมีความตองการท่ีมีอยูภายในอันจะทําใหเกิด
แรงขับ แรงขับน้ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมตางๆข้ึน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและความพอใจ 

  1.2 เจตคติ ความรูสึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งจะชวยเปนตัวกระตุน
ใหบุคคลทําในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
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 1.3 ความสนใจพิเศษ การที่เรามีความสนอกสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษ ก็จัดวาเปน
แรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในสิ่งน้ันๆมากกวาปกติ 
   2. การจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกให
มองเห็นจุดหมายปลายทาง  และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
แรงจูงใจเหลาน้ี  ไดแก 
 2.1 เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเปาหมายในการกระทําใดๆ ยอม
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม  
 2.2 ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา คนที่มีโอกาสทราบวาตนจะไดรับความกาวหนา
อยางไรจากการกระทําน้ัน ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได 
 2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมข้ึนได เชน ครู อาจารย นักวิชาการ ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเช่ือถือ นักปกครอง 
ผูจัดการ จะตองมีบุคลิกภาพของนักบริหารหรือผูนําท่ีดี 
 2.4 เครื่องลอใจอื่น มีสิ่งลอใจหลายๆอยางท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม
ขึ้น เชน การใหรางวัลเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ ซึ่งจะกระตุนมิใหกระทํา
ในสิ่งท่ีไมถูกตอง นอกจากน้ีการชมเชย การติเตียน การประกวด การแขงขัน หรือแมแตการสอบก็
วาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมไดทั้งสิ้น 

 เสนาะ  ติเยาว  (2543: 209) ไดกลาววาแรงจูงใจเปนเสมือนเครื่องกระตุนใหคนเกิด
พฤติกรรมท่ีนําไปสูจุดมุงหมายปลายทาง  แรงจูงใจจะรวมถึงสัญชาตญาณ  ความตองการ  และ
แนวคิดที่เกิดจากการเรียนรูดวยแรงจูงใจจึงแยกออกเปน 3 ประเภท  คือ  
 1. แรงจูงใจข้ันตน  ไดแก  แรงจูงใจทางรางกายและเกิดขึ้นโดยไมตองการเรียนรูเปน
แรงจูงใจท่ีเกิดกับมนุษยทุกคนและเหมือนกันหรือเปนแบบเดียวกัน  ซึ่งไดแก  การนอนหลับ  การ
หลีกหนีความเจ็บปวด  ความหิว  ความตองการทางเพศ  ความกระหาย  และความอยากเปนแม เปน
ตนแรงจูงใจข้ันตนน้ีจะทําใหคนแสวงหาเพื่อลดความตึงเครียดหรือลดสิ่งกระตุนลง 
 2. แรงจูงใจท่ัวไป  ไดแก  แรงจูงใจทางจิตใจและเกิดข้ึนโดยไมตองเรียนรู  เปน
แรงจูงใจท่ีคนแสวงหาเพื่อเปนสิ่งกระตุน  โดยแรงจูงใจท่ัวไป  ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น  การ
บิดเบือนหรือยกยายถายเท  ความกระฉับกระเฉง  และความรัก  เปนตน 

 3. แรงจูงใจข้ันที่สอง   แมแรงจูงใจท่ัวไปมีความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมองคการ
แตแรงจูงใจข้ันที่สองมีความสําคัญที่สุดไมเพียงแตในองคการ   แตที่สําหรับสังคมมนุษย  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาจากแรงจูงใจข้ันที่สองท้ังสิ้น  แรงจูงใจข้ันท่ีสองเกิด
จากการเรียนรูซึ่งการเรียนรูอาจจะเรียนรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งกระตุนกับการตอบสนอง  
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แรงจูงใจข้ันที่สองท่ีสําคัญแบงออกเปน 5 ประการ  คือ  อํานาจ  ความสําเร็จ  การมีสวนรวม  ความ
มั่นคง  และสถานภาพ 

 วิเชียร  วิทยอุดม  (2549: 152) ไดกลาววาพฤติกรรมของบุคคลน้ันมีผลมาจากแรงจูงใจ   
ซึ่งไดแบงแรงจูงใจของมนุษยออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในเปนสิ่งหน่ึงซึ่งอยูในใจของบุคคล เกิดขึ้นมาเองจาก
ความตองการและเปนผลกระทบมาจากสิ่งแวดลอมหรือสังคมภายนอกแรงจูงใจแบบน้ีจะแตกตาง
กันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซึ่งเราอาจจะเรียกอีกอยางหน่ึงวาแรงจูงใจสวนบุคคล
โดยเฉพาะ ไดแก ความทะเยอะทะยาน ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจความคาดหวังของแตละ
บุคคล เปนตน 

 2. แรงจูงใจภายนอก  แรงจูงใจภายนอกเกิดจากสิ่ง เราภายนอกหรือสิ่งแวดลอม
ภายนอกเปนตัวคอยกระตุน รวมทั้งการหลอหลอมจากวัฒนธรรมประเพณี  ความเช่ือและคานิยม
ของสังคมไดแก  เกียรติยศ  ความตองการความรัก   ความตองการนับถือยกยองจากสังคม 
ความสําเร็จ การแขงขัน สภาพและบรรยากาศของการทํางาน  เปนตน 

 จากการที่นักวิชาการไดกลาวถึงประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  สรุปไดวา  
แรงจูงใจแบงได 2 ประเภท  คือ  แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  ซึ่งแร งจูงใจภายในจะ
กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ  เชน  ความอยากรูอยากเห็น  ความทะเยอะทะยาน  และความคาดหวัง  
สวนแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสิ่งกระตุนทางสังคมและสิ่งแวดลอม  จะกอใหเกิดความตองการ
ความสําเร็จ  และความตองการยอมรับนับถือในสังคม  เปนตน 

 

ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 ในการทํางานจะไดรับผลดีเพียงใดน้ัน  นอกจากจะตองมีเครื่องใชที่ เหมาะสมตอ
ประเภทของงานและเหมาะตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแลว  องคประกอบท่ีสําคัญก็คือบุคคลท่ีจะ
เปนผูใช เครื่องมือและเทคโนโลยีเหลาน้ันใหเกิดผลสูงสุด  ในตัวบุคคลเองก็ยอมจะตองมี
ความสามารถพื้นฐานท่ีเพียงพอที่จะใชสิ่งตางๆ  เหลาน้ันใหบังเกิดผล  และจะไดผลดีเพียงใดน้ันก็
ยอมข้ึนอยูกับการอุทิศกําลังกายกําลังใจท่ีจะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ  แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือน
พลังภายในท่ีจะผลักดันการใชพลังความสามารถท่ีเขามีอยูใหปรากฏออกมาในผลสําเร็จของ งาน  
(พนัส หันนาคินทร, 2542 : 130 ) 

 การจูงใจเปนสวนหน่ึงของการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ตามปกติเรามี
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดหลายอยางหรือมีพฤติกรรมแตกตางกัน แตพฤติกรรมเหลาน้ีจะ
แสดงออกเพียงบางโอกาสเทาน้ัน สิ่งท่ีจะผลักดันเอาความสามารถของคนออกมาไดคือแรงจูงใจ 
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เพราะฉะน้ันอาจกลาวไดวา การจูงใจเปนการสรางพลังความสามารถออกมาเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย  
 เจมส (James, 1994 อางถึงใน อรุณ รักธรรม, 2526 : 420) ไดศึกษาและช้ีใหเห็นวา การ
จูงใจน้ันเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานโดยเขาไดพบวาตามปกติพนักงานจะทํางานโดยใช
ความสามารถรอยละ 20-รอยละ 30 แตถาหากพนักงานไดรับการจูงใจ พวกเขาจะใชความสามารถ
ประมาณรอยละ 80-รอยละ90  
 สมยศ  นาวีการ  (2543: 288-289)  ไดกลาววา  สวนประกอบของการทํางานน้ันข้ึนอยู
กับปจจัย 3 ประการ  คือ  ความสามารถ  สิ่งแวดลอม  และการจูงใจ  ถาพนักงานมีความสามารถ
และไดรับการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมจากองคการและมีการจูงใจท่ีเพียงพอ  เขาจะสามารถ
ทํางานบรรลุเปาหมายท่ีดีได  ถาหน่ึงของปจจัยขาดไปการทํางานก็จะมีปญหา  อยางไรก็ตามถา
บุคคลขาดความรูความสามารถแลว  ผูบริหารสามารถพัฒนาความสามารถของพวกเขาดวยการ
ฝกอบรมและการสอนงาน  และถาขาดสภาพแวดลอมท่ีดี  ผูบริหารก็สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได  
แตถาบุคคลมีปญหาดานแรงจูงใจจะเปนความยุงยากในการแกปญหาของผูบริหารมากข้ึน  เพราะ
พฤติกรรมบุคคลจะเปนปรากฏการณที่ซับซอนและผูบริหารอาจไมสามารถวิเคราะหได วาเหตุใด
บุคคลไมถูกจูงใจ  และจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางไร  เหลาน้ีจึงเปนสิ่งทาทายท่ีผูบริหารตอง
เห็นความสําคัญของแรงจูงใจท่ีกระทบตอผลการปฏิบัติงาน 

 การจูงใจเปนสวนหน่ึงของการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตามปกติเรามี
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ไดหลายอยาง หรือมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน หากแตวาพฤติกรรม
เหลาน้ันจะแสดงออกมาเพียงบางโอกาสเทาน้ัน สิ่งท่ีจะผลักดันความสามารถของคนออกมาได คือ 
แรงจูงใจ เพราะฉะน้ันอาจกลาวไดวา การจูงใจเปนการสรางพลังความสามารถออกมาเพื่อให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 ในการพิจารณาความสําคัญของการจูงใจอาจแยกเปนประเด็นสําคัญได 3 ประการคือ  
 1. ความสําคัญตอองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารบุคลากร คือชวยให
องคการไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานดวย และรักษาคนดีๆเหลาน้ันใหอยูในองคการตอไป
นานๆ 

 2. ความสําคัญตอผูบริหาร ชวยใหการมอบอํานาจหนาท่ีของผูบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาความขัดแยงในการบริหารงาน การจูงใจจะชวยใหอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
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 3. ความสําคัญตอบุคลากร คือสนองตอความตองการของบุคลากร และเปนธรรมกับ
ทุกฝาย ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจไมเบื่อหนายและทุมเทกับการทํางานเต็มท่ี ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 สุพานี  สฤษฏวานิช (2549 : 196-197) ไดกลาววา แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานเหลาน้ันมีความอยากที่จะทํางาน 
มีความต้ังอกตั้งใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหคุณภาพมากขึ้น ดํารง
ตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ การสรางสรรคและพัฒนางานและองคการ  ตลอดจนคงอยูกับ
องคการอยางยาวนาน 

 แตถาขาดแรงจูงใจในการทํางาน คนๆน้ันก็จะเฉื่อยชา ขาดความต้ังใจ ขาดความเอาใจ
ใสในการทํางาน สักแตทํางานออกมาใหเสร็จพนๆตัวไป ผลงานท่ีออกมาจึงมักมีคุณภาพต่ํา หรือ 
สรางความเสียหายใหเกิดขึ้นแกองคการ 

 อยางไรก็ตามผลการปฏิบัติงานน้ันยังคงข้ึนอยูกับความสามารถ คือ พนักงานตองมี
ความสามารถในการทํางานน้ันๆ ความสามารถจะเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะทําใหคนๆน้ันทํางานน้ันๆ
ได และอีกปจจัยคือโอกาสหรือสถานการณที่เกี่ยวของ เชน คนๆน้ันมีโอกาสไดทํางานท่ีตรงกับ
ความรูความสามารถ หรือมีโอกาสใหแสดงออก เขาก็จะสามารถสรางสรรคผลงานใหเกิดข้ึนได
อยางสัมฤทธ์ิผล 

 สรุปวา แรงจูงใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการแสดงออกและการตอบสนอง
ตอความตองการการทํางานของบุคคล  และเปนสภาวะภายในซึ่งเปนเหตุใหแตละคนแสดง
พฤติกรรมไปในทางท่ีแนใจวาจะทําบางเปาหมายสําเร็จลงได ถาผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรม
ของพนักงานในองคการก็จะสามารถสรางสิ่งกระตุนเพื่อใหพนักงานเกิดพฤติกรรมที่เปนประโยชน
กับองคการได 
 

แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 พิเกอร และไมเยอร (Pigors and Myers, 1981 : 116, อางถึงใน อังคณา บุญตาแสง ,  

2552 : 32) ไดเสนอแนวคิดไววาสิ่งท่ีจะเปนแรงจูงใจในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ตอง
ประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี 

 1. ตองไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมอยางเพียงพอ 

 2. ลักษณะของงานที่ทําตองมีความปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 3. มีโอกาสไดใชความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี 

 4. มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานและเปนงานที่มีความมั่นคง 
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 5. มีความสามัคคีกลมเกลียวและมีการประสานงานกันเปนอยางดี 

 6. ยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางาน 

 7. มีการแบงเวลาทํางานและเวลาท่ีจะใชชีวิตสวนตัวอยางสมดุล 
 8. มีความเขาใจชีวิตการทํางานกับความสัมพันธกันในสังคมอยางดี 

 เพ็ญศรี  วายวานนท (2537: 210) ไดแสดงแนวคิดไววา คนมีความคาดหวังท่ีจะไดรับ
จากองคการหลายประการ คือ  
 1. คาตอบแทน 

 2. ความมั่นคงในงาน 

 3. ความเปนเพื่อน 

 4. การยอมรับผลงาน 

 5. งานท่ีดี 
 6.โอกาสกาวหนา 
 7. สภาพการทํางานท่ีสะดวกสบายและปลอดภัย 

 8. ภาวะผูนําท่ีสามารถและเปนธรรม 

 9. คําสั่งและการกําหนดทิศทางในการทํางานท่ีมีเหตุผล 

 จะเห็นไดวาปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลจึงประกอบดวยสิ่งท่ีจะ
ตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจของบุคคล 

กระบวนการแรงจูงใจท่ีอาจนํามาใชในการทํางาน 
 กระบวนการแรงจูงใจท่ีอาจนํามาใชในการทํางานน้ัน มีดังน้ี  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย , 
2527: 119-121) 
 1. ระเบียบวินัย ที่หนวยงานกําหนดขึ้น ซึ่งจะทําใหผูที่เขามาสังกัดในหนวยงานทุกคน
รูสึกสบายใจท่ีตางอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกัน 

 2. การตอบแทนเงื่อนไขเปนรายหมู วิธีการน้ีคือการใหผลประโยชนตอบแทนทุกคนที่
เขามาเปนสมาชิกในหนวยงาน เพื่อใหทุกคนพอใจ ภูมิใจวา หนวยงานคอยดูแลเอาใจใสทุกขสุข
ของบุคคลในหนวยงานพอสมควร ตัวอยางเชน การบริการสันทนาการ การใหรางวัลพิเศษนอกจาก
คาจาง การใหการตอบแทนเชนน้ี คือการตอบแทนโดยมีเงื่อนไข เฉพาะกับผูที่เขามาทํางานและ
สังกัดในหนวยงานเทาน้ัน 

 3. การตอบแทนแบบเงื่อนไขเปนรายบุคคล หนวยงานใหรางวัลตอบแทนแกบุคคลท่ี
ทํางานดีเดนใหกับหนวยงาน เพื่อเปนกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ เปนการ
กระตุนใหบุคคลไดแสดงความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
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 4. การเปดโอกาสบุคคลแสดงความสามารถท่ีมีอยูตามความพอใจของเขา ซึ่งความ
พอใจน้ีอาจแบงเปน 
  4.1 ความพอใจเฉพาะอยาง ไมปรารถนาอยางอื่นยิ่งไปกวาน้ี แมจะเสนอรางวัลที่
ดีกวาก็ไมยอมเปลี่ยนแปลง 

  4.2 ความพอใจท่ีจะทําทุกอยางเพื่อหนวยงานท่ีสังกัดอยู เชน การไดรับมอบหมาย
ใหทํานอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบอยูดวยความเต็มใจ 

 5. การเปดโอกาสใหบุคคลไดเลือกกลุมงานทํางานดวยตนเอง ซึ่งเมื่อเขาไดทํางาน
รวมกับคนท่ีชอบพอแลว จะเทากับเปนการกระตุนใหทํางานไดดีหรือดีกวามาตรฐานท่ีวางไว 
ปญหาการขาดงานจะไมมี 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 เน่ืองจากการศึกษาเรื่องการจูงใจไดกลาวถึงในหลายทัศนะแตกตางกันไป จึงไดมีผู
รวบรวมและจําแนกเปนแนวคิดที่สําคัญ เปนตนวา แกนนอน (Gannon) ไดแบงกลุมไว 2 กลุม คือ 
ทฤษฎีที่เนนกระบวนการ และทฤษฎีที่เนนปจจัย สวนเฟลดแมนและอารโนลด (Feldman and 

Amold, 1984:107-123) ไดจําแนกไว 3 กลุมคือ ทฤษฎีความตองการ ทฤษฎีความคาดหวัง และ
ทฤษฎีความเสมอภาค 

 นรา สมประสงค (2536:114) ไดแบงกลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจออกเปน 3กลุม
คือ กลุมทฤษฎีที่เนนดานเน้ือหา ประกอบดวย ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Need 

Hierarchy Theory):ซึ่งเปนหลักการข้ันพื้นฐานของการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอเฟอร (ERG 

Theory) ทฤษฎีการจูงใจแมคเคลแลนด (Achievement Motivation) และทฤษฎีการจูงใจของเฮอร
ซเบิรก (Motivation -Hygiene Theory) กลุมทฤษฎีเนนกระบวนการประกอบดวยทฤษฎีความ
คาดหวัง (Vroom’s Expectancy Theory) ทฤษฎีความเสมอภาค (Adam’s Equity Theory) ทฤษฎีการ
ตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) และกลุมทฤษฎีที่เนนการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรม
ประกอบดวย ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement) การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 

 จากทฤษฎีแรงจูงใจตางๆท่ีกลาวมาน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จึงไดศึกษาและประยุกตใชทฤษฎีความตองการสองปจจัยของเฟรเดริก เฮอร
ซเบิรก (Frederick Herzberg’s Need Two Factor Theory) ดังน้ี 
 ทฤษฎีความตองการสองปจจัยของเฟรเดริก เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg’s Need 

Two  Factor Theory, อางถึงใน ธัญนันท  บุญอยู, 2551: 17)  
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 เฟรเดริก เฮอรซเบิรก (Herzberg 1959 :113-15) เปนนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาทางการ
จัดการ เฮอรซเบิรก ไดวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจ โดยการทําแบบทดสอบถามนักบัญชีและ
วิศวกร 200 คน ดวยการสัมภาษณในสิ่งท่ีผูตอบรูสึกชอบและไมชอบในการทํางานใหผูตอบคําถาม
อธิบายรายละเอียดเมื่อรูสึกพอใจหรือไมพอใจเกี่ยวกับงาน พบวา ความพึงพอใจในงานมีความ
เกี่ยวของกับเน้ือหาของงานและความไมพอใจเกิดจากสิ่งแวดลอมของงานสิ่งท่ีทําใหเกดิความพอใจ
น้ีเรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivation factor) และสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจและควรกําจัดความไม
พอใจน้ันออกไป เรียกวา ปจจัยคํ้าจุน (hygiene factor) 
 2.1 ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยมากระตุนจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพที่จะทําใหพนักงานใชความ
พยายามท่ีจะไดผลงาน และปฏิบัติดวยความพึงพอใจและดียิ่งข้ึน เปนปจจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
งานโดยตรงและสรางความรูสึกที่ดีกับงาน ซึ่งประกอบไปดวย 

 2.1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง ความสําเร็จของงานที่วัดไดจาก
การปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา ความสามารถในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และความพอใจในผลการปฏิบัติงาน 

 2.1.2 การยอมรับนับถือ ( recognition) หมายถึง  การยอมรับหรือเห็นดวยกับ
ความสําเร็จ การไดรับการยกยอง  ช่ืนชม  เช่ือถือ ไววางใจในผลงานหรือการดําเนินงานจาก
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ 

  2.1.3 ลักษณะงาน (work itself) หมายถึง ลักษณะของงานที่นาสนใจและทาทาย
ในความสามรถ เปนงานท่ีตองใชความคิด งานประดิษฐคิดคนสิ่ งใหมๆ แบบใหมๆ พนักงานจะ
รูสึกพอใจที่จะทํางานในลักษณะน้ี 

 2.1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การจัดลําดับของการทํางานไดเอง 
ความสํานึกในอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

 2.1.5 ความกาวหนาในตําแหนง (advancement) หมายถึง โอกาสในการเลื่อน
ตําแหนง หรือระดับที่สูงข้ึน 

 2.1.6 โอกาสเจริญในงาน (growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ และทักษะที่เพิ่มข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน 

 2.2 ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factor)  เปนปจจัยที่กําจัดความไมพึงพอใจในการทํางาน
และเปนปจจัยท่ีชวยใหบุคคลยังคงปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ประกอบดวย 

 2.2.1 นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณตางๆของการทํางานทําใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน
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การบริหาร การจัดระบบงานของผูใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและการบริหาร 

 2.2.2 การปกครองบังคับบัญชา (supervisor) หมายถึง สภาพการปกครองบังคับ
บัญชาของผูบังคับบัญชาในเรื่องความเปนธรรม ความรูความสามารถในการบริหารงาน และการ
ปกครองโดยผูบังคับบัญชาสามารถแนะนําวิชาการหรือเทคนิคใหมๆ เขามาปรับใชในองคการได 
 2.2.3 สภาพการปฏิบัติงาน (working condition) หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บรรยากาศ ทําเลท่ีตั้งของท่ีปฏิบัติงาน วัสดุครุภัณฑเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการทํางาน ตลอดจนความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 2.2.4 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ( relationship with supervisor) หมายถึง 
สภาพความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ ในดานการ
ชวยเหลือ ความสนิทสนมเปนกันเอง ความอบอุน และการปรึกษาหารือ ทําใหผูบังคับบัญชาเกิด
ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา 
 2.2. 5 ความสัมพันธกับ เพื่อนรวมงาน  ( relationship with peers)  หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ ในดานการปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน ตลอดจนการ
ปรึกษาหารือกันระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเอง 

 2.2.6 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (relationship with subordinates) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีผูใตบังคับบัญชาศรัทธาเช่ือถือ รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ สงเสริมความเจริญ
ของหนวยงานและเปนผูมีสวนสรางความพอใจในการทํางาน 

 2.2.7 เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานที่
ทาทาย พนักงานเกาหรือพนักงานใหมไดเงินแตกตางกันพอเหมาะพอควร การเลื่อนขั้นข้ึนเงินเดือน
และตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนผลใหเกิดความพอใจในองคการ 

 จากทฤษฎีความตองการสองปจจัยของ เฟรเดริก เฮอรซเบิรก สรุปไดวาเปนทฤษฎีที่ให
ความสนใจในเรื่องตัวบุคคล และสภาพแวดลอมภายในองคการโดย เฮอรซเบิรก ไดแยกการจูงใจ
ออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนท่ีกระตุนใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบดวย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนง และโอกาสเจริญในงาน ปจจัยท่ีสอง คือ ปจจัยค้ําจุนท่ีกําจัด
ความไมพึงพอใจในการทํางานและเปนตัวกระตุนท่ีชวยใหบุคคลยังคงปฏิบัติงานได ประกอบดวย 
นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา สภาพการปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และเงินเดือน 
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 ดังน้ัน จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา จึงไดเลือกทฤษฎีที่เกี่ยวของของเฮอรซเบิรก เพราะไดกลาวไวครอบคลุมเน้ือหา และมี
รายละเอียดชัดเจน สามารถนํามาปรับใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลได โดยผูวิจัยไดนํามาใชเปนตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจัยและใช
เปนประเด็นคําถามในงานวิจัยในสวนของแรงจูงใจในการทํางาน ประกอบไปดวยปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ําจุนท่ีกระตุนใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจัยจูงใจ
ไดแก ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี  และปจจัยค้ําจุน ไดแก  เงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการ
บริหารงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน  และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 นักวิชาการหลายทานใหความหมายของ “ประสิทธิภาพ”ไวดังน้ี 
 เฮอรเบิรต เอ.ไซมอน (Herbert A., 1960 : 180-181, อางถึงใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย, 2544 

: 9 ) กลาววา ถาจะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให ดูจากความสัมพันธระหวางปจจัย
นําเขา (Input) กบัผลผลิต (Output) ที่ไดรับออกมา ถาเปนหนวยงานราชการของรัฐจะเพิ่มพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (satisfaction) เขาไปดวยซึ่งมีความสัมพันธตามสูตรไดดังน้ี  
    

 

  E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 

  O=(Output) คือ ผลผลิต หรืองานท่ีไดรับ 
  I=(Input) คือ ปจจัยนําเขา หรือทรัพยากรที่ใชไป 
  S=Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ   
 

 จอหน ดี มิลเล็ท (John.D. Mille ,1954 : 4, อางถึงใน เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธ, 2536 : 

14-15) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจและ
ไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงใจในท่ีน้ี หมายถึงความพึงพอใจในการบริการใหกับ
ประชาชน โดยพิจารณา 
 

  E=(O-I)+S 
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 1. การบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable Service) 
 2. การบริการอยางรวดเร็ว (Timely Service) 
 3. การบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) 
 4. การบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) 
 5. การบริการอยางกาวหนา (Progression Service) 
 คารทและคานน (Kartz and Kahn, 1978 : 226, อางถึงใน ลักขณา สุวรรณรอด, 2552 : 
54) กลาววา ประสิทธิภาพ คือ สวนประกอบสําคัญของประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร
น้ัน หมายถึงการบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)ขององคกร 

 ชุบ กาญจนประกร (2532 : 40) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพไววาคลายคลึง
กับการบริหารงานดานธุรกิจ แตเปนการบริหารงานในระบบราชการ และบวกกับความพึงพอใจไว
ดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพเปนแนวความคิดหรือความมุงมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบบ
ประชาธิปไตยในอันท่ีจะใหการบริหารราชการไดผลสูงสุดคุมคากับการท่ีไดใชจายเงินภาษีอากรใน
การบริหารงานของประเทศ และจะตองกอใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค  (2538 : 2) ช้ีใหเห็นวาประสิทธิภาพในระบบราชการมี 
ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีวัดไดหลายมิติ ตามแต
วัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา คือ  
            1. ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนของการผลิต ( Input) ไดแก การใช
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอย
ที่สุด  
             2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแก การทํางานท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม  
             3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานท่ีมีคุณภาพ เกิด
ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและการบริการ
เปนที่พอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ 

 ช่ืน สุขศิริ (2539 : 124) สรุปวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความชํานาญเช่ียวชาญของแต
ละบุคคลในสาขาอาชีพน้ันๆโดยมีคุณสมบัติที่สามารถประกอบหนาท่ีน้ันๆไดเปนอยางดี แตละคน
จะไมสามารถทํางานทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันประสิทธิภาพจึงไมใชเรื่องธรรมดา โดย
ประสิทธิภาพในการทํางานจะตองประหยัดเวลาคุณภาพและปริมาณตองออกมาดีซึ่งจะทําการ
เปรียบเทียบการทํางานอยางเดียวกัน ใชเวลาเทากัน 
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 เลิศสิน  สุขุม (2543 : 19) ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ความพรอมและความ
พยายามและรวมไปถึงความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จ โดยการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานน้ันไมสามารถทําไดโดยตรง เน่ืองจากหนวยในการวัดสิ่งท่ีลงทุนไป เชน เงิน ความ
พยายาม แรงงานน้ันเปนคนละหนวยในการวัดผลลัพธ คือ การป ฏิบัติงาน ดังน้ันจึงใชวิธีการ
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งหมายถึง การวัดผลลัพธที่ไดตรงตามเปาหมายหรือไม  

 กิ๊บสันและคณะ (Gibson 1975, อางถึงใน จรัสขวัญ ชาวเรือ. 2547: 23) ใหความหมาย
ของประสิทธิภาพวาโดยท่ัวไป   

 เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราสวนของผลผลิตตอปจจัย ประสิทธิภาพเปน
เรื่องของการใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิต ที่ไดรับเปนตัวกํากับการ
แสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆอาจแสดงคาของประสิทธิภาพในลักษณะการ
เปรียบเทียบระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรท่ีไดรับ ซึ่งถาผลกําไรมีสูงกวาตนทุนเทาไรก็
ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น  ประสิทธิภาพอาจไมแสดงเปนคาประสิทธิภาพเชิง  ตัวเลข  แต
แสดงดวยการบันทึกถึงลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด 
ไมมีสูญเปลาเกินความจําเปน รวมถึงมีการใชกลยุทธหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถ
นําไปสูการบังเกิดผลไดเร็ว ตรง และมีคุณภาพ 

 ประสิทธิภาพอาจพิจารณาเปน  2  ระดับ  คือ 

 1. ประสิทธิภาพของบุคคล คือ ลักษณะของบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ  
หรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆแลวประสบผลสําเร็จ ทําใหบัง เกิดผลตรงและครบถวนตามที่มี
วัตถุประสงคไวโดยสูญเวลาและเสียพลังนอยที่สุด ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ  เชน ความเร็ว 
ความถูกตอง  ความมีคุณภาพ  และผูจะนําผล น้ันไปใช เปนผลที่ ไดจากการปฏิบัติอย างมี
ประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติดวยความพอใจ 

 2. ประสิทธิภาพขององคการ คือ การท่ีองคการสามารถดําเนินงานตางๆตามภารกิจ
หนาท่ีขององคการโดยใชทรัพยากร   ปจจัยตางๆรวมถึงกําลังคนอยางคุมคาท่ีสุด มีการสูญเปลา
นอยที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดี โดยประหยัดเวลาท้ัง
เวลา ทรัพยากร และกําลังคน องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอการผลิตและการบริการได
ตามเปาหมาย  องคการมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธเทคนิคการดําเนินงาน มีปญหา 
อุปสรรค และความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี มีความสุขความพอใจในการทํางาน 

 บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ  บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติง านอย าง เต็ม
ความสามารถใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมาก เปนผลงานท่ีมีคุณภาพเปนที่
นาพอใจโดยสิ้นเปลืองทุนคาใชจาย พลังงาน และเวลานอย เปนบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจในการ
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ทํางาน เปนบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการ
ทํางานใหไดผลดียิ่งข้ึนอยูเสมอ 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 อุทัย  หิรัญโต (2531:44) ใหขอ เสนอวิธีพิจารณาพื้นฐาน  การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพดังน้ี 

 1. มีการวางแผนและควบคุมงานท่ีดี ซึ่งประกอบดวยลักษณะ 

 1.1 สามารถจัดใหนักบริหารไดรับขาวสาร  ขอมูล  ทันเวลา ทันสมัย  ถูกตอง 
เพียงพอ และแนนอน 

 1.2 เปนแผนท่ีสมบูรณกอนดําเนินการ 

 1.3 เปลี่ยนแปลงไดเหมาะสมกับความจําเปน 

 1.4 ประหยัดคาใชจายและทรัพยากรในการดําเนินงาน 

 1.5 งายตอการรับรูและสามารถเปนท่ีเขาใจไดในระหวางผูที่เกี่ยวของ 

 1.6 มีเรื่องใหวินิจฉัยเฉพาะกรณีที่เปนปญหา 
 1.7 มีมาตรการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกอนเริ่มและระหวาง
ดําเนินการ 

 1.8 คาดหมายขอบเขตที่จะเกิดปญหาได 
 2. มีการจัดระบบงานใหเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย ปจจัย 2 สวนคือ คนและระบบงาน 

 3. จัดใหมีการประสานงานท่ีดี 
 4. เพิ่มสมรรถภาพของคนใหสูงข้ึน 

 การสงเสริมประสิทธิภาพในชวงราชการ  มีองคประกอบท่ีสําคัญ  4 ประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน , 2540, อางอิงใน สุดารัตน กิมศิริ, 2551: 21) เพิ่ม
อางอิงใน 
 1. คุณภาพงาน หมายถึง งานหรือการบริการของภาครัฐตองมีคุณภาพ มีความถูกตอง มี
ความรวดเร็ว มีความประทับใจใหกับผูรับบริการ และเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมในการ
กําหนดคุณภาพงาน เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพงานหรือบริการที่เจาหนาท่ีของรัฐใหกับประชาชนน้ัน 
มีความหมายในทางบวกในสายตาของประชาชนผูรับบริการ และนําไปสูความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยรวม 

 2. ประสิทธิผล  หมายถึง  การที่หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานจัดต้ังข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคกําหนดไวตามพระราชกฤษฎีกาแบงสาวนราการ การบริการงานของหนวยงานจึงตอง
บริหารใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานน้ันๆ การสงเสริมประสิทธิภาพเปนการสรางกลไกการ
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ดําเนินงานเพื่อให ทุกหนวยงานมีวิสัยทัศน มีเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถวัดผลลัพธในการทํางานได
อยางเปนรูปธรรม 

 3. ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การที่หนวยงานทํางานไดผลงานตามเปาหมายแลว 
หนวยงานยังตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ขาราชการตองคํานึงถึงความคุมคาของเงินงบประมาณ
ที่ใชจายไปในการทํางานและประโยชนที่เกิดขึ้นตอสังคมโดยรวม 

 4. ผลิตภาพ หมายถึง การวัดผลท่ีชัดเจนที่สดุ คือการวัดผลผลิตของงานหรือบริการที่
มอบใหกับประชาชน หนวยงานของรัฐทุกแหงจึงตองสามารถวัดผลิตภาพและเปดเผยตอประชาชน 

 อวยชัย  ชบา (2528 : 241-242) ไดกลาวถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีดังน้ี  

 1. สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน โดยการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจตอ
นโยบาย วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานขององคการ 

 2. กาํหนดมาตรฐานสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เชน จัดใหมีระบบการ
วัดผลงานเพื่อประโยชนในการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกยายตําแหนง
หนาท่ีการงาน 

 3. กําหนดเงินเดือนและคาจางท่ีเปนธรรม เน่ืองจากการที่บุคคลเขามาทํางานก็เพราะมี
ความประสงคที่จะไดคาตอบแทนเพื่อการยังชีพและยกมาตรฐานการครองชีพของตน 

 4. งานท่ีทําควรมีความถนัดและใจรัก ขวัญกําลังใจเกิดข้ึนไดดวยความพอใจงานท่ีทํา 
ถางานน้ันเปดโอกาสใหไดใชความชํานาญและความคิดริเริ่มมาก บุคคลก็จะพอใจทําและทําให
ไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

 5. ความเปนสมาชิกกลุม กลุมสังคมเกิดขึ้นไดในแตละองคการผูปฏิบัติงานหน่ึงอาจ
เขาสังกัดกลุมใดกลุมหน่ึง โดยความสนใจในเรื่องเดียวกัน สมาชิกอื่นๆในกลุมเพื่อตองการเปน
สวนหน่ึง เมื่อคนในกลุมรวมกันไดจะเห็นวาขวัญกําลังใจของกลุมโดยท่ัวไปดีขึ้น และถากลุมยอยๆ
สามารถประสานกันไดจะทําใหขวัญของกลุมใหญและองคการดีขึ้นดวย 

 6. การใหบําเหน็จรางวัล ตลอดท้ังการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงแกผูปฏิบัติงานดียอมเปน
การสรางเสริมขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหมีความกระตือรือรนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยความขยันขันแข็ง 

 7. ความสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบั งคับบัญชากับผูใตบัง คับบัญชาเพราะ
ผูบังคับบัญชาเปนผูเช่ือมโยงความเขาใจอันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน และการที่จะทําให
เกิดขวัญกําลังใจดีขึ้น ควรจะเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนฐานแหงความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
ผูบังคับบัญชาจะตองไมคอยจับผิด บังคับ หรือลงโทษ 
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 ทิพาวดี  เมฆสวรรค (2541: 1-5) กลาววา หลักในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ควร
ยึดหลัก ดังน้ี 

 1. หลักคุณธรรม ผูที่เปนหัวหนาจะตองบริหารงานบนหลักคุณธรรม คือมีความเมตตา 
ยุติธรรม และใหความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชา ใหหลักคุณธรรมเปนตัวนําในการตัดสินใจการ
ดําเนินการตางๆ ตองอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 

 2. การมีสวนรวมเปนหลักพื้นฐานท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานของทุกองคการ 

 3. ความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรง เริ่มตนจากซื่อสัตยตอตนเอง ตอบุคคลอื่นและ
ตองาน ถาซื่อสัตยตองานแลวก็จะเปนคนท่ีมีอุดมการณปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา รวมถึงการ
ตรงตอเวลา ตรงตอคํามั่นสัญญามีความจริงใจ 

 4. ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล ไดแก หลักความเปนกลางยึดมั่นในหลักการท่ีถูกตอง 
ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีเหตุผลในการดําเนินงาน ยอมเสียเวลาในการช้ีแจงตอบุคคลอื่นใหเขาใจ
หลักการและเหตุผลท่ีถูกตอง 

 5. จงรักภักดีและกตัญูตอสถาบันและประเทศชาติ เปนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
การยอมรับนับถือถาวร 

 6. ความสามารถในเทคนิคและวิชาการของงานท่ีทํา การนําหลักบางอยางท่ีเกี่ยวกับ
งานน้ันๆมาประยุกตใชใหเกิดผลดี 

 7. ความสามารถในความคิด สมองของมนุษยน้ันยิ่งใชมากก็ยิ่งมีศักยภาพมากขึ้น 
สามารถพัฒนาได จะเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเรื่องหน่ึงถึงอีกเรื่องหน่ึงได  

 8. ความสามารถในการสื่อความทั้งการพูดและการเขียน ไดแก การพูดตอหนา
สาธารณะชน การเขียนรายงานการประชุม  

 9. ความสามารถในการสรางและการประสานความสัมพันธที่ดี ที่มีประโยชนยั่งยืนกับ
สังคม ไดแก การทํางานเปนทีม ความสามารถในการสรางสิ่งใหมที่เปนประโยชนหรือสรางสิ่งเกา
ใหดีขึ้น 

 สมพงษ  เกษมสิน (2543, อางถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545:14) ไดกลาวถึง แนวคิด
ของ Harring Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ 
“The Twelve Principles of Efficiency” ซึ่งไดรับการยกยองและกลาวขานกันมาก หลัก 12 ประการ
มีดังน้ี 

 1. ทําความทําเขาใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานใหกระจาง 

 2. ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 

 3. คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง 
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 4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 

 5 ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 

 6. การทํางานตองเช่ือถือไดมีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปน
หลักฐาน 

 7. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง 

 8. งานเสร็จทันเวลา 
 9. ผลงานไดมาตรฐาน 

 10. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
 11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนงานได 
 12. ใหบําเหน็จแกงานท่ีดี 

 ธงชัย สันติวงษ (2543 : 29-31)ใหแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวาเปน
การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดจากการทํางานวาดีขึ้นอยางไรแคไหน ในขณ ะ 
กําลังทํางานตามเปาหมายขององคการ ความมีประสิทธิภาพ  จึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง 
สามารถมีระบบการทํางานสรางสมทรัพยากรและความมั่งค่ังเก็บไวภายใน เพื่อขยายตัวตอไป และ
เพื่อไวสําหรับรองรับสถานการณที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกไดดวย ดวยเหตุน้ีเอง ประสิทธิภาพ
ขององคการที่จะช้ีวาองคการมีประสิทธิผลหรือไมเพียงใด จึงอยูในเกณฑการวัดอีกตัวหน่ึงคือ 
“การอยูรอด” (Survival) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ องคการตองสามารถปรับตัวตอสภาวการณและ
สิ่งใหมๆที่เกิดขึ้นและสามารถสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในพรอมกันไปดวยเสมอการ
วัดความมีประสิทธิภาพโดยวัดการอยูรอดขององคการ จึงเทากับเปนการวัดความสําเร็จขององคการ
ในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขแฝงเอาไววาองคการจะตองมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ปฏิบัติงานภายในเสมอ และประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสําเร็จในการที่สามารถ
ดําเนินกิจการกาวหนาไป และสามารถบรรลุเปาหมายตางๆท่ีองคการตั้งไวได โดยหลักการแลว 
องคการควรจะมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคูกัน แตก็ปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งวา
องคการจํานวนมาก ที่สามารถทําไดเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ องคการบางแหงอาจมีประสิทธิผล
บรรลุเปาหมายไดแตกลับมีการใชจายทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง (ก็คือทํางานไมมีประสิทธิภาพ) ซึ่ง
อาจปรากฏในรูปแบบตางๆ โดยมีกระบวนการข้ันตอน และศึกษาสภาพปญหาในการทํางาน 
กําหนดแนวทางแกไขปญหา ดําเนินการใสกิจกรรมแทรก ผลที่เกิดข้ึนเปนผลงาน คือมีการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน ในดาน บุคลากร ดานระบบงาน ดานอาคารสถานที่ และดานเทคโนโลยี 
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ทฤษฎีที่เก่ียวกับประสิทธิภาพ  
 เบคเกอร และนิวเฮาเซอร ( Becker and Neuhauser, 1974, อางถึงใน คฑาวุธ พร
หมายน, 2545:12) ได เสนอตัวแบบจําลองเกี่ ยวกับประสิทธิภาพขององคการ  ( model of 

organization efficiency) โดยกลาววาประสิทธิภาพขององคการนอกจากจะพิจารณาถึง ทรัพยากร 
เชน คน เงิน วัสดุ ที่เปนปจจัยนําเขา และผลผลิตขององคการ คือการบรรลุเปาหมายแลวองคการใน
ฐานะท่ีเปนองคการในระบบเปด (open system) ยังมีปจจัยประกอบอีกดังแบบจําลองในรูป
สมมติฐานซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการมีความซ้ําซอนต่ํา ( low task 

environment complexity) หรือมีความแนนอน (certain) มีการกําหนดระเบียบ ปฏิบัติในการทํางาน
ขององคการอยางละเอียดถี่ถวนแลว แนชัดวาจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคการมากกวา 
องคการที่มีสภาพแวดลอมในการยุงยาก และซับซอนสูง (high task environment complexity) หรือ
มีความไมแนนอน (uncertain) 
 2. การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทํางานท่ีมองเห็นไดมีผลทําให
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

 3. ผลการทํางานท่ีมองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 

 4. หากพิจารณาควบคูกันไปจะปรากฏวาการกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน และ
ผลการทํางานท่ีสามารถมองเห็นไดจะมีความสัมพันธมากขึ้นตอประสิทธิภาพมาก  

 เอ็มเมอรสัน (Emerson, 1974, อางถึงในศิริวรรณ  เสรีรัตน,  2545) ไดเสนอหลักการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการจัดสรรทรัพยากรและขจัดความสูญเสียโดยการยอมรับการ
บริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร   ซึ่งใหความสําคัญที่โครงสรางและเปาหมายขององคการ  ซึ่งจะ
สะทอนถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและการบริหารจัดการท่ีมีระบบ โดยมุงท่ีการทํางานให
เหมาะสมงายข้ึนและลดความสิ้นเปลืองในดานตางๆ 

 หลักประสิทธิภาพของ Emerson มี 12 ประการ คือ  
1. กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน (clearly defined ideal) เพื่อลดความคลุมเครือ 

2. ใชหลักเหตุผลท่ัวไป  ในการพัฒนาความสามารถ 

3. ผูบริหารตองการคําแนะนําท่ีดี  
4. พนักงานตองมีวินัย 

5. ผูบริหารควรใหความยุติธรรม 

6. ขอมูลตองเช่ือถือได  เปนปจจุบัน  ถูกตอง  แนนอน  เพื่อใชในการตัดสินใจ 

7. ความฉับไวโดยวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร 
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8. ตองพัฒนาวิธีการทํางานอยางมีมาตรฐาน 

9. รักษาสภาพแวดลอมใหมีมาตรฐาน 

10. การปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน 

11. มีคําสั่งการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน 

12. การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดังกลาว ผูวิจัยจึงสังเคราะห
แนวคิดและทฤษฎีในดานกระบวนการ ซึ่งไดแบงออกเปน 4 ดานดังน้ี 

 1. ดานความรูความสามารถในงาน  
 1.1 การแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งทางดานวิชาการ และระบบสารสนเทศ  
 1.2 การฝกอบรมตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางสัมฤทธ์ิผล  
 1.3 ศึกษานวัตกรรมตางๆเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหดียิ่งข้ึน 
 2. ดานการใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก 

 2.1 การบริการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีตองมีการปฏิสัมพันธดวยมิตร
ไมตรีที่ดี 
 2.2 ใหขอมูลความรูและขาวสารอยางเท่ียงตรงถูกตองเสมอ 

 2.3 มีความเต็มใจและพรอมใหบริการแกนักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคคลภายนอก
อยางเต็มท่ี 

 2.4 ปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมีการแสวงหาผลประโยชน 
เพื่อตนเองและพวกพอง 

 3. ดานความรับผิดชอบในหนาท่ี 

 3.1 เขาปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด ไมลา ไมขาด ไมสาย 

 3.2 สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตองตามเวลาที่กําหนด 
 4. ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ 

 4.1 มีความตระหนักถึงสถานะของตนเอง วาทานน้ันเปนสวนหน่ึงขององคการและ
ไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกองคการอยางแทจริง 
 4.2 ใชทรัพยากรขององคการไปดําเนินงานใหประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.3 มีสวนรวมในการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ 
 4.4 สามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงานรวมกันรักษาผลประโยชนใหกับองคการ 
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 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู วิจัยไดสังเคราะห
แนวคิดและทฤษฏีในดานกระบวนการของฮามิง ต้ัน เอ็มเมอรสัน  ( Hamington Emerson) 

ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการนักเรียนนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ  และดานความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี โดยผูวิจัยจึงนําตัวแปรเหลาน้ีมาใชในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธ
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา โดยใชเปนตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจัยและใชเปนประเด็นคําถามในสวนของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  
3. ขอมูลวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผูวิจัยไดศึกษา
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (มหาวิทยาลัยมหิดล 2555)  
 ประวัติความเปนมา 
 เมื่อปพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทาน
นาม “มหิดล” เปนช่ือมหาวิทยาลัยแทน “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” ซึ่งเปนช่ือเดิมเพื่อเปนการ
เอื้ออํานวยใหมหาวิทยาลัยไดขยายการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม ครอบคลุม
สาขาวิชาตางๆท่ีเปนศาสตรสําคัญๆในการพัฒนาประเทศ 

 ในปก ารศึ กษ า  2530 ศ าสตราจาร ยนาย แพทย ณัฐ  ภมรประวัติ  อ ธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  ในขณะน้ัน  ไดตระหนักในหนา ท่ีรับผิดชอบ  ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางสมบูรณแบบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่มีศักยภาพทางดาน
ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดต้ังและพัฒนาหนวยงานดนตรีขึ้นใหมเปน “โครงการพัฒนา
ดนตรีมหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อทําหนาท่ีสงเสริมกิจการนักศึกษาและพัฒนาดานศิลปและ
วัฒนธรรม และไดโอนให ดร.สุกรี เจริญสุข มาเปนหัวหนาโครงการ และไดเปดสอนดนตรีเปนวิชา
เลือกแกนักศึกษาปริญญาตรี สนับสนุนดานความรูและสงเสริมนักศึกษา ไดกอตั้งวงดนตรีประเภท
ตางๆข้ึน อาทิ วงมโหรี วงปพาทย วงหัสดนตรี เปนตน มีการสอนดนตรีปฏิบัติแตละประเภท ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล และไดจัดสัมมนาวิชาการดนตรีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย  

 ในปการศึกษา 2532 ไดริเริ่มหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรม
ศึกษา(ดนตรี) เปนหลักสูตรใหมในระดับปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท เริ่มเปดการเรียนการสอนครั้งแรกโดยใชสถานท่ีที่เรือนไทย และมีสํานักงานอยูที่
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คณะสังคมศาสตรช้ัน 2 ตอมาในปการศึกษา 2534 ทางวิทยาลัยไดเริ่มโครงการจัดตั้งเปนวิทยาลัยใน
กํากับของมหาวิทยาลัยมหิดล และในปการศึกษา 2535 วิทยาลัยก็ไดทําการขยายหลักสูตรและ
เปลี่ยนช่ือหลักสูตรเปน ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เนนการเรียนการสอนใน
แขนงวิชาดนตรีวิทยา และดนตรีศึกษา 
 ตอมาในปการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดตั้ง “สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาวิชาการดนตรี” ขึ้น เพื่อทําหนาท่ีจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทําการวิจัย และ
พัฒนาวิชาการดนตรี เพื่อพัฒนาบุคลากรดนตรีใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเปดสอน
ดนตรีศึกษาและดนตรีวิทยา และไดทําสัญญากับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปดโอกาสใหครูดนตรี
ประจําการไดเขาศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนระยะเวลา 5 ป 
 วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีคําสั่งท่ี 2697/2537 แตงต้ังใหรอง
ศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข ขาราชการจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
ใหดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยดุริยางคศิลป และในวันท่ี 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2537 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 247 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยมหิดล 
ดําเนินการจัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป ขึ้นในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย นายแพทยประดิษฐ เจริญไทยทวี อธิการบดี
ไดลงนามในประกาศที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 247 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 จัดตั้ง
โครงการวิทยาลัยดุริยางคศิลป ขึ้นในสังกัดสํานักงานอธิการบดีอยางเปนทางการ จึงไดถือ วันท่ี 21 

กันยายนเปนวันเกิดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ตอมาในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย นายแพทย
ประดิษฐ เจริญไทยทวี อธิการบดีในขณะน้ัน เปนผูลงนามหนังสือเลขที่ ทม 0801/7512 ถึงปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติรูปแบบการดําเนินงานในกํากับของวิทยาลัยดุริยางคศิลปเปนสวน
ราชการ 

 วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2539 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 272 สืบเน่ืองจาก
การประชุมครั้งท่ี 261 เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป”
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 ใหวิทยาลัยดุริยางคศิลป เปน “หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย” 

 วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 277 ไดมีมติ
แตงต้ังรองศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข ขาราชการพลเรือนประจําบัณฑิตวิทยาลัยดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการโครงการวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล นับเปนวาระแรก 

 วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ไดเปดโครงการสอนดนตรีสําหรับ
บุคคลท่ัวไปขึ้น ณ ช้ัน3 ศูนยการคาเสรีเซ็นเตอร ซึ่งเปนโรงเรียนสอนดนตรีแหงแรงในศูนยการคา 
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เพื่อใหบริการวิชาการดนตรีสําหรับประชาชน ภายใตโครงการวิจัยพรสวรรคศึกษาซึ่งมีผูปกครอง
และผูสนใจเขาศึกษาในโครงการจํานวนมาก สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือไดพัฒนาการศึกษาดนตรีของเด็ก
ตั้งแตเล็กๆและสรางบรรยากาศการเรียนดนตรีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย 

 ปลายพุทธศักราช 2539 อธิการบดีในขณะน้ัน คือ ศาสตราจารยนายแพทย อรรถสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ ไดพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป ตั้งเปน “วิทยาลัยดุริยางคศิลป” ใหมีฐานะ
เทียบเทาคณะหน่ึง  ในกํากับของมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยดุริยางคศิลปไดขยายการศึกษา
กวางขวางขึ้น ทั้งดานการจัดการ และการจัดกิจกรรมดนตรี 
 พ.ศ.2548 ไดเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีศึกษา 
และแขนงวิชาดนตรีวิทยา ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาเอกดานดนตรีแหงแรกของประเทศไทยที่
มุงเนนภูมิปญญาของไทยและตะวันออก เพื่อที่จะพัฒนานักวิชาการดนตรี ครูดนตรี และนักวิจัย
ดนตรีใหออกไปรับใชสังคม ซึ่งทําใหวิทยาลัยฯ เปนสถาบันแหงแรกในประเทศไทย ที่สามารถเปด
สอนดนตรีตั้งแตระดับเตรียมอุดมจนกระทั่งปริญญาเอก 

 พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป เพื่อใหบริการวิชาการดนตรีแก
ประชาชน โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาการศึกษาของบุคคลทุกวัยและสรางบรรยากาศการ
เรียนดนตรีใหเกิดขึ้นในสังคม ณ ศูนยการคาสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพฯ 

 ปจจุบันพุทธศักราช 2555 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มีความพรอมสมบูรณในดานตางๆไม
วาจะเปนอาคารสถานที่ บุคลากร ฯลฯ และยังมีอาคารใหมที่กําลังอยูระหวางการกอสรางและมี
โครงการในอนาคตอีกมากมาย 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ  
 1. ระดับเตรียมอุดมดนตรี (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
 2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) 

 3. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

 4. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) 

 5. โครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 

 รูปแบบลักษณะการดําเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา 

 ลักษณะโครงการเปนสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ที่ใหการศึกษาทางสาขาการดนตรี
ขั้นสูงในระดับวิชาชีพ อยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ผูจบการศึกษาจากสถาบัน
จะไดรับปริญญาบัตรศิลปะศาสตรบัณฑิต  นอกจากใหบริการดานการศึกษาแลว  ยัง เปนแหลง
พบปะแลกเปลี่ยนความรูของนักดนตรีอาชีพ นักศึกษาและบุคคลภายนอก ใหบริการเปนที่พักผอน
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ใหกับบุคคลภายนอก รวมทั้งยังเปนศูนยเผยแพรวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยประยุกตซึ่งเปนสิ่งใหม
ที่สังคมไทยควรใหความสนใจบุคลากรทางดานคณะผูบริหารจะเปนผูมีความรูและประสบการณ
ทั้งการบริหารสถาบันดนตรีของภาครัฐ และเอกชน ทางดานบุคลากรอาจารยน้ันมีทั้งอาจารยประจํา
โดยท่ีอาจารยสาขาดนตรีสากลจะรับนักศึกษาปริญญาโทที่จบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลปหรืออาจารย
จากตางประเทศ สวนสาขาดนตรีไทยปจจุบันมีครูเพลงอยูมากมายที่ไมไดสอนหรือแสดงเน่ืองจาก
ไมไดรับความสนใจสามารถดึงกลับมาเปนอาจารยสาขาดนตรีไทยได  และวิทยากรนอกท่ีเชิญมา
จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป สถาบันดนตรีหลายๆแหง  รวมถึงนักดนตรีอาชีพ  นอกจากน้ียัง
ประสานงานกับสถาบันดนตรีตางประเทศ  เพื่อขอความรวมมือทางดานบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถ เพื่อมาเผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมไปถึงทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนทํา
ใหเกิดความสัมพันธในระดับประเทศ เพื่อไปเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหตางประเทศรูจัก 
 บุคลากร 
 ในดานบุคลากร มีฐานะเปนพนักงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลไม
เปนขาราชการและไมอยูภายใตกฎหมายแรงงาน แตอยูในความคุมครองของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม บุคลากรของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายามีจํานวน
ทั้งสิ้น 465 คน ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ และพนักงานสาย
สนับสนุน  คือ  พนักงานป ฏิบัติก ารจา กทุกฝ ายงาน  แบ ง เปนตามส ายงานต าง ๆ  ดัง น้ี 

(มหาวิทยาลัยมหิดล 2555)  
1. พนักงานสายวิชาการ ไดแก อาจารยวิทยาลัยฯ มีจํานวน  297 คน แบงเปน 

 อาจารยชาวไทย จํานวน     247 คน 

  อาจารยชาวตางประเทศ   จํานวน    50 คน 

 2. พนักงานสายสนับสนุน ไดแก พนักงานท่ีปฏิบัติงานในดานการสนับสนุนวิชาการ
การบริหารงานตางๆ และปฏิบัติการวิชาชีพ จํานวน 168 คน  
 2.1 ฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

  งานบริหารธุรการ จํานวน    8 คน 
  งานทรัพยากรบุคคล   จํานวน  5 คน 
 2.2 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

  แผนและแผนงานงบประมาณ  จํานวน  3 คน 
  งานพัฒนาคุณภาพ   จํานวน  4 คน 
 2.3 งานการเงินและบัญชี   จํานวน  10 คน 

 2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  5 คน 
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 2.5 งานบริหารพัฒนาสินทรัพย      
  หนวยพัฒนาสินทรัพย   จํานวน  5 คน 

  หนวยพัฒนาฝกอบรม   จํานวน  4 คน  

 2.6 ศาลายาลิงค    จํานวน  9 คน 
 2.7 งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง จํานวน  15 คน 

 2.8  งานบริการหองและอุปกรณดนตรี     
 หนวยสํารองการใชสถานท่ี จํานวน  6 คน 
      หนวยบริการอุปกรณดนตรีและหองซอม จํานวน  5 คน 
 2.9  งานสื่อสารมวลชนสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  5 คน 

 2.10 งานทะเบียนและประมวลผล   จํานวน  12 คน 

 2.11 งานกิจการนักศึกษา    จํานวน  4 คน 

 2.12 งานรับสมัครสอบและพัฒนาหลักสูตร  จํานวน  3 คน 

 2.13 งานบริหารงานวิจัย    จํานวน  3 คน 

 2.14 งานหองสมุดดนตรีและวิเทศสัมพันธ  

   หองสมุดดนตรี    จํานวน  4 คน 

   หนวยวิเทศสัมพันธ    จํานวน  5 คน 
 2.15 วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย จํานวน  9 คน 

 2.16 งานบริหารกิจกรรมดนตรี   จํานวน  8  คน 
 2.17 งานหอแสดงดนตรี    จํานวน  14 คน 

 2.18 งานสํานักพิมพวิทยาลัยดุริยางคศิลป  จํานวน  4 คน 

 2.19 งานพิพิธภัณฑดนตรีอุษาคเนย   จํานวน  4 คน 

                     2.20 งานแผนกอื่นๆ                                               จํานวน              14        คน  
           รวม  168       คน 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จุฬาวรรณ กลวยเครือ (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจตอปจจัยจูงใจดาน
ความรับผิดชอบและแรงจูงใจตอปจจัย   ค้ําจุนมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวมมีคาเทากับ 0.71 และแรงจูงใจตอปจจัยคํ้าจุนดานสภาพการทํางานมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชนมีคาเทากับ  0.24 ขอสรุป และ
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ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งน้ี จะนําไปใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานมอบหมายภารกิจที่
เหมาะสมสอดคลองกับความรูความสามรถ  ประสบการณความชํานาญ  พรอมกับการพัฒนา
ศักยภาพดานความรับผิดชอบและแรงจูงใจปจจัยค้ําจุนของเจาหนาท่ีบุคลากรของหนวยงานเพื่อ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานขององคกรใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 กิตติพงษ ศิริพร (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
จํานวน 4 ดาน ไดแกลักษณะของงานท่ีทาทาย ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานและดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน ไดแก ดาน
โอกาสในความกาวหนา ดานการยกยองและการยอมรับนับถือ และดานการมีอํานาจหนาท่ี สวน
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 ดาน ไดแก ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการพัฒนาฝกอบรม ดานการเลื่อนตําแหนงงาน ดานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

 นิพนธ พรหมจารี (2550)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอโซพิสยั จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสูง 1 ดาน คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา และมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 9 ดาน 
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย คือ ความสําเร็จของงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และสุดทายดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล 

 สุคนธรัตน  เถาสุวรรณ (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง: ศึกษาเฉพาะกรณี องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจดานสภาพแวดลอมภายนอกในการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสถานภาพท่ีทํางานระดับปานกลาง 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล ระดับปานกลาง ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ระดับสูง ความมั่นคงในการปฏิบัติหนาท่ีระดับปานกลาง ความผูกพันตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีระดับสูง โอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถระดับสูงและความเพี ยงพอตอรายได
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ระดับปานกลาง สวนความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ปติ วัลยะเพ็ชร (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับสูง ไดแก ปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงาน
ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
ดานความพึงพอใจในงาน ดานสวัสดิการในหนวยงาน ดานโอกาสความกาวหนาและดานความ
ยุติธรรมในหนวยงาน มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับต่ํา ไดแก ดานความเพียงพอของรายได 
ขาราชการกรมกิจการพลเรือนทหารที่มียศทางทหารและมีตําแหนงหนาท่ีที่แตกตางกัน มีปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
ขาราชการ กรมกิจการพลเรือนที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
 สมคิด กลับดี (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต2 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผูบริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต2 ในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน 
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานใน 2 ปจจัย พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยในปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีการงาน และเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยในปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานความมั่นคง
ในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน
นโยบายและการบริหารและดานรายได การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต2 จําแนกตามตําแหนงพบวา ปจจัยจูงใจ
แตกตางกันตาม นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ปจจัยจูง
ใจและปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกัน  

 สิริน สุริยวงศ (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการสวนพฤษศาสตร พบวา ปจจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ถาองคการหาทางตอบสนองใหบุคลากรไดรับปจจัยจูงใจมากเทาใดจะมีผลตอความพึง
พอใจในการทํางานในระดับสูงมากขึ้นเทาน้ัน และปจจัยจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับความพึง
พอใจในระดับต่ําและถาองคการเพิ่มปจจัยจูงใจใหบุคลากรมากข้ึนจะทําใหบุ คลากรมีความพึง
พอใจในการทํางานมากข้ึนตามไปดวย สวนปจจัยสวนบุคคลมีเพียงประเภทบุคลากร คือ ลูกจาง
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และพนักงานเทาน้ันท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขององคการสวนพฤกษศาสตรน้ันมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับสูงสวนความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับสูงเชนกัน แตมีบางปจจัย เชนคาตอบแทน นโยบายท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับที่ไมสูง 

 สายชล  เขียววิชัย  (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาดานปจจัยจูงใจ พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ความสําเร็จของงาน 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ 
ความกาวหนาในอาชีพการงาน ดานปจจัยคํ้าจุน พบวาอยูในระดับมาก 8 ดาน คือ สถานะของอาชีพ 
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา และนโยบายการบริหาร อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ 
เงินเดือน ความเปนอยูสวนตัว และไดรับโอกาสความกาวหนาในอนาคต 

 มณฑล  รอยตระกูล (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของ
สรรพากรพื้นท่ีสาขา ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นท่ีสาขาอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก งานบริหารงาน
ทั่วไป งานชําระภาษีและคืนภาษี งานสํารวจและเรงรัดภาษีอากรคาง ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สรรพากรพื้นท่ีสาขามีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมากเกือบทุกดาน ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวาง
บุคคล สภาพการทํางาน และความมั่นคงในงาน สวนแรงจูงใจในดานความกาวหนา และดาน
เงินเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม มี 5 ดาน ไดแก ความมั่นคงในงาน ความสําเร็จของงาน นโยบายและการบริหาร 
ความกาวหนา ความสัมพันธระหวางบุคคล 

 อรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกองการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกองการ
สื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สวนใหญมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับปาน
กลาง สถานภาพของขาราชการกองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก เพศ อายุ 
ระดับตําแหนงงาน ระดับการศึกษา อายุราชการ  ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีระดับนัยสําคัญ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
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กองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก ความกาวหนาในการทํางาน ความมั่นคง
ในการทํางานและการไดรับความยุติธรรมในหนวยงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขัตติยา ดวงสําราญ (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความ
ผูกพันของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก จํานวน 5 ดาน อยูในระดับปาน
กลางจํานวน 6 ดาน ในดานของระดับความผูกพันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวคือ ความ
ผูกพันธตอองคการ และความผูกพันตองานอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา 
ปริมาณงานและความรับผิดชอบ กับสภาพการทํางาน สงผลตอความผูกพันตอองคการของครู
ความสําเร็จของงาน ฐานะและความม่ันคงในงาน และการไดรับการยอมรับนับถือ สงผลตอความ
ผูกพันตองานของครู โดยท่ีการไดรับการยอมรับนับถือ สงผลตอความผูกพันตองานของครู โดยท่ี
การไดรับการยอมรับนับถือ สงผลในเชิงผกผัน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสวนใหญจะเห็นไดวา  แรงจูงใจท่ีสงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหลายดานเชน ดานลักษณะของงานที่ทา
ทาย ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดานการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน ดานความผูกพันตอองคการ ดังน้ันผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการ
กําหนด กรอบแนวความคิดการวิจัย  ตัวแปรอิสระในสวนของ แรงจูงใจในการทํางานท่ีมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และใชเปนแนวทางในการออกแบบ
สอบถาม ตลอดจนนําผลท่ีไดมาอภิปรายและสรุปขอเสนอแนะตาง ๆ ในการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ประชากรเปาหมาย แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล  

6. การวิเคราะหขอมูล  

1. ระเบียบวิธีวิจัย    
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการสํารวจ
เพื่อใชวิธีการอธิบายขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามแรงจูงใจในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จากน้ันนําไปสรุปผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช ในการวิ จัยครั้ ง น้ี คือ  บุคลากรของ วิทยาลัยดุริย างคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ  อาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ และพนักงานสายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 
465 คน โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 

บุคลากร จํานวนประชากร (คน) 
1. พนักงานสายวิชาการ (อาจารยชาวไทย)  247 

2. พนักงานสายวิชาการ (อาจารยชาวตางประเทศ) 50 

3. พนักงานสายสนับสนุน (พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ) 168 

รวม 465 

ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา,  จํานวนบุคลากร ,เขาถึงเมื่อ 20 

สิงหาคม 2555.  เขาถึงไดจาก http://www.music.mahidol.ac.th/th/faculty/faculty.php 
 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุม ตั วอย า งในก าร วิ จั ยครั้ ง น้ี  คือ  บุคล ากรของ วิทยาลัย ดุริ ย า งคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ  อาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ และพนักงานสายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน  ผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางจากวิธีของ Yamane (สุธรรม รัตนโชติ 2551:95) โดยใช
ระดับความเช่ือมั่น 95% คํานวณไดจากสูตร 

 

                                          
      

2Ne1

N
n  

 

เมื่อ       n  =  จํานวนตัวอยาง 
       N =   จํานวนประชากร 

       e  =   ระดับความผิดพลาด (0.05) 

แทนคาได     n  =          465 

      1 + 465 (0.05)2 

      n  =  215 

 

  ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี คํานวณขนาดกลุมตัวอยางข้ันตํ่าได 215 คน โดยผูวิจัยเลือก
เก็บตัวอยาง 244 คน 
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 1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยสุม
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากอาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ และพนักงาน
สายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน 
 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการออกแบบสอบถาม  (Questionnaire)  
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 สวน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอคําถาม โดยคําถามเปนแบบ
ปลายปดแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบ
เดียว (Best Answer) เพื่อใชในการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากร 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดคิดโดยพัฒนามาจาก
การใชแนวคิดของเฮอรซเบิกร (Herzberg) โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ 11 ดาน ดังน้ี 

 1 ปจจัยจูงใจ  

1.1 ความสําเร็จของงาน     

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ   

1.3 ลักษณะของงาน     

1.4 ความรับผิดชอบ     

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  
 2 ปจจัยค้ําจุน  

2.1 เงินเดือน      

2.2 การปกครองบังคับบัญชา   

2.3 นโยบายและการบริหาร    

2.4 สภาพการทํางาน     

2.5 ความมั่นคงในงาน    

2.6 ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 
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 แบบสอบถามมีทั้งหมด จํานวน 44 ขอคําถาม เพื่อใชในการวัดระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของกลุมประชากร โดยแบบสอบถามสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท ( Likert Scale) 
ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปน้ี  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งไดคิดและพัฒนามา

จากการใชแนวคิดของเอ็มเมอรสัน (Emerson) โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 4 ดาน ดังน้ี 
3.1 ดานความรูความสามารถในงาน   

3.2 ดานการใหบริการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก             
3.3 ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
3.4 ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ    

 แบบสอบถามมีทั้งหมด จํานวน 18 ขอคําถาม เพื่อใชในการวัดระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของกลุมประชากร โดยแบบสอบถามสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท ( Likert Scale) 
ประเมินคําตอบ โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว กําหนดใหแตละขอมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปน้ี  
 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 

 3.1  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากกรอบแนวคิด หลักการ ความรูเกี่ยวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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 3.2  สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยพัฒนาแบบสอบถามมาจากเครื่องมือของ จุฬา
วรรณ กลวยเครือ (2554) เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นขอคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสราง
คําถามตามกรอบประเด็นท่ีกําหนดใหครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการวัด เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมประชากร แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 3.3  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม    ของ
เน้ือหาและความถูกตองของภาษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

 3.4  นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาแลว   ไปทดลอง
ใช (Try -Out)   กับกลุมตัวอยางบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ในการศึกษาครั้งน้ีไดคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.952 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานแรงจูงใจเทากับ 
0.933 และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทากับ 0.894 ดังน้ัน
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับและรายดานมากกวา 0.70 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
กกกกกกกก3.5  นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข   ปรับปรุงใหสมบูรณแลว
นําเก็บขอมูลกับกลุมประชากรของการวิจัย จํานวน 244 คน เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 

 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห จากแหลงตางๆ ดังน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูม ิคือ (Secondary Data) ขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาใน
อดีต ซึ่งไดจากการดําเนินการคนควา และเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ ผลงานวิจัยจากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง
คนหาขอมูลเพิ่มเติมจาก internet และwebsite ตางๆ รวมถึงขอมูลที่ไดถูกเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงาน เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยการประสานงานติดตอไปยังคุณสุณิตา สรอยสงิม เจาหนาท่ีฝายบริหารงาน
ทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  เพื่อนัดหมายวันเวลาในการนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมูล พรอมกับช้ีแจงรายละเอียดในการจัดเก็บ ทั้งจํานวนและกลุมประชากร
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เพื่อใหกลุมประชากรตอบแบบสอบถามไดอยางถูกตอง จนไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบท้ัง 244 
คน  
 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม  SPSS for Windows (Statistical  Package  for  the 

Social  Science)   กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ   0.50  โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูลใช
รูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงายเปรียบเทียบเปนคารอยละ  ( Percentage  of  Frequency)   
คํานวณหาคาเฉล่ีย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  เปนรายดาน และโดยรวม  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชสถิติ เ ชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) ซึ่งวิเคราะหจากคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent) 

 2. วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ 
คํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สําหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผูวิจัยแบงตามมาตรวัดของลิเคิรท 
(Likert Scale) มีคาคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 แบงเปน 5 ระดับ  คือ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด มีความคิดเห็นดวยมาก มีความคิดเห็นดวยปานกลาง มีความคิดเห็นดวยนอย และมี
ความคิดเห็นดวยนอยที่สุด โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ันโดยพัฒนามาจาก
เครื่องมือของ วราภรณ สงวนศักด์ิ (2553 : 72) ดังน้ี 

 

         คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
ชวงคะแนน    =  

       จํานวนระดับ 

     =  5    -     1 
          5                      
 ดังน้ันชวงคะแนน     =                          0.80 
 

 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นไดดังน้ี 

 คาคะแนนเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นดวยมากทีสุ่ด          
 คาคะแนนเฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยมาก 

 คาคะแนนเฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง         
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 คาคะแนนเฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีไมเห็นนอย            

 คาคะแนนเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีไมเห็นดวยมากที่สุด 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ   
(t-test) สําหรับตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม และกรณีตัวแปรกลุมยอยมากกวา 2 กลุม ใชสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อ
วิเคราะหความแตกตางของตัวแปรในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการ
เปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี Least Significance Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  

4. ทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยแปลงผลคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (ประสพชัย พสุนนท, 2553 : 472) 

ดังน้ี 

 |r| ≥ 0.80 แสดงวามีความสัมพันธกันสูง 

 0.5 < |r| < 0.80 แสดงวามีความสัมพันธปานกลาง 
 |r| ≤ 0.50 แสดงวามีความสัมพันธต่ํา 
 สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งน้ี กําหนดไวที่ระดับ 0.05  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ
ในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงาน
สายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ  และพนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงาน
ปฏิบัติการฝายตางๆ รวมจํานวนท้ังหมด 244 คน ผลที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยนําเสนอขอมูลในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

 2.  การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3.  การวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  4.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
1.  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ  และพนักงาน
ฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ รวมจํานวนท้ังหมด 244 คน ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ดวยการแจกแจงความถี่ และคิดเปนรอยละ 
แสดงผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
                     (n = 244) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1 เพศ     

  ชาย 92 37.70 

  หญิง 152 62.30 

2 อายุ     

  ต่ํากวา 30   ป 79 32.38 

  30-40  ป 140 57.38 

  41-50  ป 25 10.24 

3 ระดับการศึกษา     

  ประถมศึกษา 7 2.87 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 8 3.28 

  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 8 3.28 

  ปริญญาตรี 166 68.03 

  ปริญญาโท 46 18.85 

  ปริญญาเอก 9 3.69 

4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน     

  นอยกวา 1  ป 54 22.13 

  1 - 3 ป 82 33.61 

  3 - 6 ป 31 12.70 

  9 - 12 ป 57 23.36 

  12 -15 ป 20 8.20 

5 สายการปฏิบัติงาน     

  พนักงานสายวิชาการ  76 31.15 

    พนักงานสายสนับสนุน  168 68.85 
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 จากตารางที่  2  พบว าปจ จัยสวนบุคคลของบุคลากร วิทยาลัยดุริ ย างคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ  อาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศ และพนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ รวมจํานวนท้ังหมด 244 
คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถอธิบาย
ไดดังน้ี 

     เพศ  พบว า  ผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง เ ป น บุคล าก ร วิทย าลั ย ดุ ริ ย า ง คศิ ล ป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 152 คน คิด
เปนรอยละ 62.30 และเพศชาย มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 37.70 

 อายุ  พบว า  ผู ต อบแบบสอบถามซึ่ ง เ ป น บุคลากร วิทยาลั ย ดุ ริ ย า ง คศิ ลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญมีชวง 30-40  ป มีจํานวน 140 คน 
คิดเปนรอยละ 57.38 รองลงมาคือ ชวงอายุ ต่ํากวา 30 ป มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 32.38 และ
อายุที่มีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ 41 – 50 ป มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.24 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มี
จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 68.03 รองลงมาคือปริญญาโท มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 18.85 
และระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และ
อนุปริญญา หรือเทียบเทา มีจํานวนเทากันคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 3.23 

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญมีชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1 - 3 ป มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 33.61 รองลงมาคือ ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 - 12 ป มี
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 23.36 และชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ 12 -
15 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 8.20 

 สายการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญเปนพนักงานสายสนับสนุน มี
จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 68.85 รองลงมาคือพนักงานสายวิชาการ มีจํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 31.15  

  
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.  การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 การ วิเคราะห แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน โดยปจจัยจูงใจ 

ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และปจจัยค้ําจุน ไดแก เงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา 
นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงานดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
(n = 244) 

แรงจูงใจในการทํางาน X  S.D. ระดับ 
1. ปจจัยจูงใจ 3.67 0.34 มาก 

2. ปจจัยค้ําจุน 3.57 0.43 มาก 

รวม 3.62 0.35 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.62 และ S.D = 0.35) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
ใหความสําคัญอยูในระดับมากท้ัง 2 ดาน โดยใหความสําคัญในดานปจจัยจูงใจมากท่ีสุด ( X  = 3.67 
และ S.D = 0.34) ใหความสําคัญในดานปจจัยค้ําจุนอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.57 และ S.D = 

0.43) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังแสดงในตารางท่ี 4-5 
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ X  S.D. ระดับ 
1. ดานความสําเร็จของงาน 3.94 0.45 มาก 

2. ดานการยอมรับนับถือ 3.73 0.44 มาก 

3. ดานลักษณะของงาน 3.77 0.49 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 4.14 0.52 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 2.79 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.34 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานปจจัยจูงใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.67 และ S.D 

= 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดานของปจจัยจูงใจแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ใหความสําคัญในระดับมาก 4 ดาน และระดับปานกลาง 1 
ดาน โดยใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบมากท่ีสุด ( X = 4.14 และ S.D = 0.52) ให
ความสําคัญในดานความสําเร็จของงานอยูในอันดับรองลงมา ( X = 3.94 และ S.D = 0.45) และให
ความสําคัญในดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีนอยที่สุด ( X  = 2.79และ S.D = 0.80) 
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยค้ําจุน 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน X  S.D. ระดับ 
1. ดานเงินเดือน 3.03 0.75 ปานกลาง 

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.95 0.69 มาก 

3. ดานนโยบายและการบริหารงาน 3.41 0.69 มาก 

4. ดานสภาพการทํางาน 3.42 0.48 มาก 

5. ดานความมั่นคงในงาน 3.71 0.50 มาก 

6. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 3.92 0.66 มาก 

รวม 3.57 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.57 และ S.D 

= 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดานของปจจัยค้ําจุนแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ใหความสําคัญในระดับมาก 5 ดาน และระดับปานกลาง 1 
ดาน โดยใหความสําคัญในดานการปกครองบังคับบัญชามากท่ีสุด ( X  = 3.95 และ S.D = 0.69) ให
ความสําคัญในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.92 และ S.D = 

0.66) และใหความสําคัญในดานเงินเดือนนอยที่สุด ( X  = 3.03 และ S.D = 0.75) ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดในแตละดานของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนดังแสดงในตารางท่ี 6-16 
 

ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของ
งาน 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดาน
ความสําเร็จของงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 งานท่ีทานปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 

25 169 50 0 0 3.90 0.55 มาก 

(10.2) (69.3) (20.5) (0.0) (0.0) 

      

2 ทานสามารถแกไข
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานได 

2 189 53 0 0 3.79 0.43 มาก 

(0.8) (77.5) (21.7) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานมีความภาคภูมิใจ
ในงานที่ปฏิบัติจน
ประสบความสําเร็จ 

93 98 49 4 0 4.15 0.79 มาก 

(38.1) (40.2) (20.1) (1.6) (0.0) 

      

4 ผลการปฏิบัติงานของ
ทานแตละงานมี
คุณภาพอยูเสมอ 

11 207 26 0 0 3.94 0.39 มาก 

(4.5) (84.8) (10.7) (0.0) (0.0) 

      

รว ม 3.94 0.45 มาก 

 



52 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.94 และ S.D = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมากท่ีสุด ( X  = 
4.15 และ S.D = 0.79) ใหความสําคัญในเรื่องผลการปฏิบัติงานของทานแตละงานมีคุณภาพอยูเสมอ
อยูในอันดับรองลงมา ( X   = 3.94 และ S.D = 0.39) และใหความสําคัญในเรื่องทานสามารถแกไข
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานไดนอยที่สุด ( X = 3.79 และ S.D = 0.43) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับ
ถือ 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับ
นับถือ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ผูบังคับบัญชายอมรับ
เช่ือถือประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของทาน 

2 171 71 0 0 3.72 0.47 มาก 

(0.8) (70.1) (29.1) (0.0) (0.0) 

      

2 ผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานใหความ
รวมมือใน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของทาน 

10 167 67 0 0 3.77 0.51 มาก 

(4.1) (68.4) (27.5) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานไดรับการยอมรับ
นับถือจากเพื่อนรวม 

10 152 82 0 0 3.70 0.54 มาก 

(4.1) (62.3) (33.6) (0.0) (0.0)       

4 ทานไดรับความ
ไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชา และ
เพื่อนรวมงาน 

10 158 76 0 0 3.73 0.53 มาก 

(4.1) (64.8) (31.1) (0.0) (0.0) 

      

รวม 3.73 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.73 และ S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของทานมากท่ีสุด ( X  = 3.77 และ S.D = 0.51) ใหความสําคัญในเรื่องทานไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.73 และ S.D = 0.53) และให
ความสําคัญในเรื่องทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมนอยที่สุด ( X = 3.70 และ S.D = 

0.54) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะ
ของงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 งานในหนาท่ีของ
ทานมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สงเสริมใหมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

13 174 50 7 0 3.79 0.58 มาก 

(5.3) (71.3) (20.5) (2.9) (0.0) 

      

2 งานในหนาท่ีของ
ทานทาทายความรู
ความสามารถใน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

24 129 80 11 0 3.68 0.71 มาก 

(9.8) (52.9) (32.8) (4.5) (0.0) 

      

3 งานในหนาท่ีของ
ทานมีความสําคัญ
และสงผลตอ
ประสิทธิภาพของงาน 

48 164 29 3 0 4.05 0.60 มาก 

(19.7) (67.2) (11.9) (1.2) (0.0) 
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ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน 

(ตอ) 
(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะ
ของงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4 ลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติเปดโอกาสใหมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มท่ี 

14 113 110 7 0 3.55 0.65 มาก 

(5.7) (46.3) (45.1) (2.9) (0.0) 

      

รวม 3.77 0.49 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.77 และ S.D = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องงานในหนาท่ีของทานมีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพของงานมาก
ที่สุด ( X  = 4.05 และ S.D = 0.60) ใหความสําคัญในเรื่องงานในหนาท่ีของทานมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.79 และ S.D = 0.58) 
และใหความสําคัญในเรื่องลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีนอยที่สุด ( X  = 3.55 และ S.D = 0.65) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดานความ
รับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานมีความต้ังใจและ
เอาใจใสในงานที่
ปฏิบัติอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

104 123 17 0 0 4.36 0.61 มาก
ที่สุด (42.6) (50.4) (7.0) (0.0) (0.0)     

2 ทานใชความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

68 121 55 0 0 4.05 0.71 มาก 

(27.9) (49.6) (22.5) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานยินดีแกไข
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพเมื่อพบ
ขอบกพรอง 

102 109 33 0 0 4.28 0.69 มาก
ที่สุด (41.8) (44.7) (13.5) (0.0) (0.0) 

    

4 ทานไดรับมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพอยาง
เต็มท่ี 

32 145 67 0 0 3.86 0.62 มาก 

(13.1) (59.4) (27.5) (0.0) (0.0) 

      

รวม 4.14 0.52 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.14 และ S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ  และให
ความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีความต้ังใจและเอาใจใสในงานที่
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ปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุด ( X  = 4.36 และ S.D = 0.61) ใหความสําคัญในเรื่องทาน
ยินดีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเมื่อพบขอบกพรองอยูในอันดับรองลงมา ( X  
= 4.28 และ S.D = 0.69) และใหความสําคัญในเรื่องทานไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มท่ีนอยที่สุด ( X = 3.86 และ S.D = 0.62) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ี 

(n = 244) 

ปจจัยจูงใจ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนง

หนาท่ี 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานมีโอกาสไดรับ
การเลื่อนตําแหนง
หรือระดับท่ีสงูข้ึน 

15 24 152 53 0 3.00 0.75 ปาน
กลาง (6.1) (9.8) (62.3) (21.7) (0.0) 

    

2 ทานมีโอกาสได
พัฒนาความรู 
ความสามารถท่ีมี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการ 
ศึกษา/อบรม/สัมมนา/
ดูงาน 

2 55 110 60 17 2.86 0.88 ปาน
กลาง (0.8) (22.5) (45.1) (24.6) (7.0) 

    

3 ทานไดรับการ
สนับสนุนใหศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

2 41 118 43 40 2.68 0.97 ปาน
กลาง (0.8) (16.8) (48.4) (17.6) (16.4) 

    

4 ทานมีโอกาสได
ทํางานในตําแหนงท่ี
สูงข้ึนในรอบ 5 ป ที่
ผานมา 

13 61 58 40 72 2.60 1.29 นอย 

(5.3) (25.0) (23.8) (16.4) (29.5) 

      

รวม 2.79 0.80 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 10 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.79 และ S.D = 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง 3 ขอ และใหความสําคัญในระดับนอย 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีโอกาสไดรับ
การเลื่อนตําแหนงหรือระดับท่ีสูงข้ึนมากท่ีสุด ( X  = 3.00 และ S.D = 0.75) ใหความสําคัญในเรื่อง
ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการ ศึกษา/อบรม/
สัมมนา/ดูงานอยูในอันดับรองลงมา ( X = 2.86 และ S.D = 0.88) และใหความสําคัญในเรื่องทานมี
โอกาสไดทํางานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนในรอบ 5 ป ที่ผานมานอยที่สุด ( X  = 2.60 และ S.D = 1.29) 
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน 

(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 เงินเดือนที่ทานไดรับ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานท่ีปฏิบัติ 

9 86 111 38 0 3.27 0.77 ปาน
กลาง (3.7) (35.2) (45.5) (15.6) (0.0) 

    

2 การข้ึนเงือนเดือน
เปนไปอยางเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

9 69 92 59 15 2.99 0.96 ปาน
กลาง (3.7) (28.3) (37.7) (24.2) (6.1) 

    

3 คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (เบี้ยเลีย้ง) ที่
ไดรับปจจุบันมีความ
เหมาะสมกับชวงเวลา
ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

9 78 43 79 35 2.78 1.15 ปาน
กลาง (3.7) (32.0) (17.6) (32.4) (14.3) 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน (ตอ) 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4 การเบิกจายเงิน
สวัสดิการตางๆ
สะดวกรวดเร็ว 

9 73 98 55 9 3.07 0.90 ปาน
กลาง (3.7) (29.9) (40.2) (22.5) (3.7) 

    

รวม 3.03 0.75 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.03 และ S.D = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับปานกลางท้ัง 4 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องเงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ( X = 3.27 และ 
S.D = 0.77) ใหความสําคัญในเรื่องทานการเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆสะดวกรวดเร็วอยูในอันดับ
รองลงมา ( X = 3.07 และ S.D = 0.90) และใหความสําคัญในเรื่องคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ไดรับปจจุบันมีความเหมาะสมกับชวงเวลาท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนอยที่สุด ( X  = 2.78 และ S.D = 1.15) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา 

(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ผูบังคับบัญชามีความ
เปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

48 103 79 14 0 3.76 0.83 มาก 

(19.7) (42.2) (32.4) (5.7) (0.0) 
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ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานการปกครอง

บังคับบัญชา (ตอ) 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2 สัมพันธภาพระหวาง
ผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานเปนไป
ดวยดี 

48 110 83 3 0 3.83 0.75 มาก 

(19.7) (45.1) (34.0) (1.2) (0.0) 

      

3 ผูบังคับบัญชาของ
ทานมีความรู
ความสามารถในการ
บริหารงานเปนอยางดี 

82 114 45 3 0 4.13 0.75 มาก 

(33.6) (46.7) (18.4) (1.2) (0.0) 

      

4 ผูบังคับบัญชาของ
ทานมีกิริยาสุภาพ 

นุมนวลตอทานเมื่อให
คําแนะนําเกี่ยวกับงาน 

72 125 44 3 0 4.09 0.72 มาก 

(29.5) (51.2) (18.0) (1.2) (0.0) 

      

รวม 3.95 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานการปกครองบังคับบัญชา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.95 และ S.D = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ 
โดยใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถในการบริหารงานเปนอยาง
ดีมากท่ีสุด ( X  = 4.13 และ S.D = 0.75) ใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชาของทานมีกิริยาสุภาพ 
นุมนวลตอทานเมื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 4.09 และ S.D = 0.72) 
และใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชานอยที่สุด ( X = 3.76 
และ S.D = 0.83) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานนโยบายและ

การบริหารงาน 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานนโยบาย
และการบริหารงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 หนวยงานของทานมี
นโยบายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได 

10 89 124 14 7 3.33 0.77 ปาน
กลาง (4.1) (36.5) (50.8) (5.7) (2.9) 

    

2 หนวยงานของทานมี
การวางแผน
ดําเนินการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ือง 

18 113 88 18 7 3.48 0.85 มาก 

(7.4) (46.3) (36.1) (7.4) (2.9) 

      

3 หนวยงานของทาน
มอบหมายงานตาม
ความรูความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม 

9 117 104 7 7 3.47 0.75 มาก 

(3.7) (48.0) (42.6) (2.9) (2.9) 

      

4 นโยบายการ
บริหารงานของ
หนวยงานทานงายตอ
การนําไปปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

17 81 129 10 7 3.37 0.79 ปาน
กลาง (7.0) (33.2) (52.9) (4.1) (2.9) 

    

รวม 3.41 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานนโยบายและการบริหารงาน 
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โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.41 และ S.D = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ และ
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมีการวางแผน
ดําเนินการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมากท่ีสุด ( X = 3.48 และ S.D = 0.85) ให
ความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมอบหมายงานตามความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสมอยูในอันดับรองลงมา ( X = 3.47 และ S.D = 0.75) และใหความสําคัญในเรื่อง
หนวยงานของทานมีนโยบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดนอยที่สุด  
( X  = 3.33 และ S.D = 0.77) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการ
ทํางาน 

(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการ
ทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 หนวยงานของทานมี
สภาพแวดลอม 

บรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การปฏิบัติที่เหมาะสม 

13 155 76 0 0 3.74 0.55 มาก 

(5.3) (63.5) (31.1) (0.0) (0.0) 

      

2 หนวยงานของทานมี
เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

17 150 68 9 0 3.72 0.65 มาก 

(7.0) (61.5) (27.9) (3.7) (0.0) 

      

3 หนวยงานของทานมี
การจัดหองทํางาน
เปนสัดสวน มีความ
เหมาะสม 

16 109 86 33 0 3.44 0.81 มาก 

(6.6) (44.7) (35.2) (13.5) (0.0) 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการ
ทํางาน (ตอ) 

(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการ
ทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4 หนวยงานของทานมี
การจัดสภาพแวดลอม
ทํางานตามหลักหวง
จุย 

2 50 103 73 16 2.79 0.87 ปาน
กลาง (0.8) (20.5) (42.2) (29.9) (6.6) 

    

รวม 3.42 0.48 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานสภาพการทํางาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.42 และ S.D = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 3 ขอ  และให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมีสภาพแวดลอม 
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการปฏิบัติที่เหมาะสมมากที่สุด ( X = 3.74 และ S.D = 0.55) ใหความสําคัญใน
เรื่องหนวยงานของทานมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.72 และ S.D = 0.65) และใหความสําคัญในเรื่องหนวยงาน
ของทานมีการจัดสภาพแวดลอมทํางานตามหลักหวงจุยนอยที่สุด ( X  = 2.79 และ S.D = 0.87) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานความมั่นคงใน

งาน 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดานความ
มั่นคงในงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ตําแหนงหนาท่ีของ
ทานท่ีปฏิบัติงานอยูมี
ความมั่นคง 

17 67 121 39 0 3.25 0.81 ปาน
กลาง (7.0) (27.5) (49.6) (16.0) (0.0) 

    

2 ตําแหนงหนาของทาน
ทําใหทานอยากท่ีจะ
ทุมเทการปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามรถ 

24 82 127 11 0 3.49 0.73 มาก 

(9.8) (33.6) (52.0) (4.5) (0.0) 

      

3 ทานเช่ือมั่น และ
ศรัทธาในวิชาชีพ 

63 117 60 4 0 3.98 0.76 มาก 

(25.8) (48.0) (24.6) (1.6) (0.0)       

4 หนวยงานของทานมี
ช่ือเสียง ไดรับการ
ยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป 

87 107 46 4 0 4.14 0.77 มาก 

(35.7) (43.9) (18.9) (1.6) (0.0) 

      

รวม 3.71 0.50 มาก 

 

 จากตารางที่ 15 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.71 และ S.D = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 3 ขอ  และให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมีช่ือเสียง ไดรับ
การยอมรับจากบุคคลทั่วไปมากท่ีสุด ( X = 4.14 และ S.D = 0.77) ใหความสําคัญในเรื่องทาน
เช่ือมั่น และศรัทธาในวิชาชีพอยูในอันดับรองลงมา ( X = 3.98 และ S.D = 0.76) และใหความสําคัญ
ในเรื่องตําแหนงหนาท่ีของทานท่ีปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคงนอยที่สุด ( X = 3.25และ S.D = 0.81) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงาน 
(n = 244) 

ปจจัยค้ําจุน ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานมีการปฏิบัติงานท่ี
ชวยเหลือซึง่กันและ
กันกับเพื่อนรวมงาน 

46 148 43 7 0 3.95 0.69 มาก 

(18.9) (60.7) (17.6) (2.9) (0.0) 

      

2 ทานมีไดรับสงเสริม
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อน
รวมงาน 

34 139 64 7 0 3.82 0.70 มาก 

(13.9) (57.0) (26.2) (2.9) (0.0)   

    

3 ทานมีการ
ปรึกษาหารือกัน
ระหวางเพื่อนรวมงาน
ดวยกันเอง 

55 144 38 7 0 4.01 0.71 มาก 

(22.5) (59.0) (15.6) (2.9) (0.0) 

      

4 ทานมีการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม 

47 129 61 7 0 3.89 0.74 มาก 

  (19.3) (52.9) (25.0) (2.9) (0.0)       

รวม 3.92 0.66 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในสวนของปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.92 และ S.D = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ 
โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีการปรึกษาหารือกันระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเองมากท่ีสุด      
( X  = 4.01 และ S.D = 0.71) ใหความสําคัญในเรื่องทานมีการปฏิบัติงานท่ีชวยเหลือซึ่งกันและกัน
กับเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.95 และ S.D = 0.69) และใหความสําคัญในเรื่อง
ทานมีไดรับสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานนอยที่สุด ( X = 3.82 และ S.D 

= 0.70) ตามลําดับ 
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3.  การวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประกอบดวย ดานความรูความสามารถในงาน ดานการ
ใหบริการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี และดานการ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการดังแสดงในตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม 
(n = 244) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ 

1. ดานความรูความสามารถในงาน 3.23 0.50 ปานกลาง 

2. ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

4.05 0.52 มาก 

3. ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ของ
องคการ 

3.79 0.47 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.10 0.63 มาก 

รวม 3.79 0.40 มาก 

 
 จากตารางที่ 17 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.79 และ S.D = 0.40 ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  3 ดาน และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ดาน  โดยให
ความสําคัญในดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีมากท่ีสุด ( X  = 4.10 และ S.D = 0.63) ใหความสําคัญ
ในดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 4.05 และ 
S.D = 0.52) และใหความสําคัญในดานความรูความสามารถในงานนอยที่สุด ( X = 3.23 และ S.D = 

0.50) ตามลําดับโดยมีรายละเอียดในแตละดานดังแสดงในตารางท่ี 18-21 
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ตารางท่ี 18 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ดานความรูความสามารถในงาน 

(n = 244) 

ดานความรูความสามารถ
ในงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานมีการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลาเพื่อกาวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ตางท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว 

26 134 84 0 0 3.76 0.63 มาก 

(10.7) (54.9) (34.4) (0.0) (0.0) 

      

2 ทานไดรับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรูทั้ง
ทางดานวิชาการ และ
ระบบสารสนเทศ 

2 34 139 43 26 2.77 0.85 ปาน
กลาง (0.8) (13.9) (57.0) (17.6) (10.7) 

    

3 ทานไดเขารับการ
ฝกอบรมตรงตามสาย
งานท่ีปฏิบัติและ
สามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยาง
สัมฤทธ์ิผล 

2 40 114 54 34 2.68 0.94 ปาน
กลาง (0.8) (16.4) (46.7) (22.1) (13.9) 

    

4 ทานมีความสนใจ 

ศึกษานวัตกรรมตางๆ
เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบงานใหดียิ่งข้ึน 

28 115 101 0 0 3.70 0.66 มาก 

(11.5) (47.1) (41.4) (0.0) (0.0) 

      

รวม 3.23 0.50 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 18 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานความรูความสามารถในงานโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.23 และ S.D = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศลิป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ และใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง 2  ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อกาว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมากท่ีสุด ( X = 3.76 และ S.D = 0.63) ให
ความสําคัญในเรื่องทานมีความสนใจ ศึกษานวัตกรรมตางๆเพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งข้ึน
อยูในอันดับรองลงมา  ( X  = 3.70 และ S.D = 0.66) และใหความสําคัญในเรื่องทานไดเขารับการ
ฝกอบรมตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางสัมฤทธ์ิผลนอยที่สุด ( X  = 
2.68 และ S.D = 0.94) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

(n = 244) 

ดานการใหบริการนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคล 

ภายนอก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานใหการบริการ
นักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกดวยมิตร
ไมตรีที่ด ี

61 138 41 4 0 4.05 0.70 มาก 

(25.0) (56.6) (16.8) (1.6) (0.0) 

      

2 ทานใหขอมูลขาวสาร
กับนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอก
อยางเท่ียวตรงถูกตอง 

11 201 32 0 0 3.91 0.41 มาก 

(4.5) (82.4) (13.1) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานมีความเต็มใจและ
พรอมบริการแก
นักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกอยาง
เต็มท่ี 

59 159 26 0 0 4.14 0.58 มาก 

(24.2) (65.2) (10.7) (0.0) (0.0) 
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ตารางท่ี 19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก (ตอ) 
(n = 244) 

ดานการใหบริการนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคล 

ภายนอก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4 ทานปฏิบัติงานใหกับ
องคการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตไมมกีาร
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัว 

65 139 40 0 0 4.10 0.65 มาก 

(26.6) (57.0) (16.4) (0.0) (0.0) 

      

รวม 4.05 0.52 มาก 

 

 จากตารางที่ 19 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก  
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.05 และ S.D = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ 
โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีความเต็มใจและพรอมบริการแกนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกอยางเต็มท่ีมากท่ีสุด ( X = 4.14 และ S.D = 0.58) ใหความสําคัญในเรื่องทาน
ปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอยูในอันดับ
รองลงมา ( X  = 4.10 และ S.D = 0.65) และใหความสําคัญในเรื่องทานใหขอมูลขาวสารกับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยางเท่ียวตรงถูกตองเสมอนอยที่สุด ( X = 3.91 และ S.D = 0.41) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ดานการตระหนักถึง ประโยชนสวนรวม ขององคการ 

(n = 244) 

ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวม 

ขององคการ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานมีความตระหนัก
ถึงสถานะของตนเอง
วาทานน้ันเปนสวน
หน่ึงขององคการและ
ไดปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนแกองคการ
อยางแทจริง 

58 134 52 0 0 4.02 0.67 มาก 

(23.8) (54.9) (21.3) (0.0) (0.0) 

      

2 ทานไดใชทรัพยากร
ขององคการไป
ดําเนินงานให
ประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

37 161 46 0 0 3.96 0.58 มาก 

(15.2) (66.0) (18.9) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานมีสวนรวมในการ
สรางภาพลกัษณที่ดี
ใหกับองคการ 

32 177 35 0 0 3.99 0.53 มาก 

(13.1) (72.5) (14.3) (0.0) (0.0) 

      

4 ทานสามารถจูงใจให
เพื่อนรวมงานรวมกัน
รักษาผลประโยชน
ใหกับองคการ 

6 84 154 0 0 3.39 0.54 ปาน
กลาง (2.5) (34.4) (63.1) (0.0) (0.0) 

    

5 ทานสามารถจูงใจให
เพื่อนรวมงานรวมกัน
รักษาผลประโยชน
ใหกับองคการ 

6 92 142 4 0 3.41 0.57 มาก 

(2.5) (37.7) (58.2) (1.6) (0.0) 
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ตารางท่ี 20 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ดานการตระหนักถึง ประโยชนสวนรวม ขององคการ (ตอ) 
(n = 244) 

ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวม 

ขององคการ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

6 ทานปฏิบัติงานใหกับ
องคการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและ
พรอมอุทศิเวลาเพือ่ให
เกิดผลการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ    

แกองคการ 

56 122 66 0 0 3.96 0.71 มาก 

(23.0) (50.0) (27.0) (0.0) (0.0) 

      

รวม 3.79 0.47 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.79 และ S.D = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก  5 ขอ และให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีความตระหนักถึงสถานะของ
ตนเองวาทานน้ันเปนสวนหน่ึงขององคการและไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกองคการอยางแทจริง
มากท่ีสุด ( X  = 4.02 และ S.D = 0.67) ใหความสําคัญในเรื่องทานมีสวนรวมในการสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคการอยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.99 และ S.D = 0.53) และใหความสําคัญ
ในเรื่องทานสามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงานรวมกันรักษาผลประโยชนใหกับองคการนอยที่สุด ( X = 
3.39 และ S.D = 0.54) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 (n = 244) 

ดานความรับผิดชอบ 

ตอหนาท่ี 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
X  S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ทานสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายสําเร็จลลุวง
ทุกครั้ง 

70 112 62 0 0 4.03 0.74 มาก 

(28.7) (45.9) (25.4) (0.0) (0.0) 

      

2 ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
ภายในเวลาท่ีกําหนด
ทุกครั้ง 

63 135 46 0 0 4.07 0.67 มาก 

(25.8) (55.3) (18.9) (0.0) (0.0) 

      

3 ทานเขาและออก
ทํางานตามเวลาท่ี
กําหนด 

66 115 63 0 0 4.01 0.73 มาก 

(27.0) (47.1) (25.8) (0.0) (0.0) 

      

4 ทานไมเคยละท้ิงหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมาย 

114 85 45 0 0 4.28 0.76 มาก
ที่สุด (46.7) (34.8) (18.4) (0.0) (0.0)     

รวม 4.10 0.63 มาก 

 

 จากตารางที่ 21 พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 
4.10 และ S.D = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา  บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และใหความสําคัญใน
ระดับมาก 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานไมเคยละท้ิงหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายมากท่ีสุด ( X  
= 4.28 และ S.D = 0.76) ใหความสําคัญในเรื่องทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนดทุกครั้งอยูในอันดับรองลงมา ( X = 4.07 และ S.D = 0.67) และใหความสําคัญในเรื่อง
ทานเขาและออกทํางานตามเวลาท่ีกําหนดนอยที่สุด ( X = 4.01 และ S.D = 0.73) ตามลําดับ 
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4.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลครั้งน้ี สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ T-Test และ F-Test เพื่อวิเคราะหความแตกตาง
ของตัวแปร ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) และหาความสัมพันธระหว างจูงใจในการปฏิบัติ งานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน สําหรับการศึกษาครั้ง น้ี ผู วิจัยได
ตั้งสมมติฐานไว ดังน้ี 

 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายการปฏิบัติงาน ที่แตกตาง
กันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก (H0): เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานรอง (H1): เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 22 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามเพศ 
 
ตัวแปรตาม เพศ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ชาย 92 3.803 0.398 0.359 0.720 ไม
แตกตาง หญิง 152 3.785 0.398     

ความรู
ความสามารถ

ในงาน 

ชาย 92 

152 

3.394 

3.127 

0.445 

0.505 

4.188 0.000* แตกตาง 

หญิง 
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ตารางท่ี 22 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม เพศ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การใหบริการ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

ชาย 92 

152 

4.027 

4.064 

0.506 

0.526 

-0.540 0.590 ไม
แตกตาง หญิง 

    

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

ชาย 92 

152 

3.833 

3.763 

0.480 

0.462 

1.133 0.259 ไม
แตกตาง หญิง 

    

ความ
รับผิดชอบตอ

หนาท่ี 

ชาย 92 

152 

3.959 

4.184 

0.620 

0.619 

-2.749 0.006* แตกตาง 

หญิง 
    

 
 จากตารางท่ี 22 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  จําแนกตามเพศ พบวา ไมมี
ความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอก และดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ  สวนดานความรู
ความสามารถในงาน และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก (H0): อายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานรอง (H1): อายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 23 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ 
 

ตัวแปรตาม อายุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ต่ํากวา 30   ป 79 3.712 0.383 8.421 0.000* แตกตาง 

30-40  ป 140 3.786 0.392   

41-50  ป 25 4.075 0.355   

รวม 244 3.792 0.398     

ความรู
ความสามารถ

ในงาน 

ต่ํากวา 30   ป 79 3.035 0.629 9.618 0.000* แตกตาง 

30-40  ป 140 3.307 0.366   

41-50  ป 25 3.390 0.526   

รวม 244 3.227 0.499     

การใหบริการ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

ต่ํากวา 30   ป 79 4.095 0.432 4.607 0.011* แตกตาง 

30-40  ป 140 3.980 0.568   

41-50  ป 25 4.300 0.375   

รวม 244 4.050 0.518   

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

ต่ํากวา 30   ป 79 3.776 0.406 8.450 0.000* แตกตาง 

30-40  ป 140 3.735 0.472   

41-50  ป 25 4.140 0.508   

รวม 244 3.790 0.469     

ความ
รบัผิดชอบตอ

หนาท่ี 

ต่ํากวา 30   ป 79 3.943 0.565 7.246 0.001* แตกตาง 

30-40  ป 140 4.121 0.660   

41-50  ป 25 4.470 0.453   

รวม 244 4.099 0.628     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 23 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ พบวา มีความ
แตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานความรูความสามารถในงาน ดานการ
ใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก  ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมของ
องคการ และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงไดทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ เปนรายคู 

 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

อายุ Mean 
ต่ํากวา 30   ป 30-40  ป 41-50  ป 

3.712 3.786 4.075 

ต่ํากวา 30   ป 3.712 - -0.074  -0.363* 

30-40  ป 3.786 - -  -0.289* 

41-50  ป 4.075 - - - 

ความรู
ความสามารถใน

งาน 

อายุ Mean 
ต่ํากวา 30   ป 30-40  ป 41-50  ป 

3.035 3.307 3.390 

ต่ํากวา 30   ป 3.035 -  -0.272*  -0.355* 

30-40  ป 3.307 - - -0.083 

41-50  ป 3.390 - - - 

การใหบริการ
นักเรียน นักศึกษา

และ
บุคคลภายนอก 

อายุ Mean 
ต่ํากวา 30   ป 30-40  ป 41-50  ป 

4.095 3.980 4.300 

ต่ํากวา 30   ป 4.095 - 0.115 -0.205 

30-40  ป 3.980 - -  -0.320* 

41-50  ป 4.300 - - - 
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ เปนรายคู 
(ตอ) 

 

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

อายุ Mean 
ต่ํากวา 30   ป 30-40  ป 41-50  ป 

3.776 3.735 4.140 

ต่ํากวา 30   ป 3.776 - 0.042  -0.364* 

30-40  ป 3.735 - -  -0.405* 

41-50  ป 4.140 - - - 

ความ
รับผิดชอบตอ

หนาท่ี 

อายุ Mean 
ต่ํากวา 30   ป 30-40  ป 41-50  ป 

3.943 4.121 4.470 

ต่ํากวา 30   ป 3.943 -  -0.178*  -0.527* 

30-40  ป 4.121 - -  -0.349* 

41-50  ป 4.470 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 24 เมื่อทดสอบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ  เปนรายคู 
พบวา อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป และกลุมอายุ 30-40  ป มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวากลุมอายุ 41-50  ป เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละดาน พบวา 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน พบวา อายุตางๆ มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถในงาน นอยกวากลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 41-50 ป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
พบวา อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมอายุ  30-
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40  ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกนอย
กวากลุมอายุ 41-50 ป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ
พบวา อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป และ
กลุมอายุ 30-40 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมของ
องคการนอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  พบวา อายุตางๆ มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 41-50 ป กลุมอายุ 30-40 ป มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 
 

 สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกันสามารถเขียน
สมมติฐานไดดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก (H0): ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานรอง (H1): ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพ
การ

ปฏิบัติงาน 

ประถมศึกษา 7 3.208 0.000 11.280 0.000* แตกตาง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 
8 3.646 0.000 

  

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

8 3.841 0.346 

  

ปริญญาตรี 166 3.744 0.357   

ปริญญาโท 46 4.096 0.437   

ปริญญาเอก 9 3.657 0.269   

รวม 244 3.792 0.398     

ความรู
ความสามารถ

ในงาน 

ประถมศึกษา 7 3.000 0.000 3.093 0.010* แตกตาง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 
8 3.750 0.000 

  

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

8 3.563 0.320 

  

ปริญญาตรี 166 3.190 0.524   

ปริญญาโท 46 3.245 0.467   

ปริญญาเอก 9 3.250 0.375   

รวม 244 3.227 0.499     
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ตารางท่ี 25 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การใหบริการ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

ประถมศึกษา 7 3.500 0.000 5.866 0.000* แตกตาง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

/ ปวช. 
8 3.500 0.000 

  

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

8 4.000 0.535 

  

ปริญญาตรี 166 4.044 0.511   

ปริญญาโท 46 4.283 0.513   

ปริญญาเอก 9 3.944 0.370   

รวม 244 4.050 0.518     

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

ประถมศึกษา 7 3.333 0.000 13.981 0.000* แตกตาง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

/ ปวช. 
8 3.833 0.000 

  

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

8 3.896 0.367 

  

ปริญญาตรี 166 3.690 0.395   

ปริญญาโท 46 4.225 0.554   

ปริญญาเอก 9 3.630 0.331   

รวม 244 3.790 0.469     
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ตารางท่ี 25 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ตัวแปร
ตาม 

ระดับการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาท่ี 

ประถมศึกษา 7 3.000 0.000 17.498 0.000* แตกตาง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 
8 3.500 0.000 

  

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

8 3.906 0.265 

  

ปริญญาตรี 166 4.053 0.590   

ปริญญาโท 46 4.630 0.502   

ปริญญาเอก 9 3.806 0.300   

รวม 244 4.099 0.628     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 25 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา มีความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานความรูความสามารถใน
งาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก  ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมขององคการ และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา
เปนรายคู 

 

ประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบัต ิ

งาน 

ระดับการศึกษา Mean 

ประ 

ถม 

ศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญ
ญา หรือ
เทียบ 

เทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.208 3.646 3.841 3.744 4.096 3.657 

ประถมศึกษา 3.208 -  -0.438*  -0.633*  -0.536*  -0.887*  -0.450* 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.646 - - -0.195 -0.098 -0.450* -0.012 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

3.841 - - - 0.097 -0.254 0.184 

ปริญญาตรี 3.744 - - - -  -0.352* 0.087 

ปริญญาโท 4.096 - - - - - 0.438* 

ปริญญาเอก 3.657 - - - - - - 

ความรู
ความ 

สามารถ
ในงาน 

ระดับการศึกษา Mean 

ประ 

ถม 

ศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญ
ญา หรือ
เทียบ 

เทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.000 3.750 3.563 3.190 3.245 3.250 

ประถมศึกษา 3.000 -  -0.750*  -0.563* -0.190 -3.434 -0.250 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.750 - - 0.188 0.560* 0.505* 0.500* 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

3.563 - - - 0.373* 0.318 0.313 

ปริญญาตรี 3.190 - - - - -0.055 -0.060 

ปริญญาโท 3.245 - - - - - -0.005 

ปริญญาเอก 3.250 - - - - - - 
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา
เปนรายคู (ตอ) 

 

การ
ใหบริ 
การ

นักเรียน 
นักศึกษา
และ
บุคคล 

ภายนอก 

ระดับการศึกษา Mean 

ประ 

ถม 

ศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญ
ญา หรือ
เทียบ 

เทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.500 3.500 4.000 4.044 4.283 3.944 

ประถมศึกษา 3.500 - 0.000 -0.500  -0.544*  -0.783* -0.444 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.500 - - -0.500 -0.544* -0.783* -0.444 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

4.000 - - - -0.044 -0.283 0.056 

ปริญญาตรี 4.044 - - - -  -0.239* 0.099 

ปริญญาโท 4.283 - - - - - 0.338 

ปริญญาเอก 3.944 - - - - - - 

การ
ตระหนัก
ถึงประ 

โยชน
สวนรวม 

ของ
องคการ 

ระดับการศึกษา Mean 

ประ 

ถม 

ศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญ
ญา หรือ
เทียบ 

เทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.333 3.833 3.896 3.690 4.225 3.630 

ประถมศึกษา 3.333 -  -0.500*  -0.563*  -0.356*  -0.891* -0.296 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.833 - - -0.063 0.144 -0.391* 0.204 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

3.896 - - - 0.206 -0.329* 0.266 

ปริญญาตรี 3.690 - - - -  -0.535* 0.060 

ปริญญาโท 4.225 - - - - - 0.595* 

ปริญญาเอก 3.630 - - - - - - 
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา
เปนรายคู (ตอ) 

 

ความรับ
ผิด 

ชอบตอ
หนาที่ 

ระดับ
การศึกษา 

Mean 

ประ 

ถม 

ศึกษา 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญ 

ญา หรือ
เทียบ 

เทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

3.000 3.500 3.906 4.053 4.630 3.806 

ประถมศึกษา 3.000 - -0.500  -0.906*  -1.053*  -1.630*  -0.806* 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย / 
ปวช. 

3.500 - - -0.406 -0.553* -1.130* -0.306 

อนุปริญญา 
หรือเทียบเทา 

3.906 - - - -0.146 -0.724* 0.101 

ปริญญาตรี 4.053 - - - -  -0.578* 0.247 

ปริญญาโท 4.630 - - - - - 0.825* 

ปริญญาเอก 3.806 - - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 26 เมื่อทดสอบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา 
เปนรายคู พบวา ระดับการศึกษาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 9 คู  ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา  มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา  และปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
นอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาเอก เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแต
ละดาน พบวา 
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 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน พบวาระดับการศึกา
ตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน นอยกวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน มากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเทามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูความสามารถในงาน มากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี  

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
พบวา ระดับการศึกษาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 5 คู ไดแก กลุม
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มปีระสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
การใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก นอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี กลุม
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.และปริญญาตรี มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก นอยกวากลุมระดับการศึกษา
ปริญญาโท 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ
พบวา ระดับการศึกาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม
ขององคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 8 คู ไดแก กลุมระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมนอย
กวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา หรือเทียบเทา  และ
ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมนอยกวากลุม
ระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
การตระหนักถึงประโยชนสวนรวมมากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาเอก  

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  พบวา ระดับการศึกษา
ตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 9 คู ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา  มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี 
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา หรือเทียบเทา และปริญญาตรีมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาโท 
กลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนามากกวา
กลุมระดับการศึกษาปริญญาเอก  
 

สมมติฐานที่ 1.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานได
ดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก (H0): ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานรอง (H1): ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 27 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปรตาม ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพ
การ

ปฏิบัติงาน 

นอยกวา 1  ป 54 3.726 0.482 1.859 0.118 ไม
แตกตาง 1 - 3 ป 82 3.818 0.311   

3 - 6 ป 31 3.669 0.242   

9 - 12 ป 57 3.843 0.400   

12 -15 ป 20 3.903 0.578   

รวม 244 3.792 0.398     
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ตารางท่ี 27 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความรู
ความสามารถ

ในงาน 

นอยกวา 1  ป 54 3.120 0.385 5.717 0.000* แตกตาง 

1 - 3 ป 82 3.293 0.603   

3 - 6 ป 31 2.919 0.467   

9 - 12 ป 57 3.377 0.276   

12 -15 ป 20 3.300 0.616   

รวม 244 3.227 0.499     

การใหบริการ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคคลภาย 

นอก 

นอยกวา 1  ป 54 4.074 0.753 2.093 0.082* ไม
แตกตาง 1 - 3 ป 82 4.162 0.343   

3 - 6 ป 31 3.976 0.075   

9 - 12 ป 57 3.969 0.484   

12 -15 ป 20 3.875 0.728   

รวม 244 4.050 0.518     

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

นอยกวา 1  ป 54 3.793 0.559 4.569 0.001* แตกตาง 

1 - 3 ป 82 3.783 0.363   

3 - 6 ป 31 3.522 0.271   

9 - 12 ป 57 3.851 0.490   

12 -15 ป 20 4.050 0.602   

รวม 244 3.790 0.469     
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ตารางท่ี 27 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ตอ) 
 

ตัวแปร
ตาม 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
รับผิดชอบ
ตอหนาท่ี 

นอยกวา 1  ป 54 3.917 0.671 3.219 0.013* แตกตาง 

1 - 3 ป 82 4.037 0.527   

3 - 6 ป 31 4.258 0.732   

9 - 12 ป 57 4.175 0.594   

12 -15 ป 20 4.388 0.676   

รวม 244 4.099 0.628     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 27 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน พบวา ไมมีความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  ดานการ
ใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก สวนดานความรูความสามารถในงาน ดานการ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เปนรายคู  

 

ความรู
ความ 

สามารถ
ในงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 

นอยกวา 
1  ป 

1 - 3 ป 3 - 6 ป 9 - 12 ป 12 -15 ป 

3.120 3.293 2.919 3.377 3.300 

นอยกวา 1  ป 3.120 -  -0.172* 0.201  -0.257* -0.180 

1 - 3 ป 3.293 - - 0.373* -0.085 -0.007 

3 - 6 ป 2.919 - - -  -0.458*  -0.381* 

9 - 12 ป 3.377 - - - - 0.077 

12 -15 ป 3.300 - - - - - 

การ
ตระหนัก
ถึงประ 

โยชน
สวนรวม 
ของ

องคการ 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 

นอยกวา 
1  ป 

1 - 3 ป 3 - 6 ป 9 - 12 ป 12 -15 ป 

3.793 3.783 3.522 3.851 4.050 

นอยกวา 1  ป 3.793 - 0.011 0.272* -0.058  -0.257* 

1 - 3 ป 3.783 - - 0.261* -0.068  -0.267* 

3 - 6 ป 3.522 - - -  -0.329*  -0.528* 

9 - 12 ป 3.851 - - - - -0.199 

12 -15 ป 4.050 - - - - - 

ความรับ
ผิด 

ชอบตอ
หนาท่ี 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 

นอยกวา 
1  ป 

1 - 3 ป 3 - 6 ป 9 - 12 ป 12 -15 ป 

3.917 4.037 4.258 4.175 4.388 

นอยกวา 1  ป 3.917 - -0.120  -0.341*  -0.259*  -0.471* 

1 - 3 ป 4.037 - - -0.221 -0.139  -0.351* 

3 - 6 ป 4.258 - - - 0.083 -0.129 

9 - 12 ป 4.175 - - - - -0.212 

12 -15 ป 4.388 - - - - - 
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 จากตารางท่ี 28 เมื่อทดสอบความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เปนรายคู พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูความสามารถในงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู ไดแก 
กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ
ในงานนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป และ 9 - 12 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 
- 3 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงานมากกวากลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 3 - 6 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 - 6 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถในงานนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 - 12 ป และ 12 -15 ป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ
พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวม ขององคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู ไดแก กลุม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป และ 1 - 3 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนัก
ถึงประโยชนสวนรวม ขององคการมากกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 - 6 ป กลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 3 - 6 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม  ของ
องคการนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 - 12 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอยกวา 1  ป 
1 - 3 ป และ3 - 6 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ของ
องคการนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 12 -15 ป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี พบวา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู ไดแก กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 

- 6 ป 9 - 12 ป และ 12 -15 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี นอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 12 -15 ป 

 

สมมติฐานที่ 1.5 สายการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกันสามารถเขียนสมมติฐานได
ดังน้ี 

 สมมติฐานหลัก (H0): สายการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาไมแตกตางกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานรอง (H1): สายการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 29 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปรตาม สายการปฏิบัติงาน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

พนักงานสาย
วิชาการ  

76 

168 

3.785 

3.795 

0.368 

0.411 

-0.166 0.868 ไม
แตกตาง 

พนักงานสาย
สนับสนุน  

  

ความรู
ความสามารถ

ในงาน 

พนักงานสาย
วิชาการ  

76 

168 

3.286 

3.201 

0.527 

0.486 

1.237 0.217 ไม
แตกตาง 

พนักงานสาย
สนับสนุน  

  

การใหบริการ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

พนักงานสาย
วิชาการ  

76 

168 

3.964 

4.089 

0.491 

0.526 

-1.760 0.080 ไม
แตกตาง 

พนักงานสาย
สนับสนุน  

  

การตระหนัก
ถึงประโยชน
สวนรวม ของ
องคการ 

พนักงานสาย
วิชาการ  

76 

168 

3.757 

3.805 

0.438 

0.484 

-0.739 0.461 ไม
แตกตาง 

พนักงานสาย
สนับสนุน  

  

ความ
รับผิดชอบตอ

หนาท่ี 

พนักงานสาย
วิชาการ  

76 

168 

4.135 

4.083 

0.585 

0.647 

0.593 0.554 ไม
แตกตาง 

พนักงานสาย
สนับสนุน  
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 จากตารางท่ี 29 การวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน 
พบวา ไมมีความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานความรูความสามารถ
ในงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก และดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมขององคการ และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สรุปสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายการปฏิบัติงาน 
ที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน สามารถสรุปเปนสรุปสมมติฐานยอยได 
ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 30 สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของ บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 

 

  สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิจัย 

1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

1.2 อายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาแตกตางกัน 

แตกตางกัน 

1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

1.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดรุิยางคศลิป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 

1.5 สายการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
แตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 
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ก จากตารางที่ 30 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล พบวา เพศ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตาง
กันในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนดานอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความ
แตกตางกันในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน ประกอบไปดวย ปจจัยจูงใจและ ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยได ดังน้ีคือ 
กก สมมติฐานที่  2.1 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0): แรงจูงใจในการทํางานไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม 

กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H1): แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม 
 
ตารางท่ี 31 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. ปจจัยจูงใจ 0.53** 0.00 ปานกลาง 

2. ปจจัยค้ําจุน 0.31** 0.00 ต่ํา 
แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม 0.44** 0.00 ต่ํา 

** p = 0.01 

  
 จากตารางที่ 31 พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.44) 
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 เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดาน
ปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.53) สวนแรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยค้ําจุนมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.31) 

 

 กก สมมติฐานท่ี 2.2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงานสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0): แรงจูงใจในการทํางานไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน 

กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H1): แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน 
 
ตารางท่ี 32 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรู

ความสามารถในงาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. ปจจัยจูงใจ 0.45** 0.00 ต่ํา 
2. ปจจัยค้ําจุน 0.31** 0.00 ต่ํา 

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม 0.41** 0.00 ต่ํา 
** p = 0.01 

  
 จากตารางที่ 32 พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.41) 

 เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดาน
ปจจัยจูงใจ และปจจัยค่ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
ความรูความสามารถในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.45 และ 0.31 ตามลําดับ)  
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 กก สมมติฐานท่ี 2.3 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0): แรงจูงใจในการทํางานไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H1): แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
 
ตารางท่ี 33 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ

ใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

 

แรงจูงใจในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. ปจจัยจูงใจ 0.42** 0.00 ต่ํา 
2. ปจจัยค้ําจุน 0.33** 0.00 ต่ํา 

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม 0.41** 0.00 ต่ํา 
** p = 0.01 

  
 จากตารางที่ 33 พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติง าน ดานการใหบริการ นักเรี ยน นักศึกษาและบุคคลภายนอก มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.41) 

 เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดาน
ปจจัยจูงใจ และปจจัยค่ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
การใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.42 

และ 0.33 ตามลําดับ)  
 

 กก สมมติฐานท่ี 2.4 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0): แรงจูงใจในการทํางานไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ 
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กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H1): แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ 
 
ตารางท่ี 34 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ

ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ 

 

แรงจูงใจในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. ปจจัยจูงใจ 0.48** 0.00 ต่ํา 
2. ปจจัยค้ําจุน 0.36** 0.00 ต่ํา 

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม 0.45** 0.00 ต่ํา 
** p = 0.01 

  
 จากตารางที่ 34 พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการมีความสัมพันธ
เชิงบวกในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.45) 

 เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดาน
ปจจัยจูงใจ และปจจัยค่ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
การตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.48 

และ 0.36 ตามลําดับ)  
 

  กก สมมติฐานท่ี 2.5 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีสามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี 
กกกกกกกก สมมติฐานหลัก (H0): แรงจูงใจในการทํางานไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

กกกกกกกก สมมติฐานรอง (H1): แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
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ตารางท่ี 35 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 

 

แรงจูงใจในการทํางาน 

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ p-value ความสัมพันธ 

 ( r ) 

1. ปจจัยจูงใจ 0.27** 0.00 ต่ํา 
2. ปจจัยค้ําจุน -0.00 0.96 ไมสัมพันธ 

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม 0.12** 0.07 ต่ํา 
** p = 0.01 

  
 จากตารางที่ 35 พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.12) 

 เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดาน
ปจจัยจูงใจ  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.27) สวนแรงจูงใจ ดานปจจัยค่ําจุน
ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
 
สรุปสมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  สามารถสรุปเปนสรุป
สมมติฐานยอยได ดังน้ี 
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ตารางท่ี 36 สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 
  สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิจัย 

2.1 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยรวม 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํา  

2.2 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํา  

2.3 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํา  

2.4 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม 
ขององคการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํา  

2.5 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํา  

 
 จากตารางที่ 36 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา พบวาแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ และดานความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี โดยมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรวิ ทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และศึกษา
อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโดยกลุมประชากรท่ีใชในงานวิจัยคือ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ 
อาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ และพนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ 
รวมจํานวนท้ังหมด 244 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 
3 สวน ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปร และการ
วิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Coefficient) สรุปผลการวิจัยได
ดังน้ี 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 
 1.1 ขอมูลสวนบุคคลบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา จํานวน 244 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 62.30 มีชวง 30-40  
ป มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 57.38 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 166 คน คิดเปน
รอยละ 68.03 ชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 33.61 เปน
พนักงานสายสนับสนุน มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 68.85 

 1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ใหความสําคัญอยูในระดับมากท้ัง 2 ดาน โดยให

   ส
ำนกัหอ
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ความสําคัญในดานปจจัยจูงใจมากที่สุด ใหความสําคัญในดานปจจัยค้ําจุนอยูในอันดับรองลงมา 
โดยมีรายละเอียดแตละดานดังน้ี 

 1.2.1 ดานปจจัยจูงใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานของปจจัยจูงใจ
แลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ใหความสําคัญใน
ระดับมาก 4 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบมากท่ีสุด 
ใหความสําคัญในดานความสําเร็จของงานอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีนอยที่สุด ตามลําดับโดยมีรายละเอียดในแตละดานของปจจัยจูงใจ 
ดังน้ี 
 1.2.1.1 ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีความภาคภูมิใจในงานที่
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องผลการปฏิบัติงานของทานแตละงานมี
คุณภาพอยูเสมออยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทานสามารถแกไขปญหาตางๆท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไดนอยที่สุด  

 1.2.1.2 ปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานให
ความรวมมือในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทานมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานไดรับ
ความไววางใจจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญใน
เรื่องทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมนอยที่สุด ตามลําดับ 

 1.2.1.3 ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องงานในหนาท่ีของทานมีความสําคัญ
และสงผลตอประสิทธิภาพของงานมากที่สุด ใหความสําคัญในเรื่องงานในหนาท่ีของทานมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยูในอันดับรองลงมา และให
ความสําคัญในเรื่องลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มท่ีนอยที่สุด  
 1.2.1.4 ปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ และใหความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ โดยใหความสําคัญ
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ในเรื่องทานมีความตั้งใจและเอาใจใสในงานที่ปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ มากที่สุด  ให
ความสําคัญในเรื่องทานยินดีแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเมื่อพบขอบกพรองอยู
ในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทานไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มท่ีนอยท่ีสุด  
 1.2.1.5 ปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่ อพิ จารณาเปนรายข อแล ว  พบว า  บุ คลากร วิทย าลัยดุ ริ ย าง คศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับปานกลาง 3 ขอ และใหความสําคัญใน
ระดับนอย 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือระดับที่สูงข้ึน
มากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความสามารถที่มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการ ศึกษา/อบรม/สัมมนา/ดูงานอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่อง
ทานมีโอกาสไดทํางานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนในรอบ 5 ป ที่ผานมานอยท่ีสุด  
 1.2.2 ดานปจจัยคํ้าจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ของปจจัยคํ้าจุนแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ให
ความสําคัญในระดับมาก 5 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยใหความสําคัญในดานการปกครอง
บังคับบัญชามากท่ีสุด ใหความสําคัญในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา 
และใหความสําคัญในดานเงินเดือนนอยที่สุด ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแตละดานของปจจัย
ค้ําจุน ดังน้ี 
  1.2.2.1 ปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับปานกลางท้ัง  4 ขอ  โดยใหความสําคัญในเรื่อง เงินเดือนที่ทานไดรับ
เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานการเบิกจายเงินสวัสดิการ
ตางๆสะดวกรวดเร็วอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ไดรับปจจุบันมีความเหมาะสมกับชวงเวลาที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนอยที่สุด  
  1.2.2.2 ปจจัยคํ้าจุน ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชาของทานมี
ความรูความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดีมากที่สุด ใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชา
ของทานมีกิริยาสุภาพ นุมนวลตอทานเมื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานอยูในอันดับรองลงมา และให
ความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชานอยที่สุด  
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 1.2.2.3 ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมีการวางแผนดําเนินการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ืองมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมอบหมายงานตามความรูความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของ
ทานมีนโยบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดนอยท่ีสุด   
 1.2.2.4 ปจจัยคํ้าจุน ดานสภาพการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมาก 3 ขอ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยใหความสําคัญ
ในเรื่องหนวยงานของทานมีสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีเอื้อตอการปฏิบัติที่เหมาะสมมากที่สุด ให
ความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอในการปฏิบัติงานอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานของทานมี
การจัดสภาพแวดลอมทํางานตามหลักหวงจุยนอยที่สุด  
 1.2.2.5 ปจจัยคํ้าจุน ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ใหความสําคัญในระดับมาก 3 ขอ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยใหความสําคัญ
ในเรื่องหนวยงานของทานมีช่ือเสียง ไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปมากที่สุด ใหความสําคัญใน
เรื่องทานเช่ือมั่น และศรัทธาในวิชาชีพอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องตําแหนง
หนาท่ีของทานท่ีปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคงนอยท่ีสุด  
 1.2.2.6 ปจจัยค้ําจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในระดับมากท้ัง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีการ
ปรึกษาหารือกันระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเองมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานมีการ
ปฏิบัติงานท่ีชวยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนรวมงานอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญใน
เรื่องทานมีไดรับสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานนอยที่สุด  
 1.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา 
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
3 ดาน และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ดาน โดยใหความสําคัญในดานความรับผิดชอบตอ
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หนาท่ีมากที่สุด ใหความสําคัญในดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยูใน
อันดับรองลงมา และใหความสําคัญในดานความรูความสามารถในงานนอยที่สุด ตามลําดับโดยมี
รายละเอียดในแตละดานดังน้ี 

 1.3.1 ดานความรูความสามารถในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาให
ความสําคัญในระดับมาก 2 ขอ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 2  ขอ โดยใหความสําคัญใน
เรื่องทานมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็วมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานมีความสนใจ ศึกษานวัตกรรมตางๆเพื่อนํามา
ปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งขึ้นอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทานไดเขารับการ
ฝกอบรมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางสัมฤทธ์ิผลนอยที่สุด 

 1.3.2 ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาใหความสําคัญในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานมีความเต็มใจและ
พรอมบริการแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยางเต็มท่ีมากที่สุด ใหความสําคัญในเรื่อง
ทานปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอยูใน
อันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทานใหขอมูลขาวสารกับนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกอยางเท่ียวตรงถูกตองเสมอนอยที่สุด  
 1.3.3 ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ  โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายาใหความสําคัญในระดับมาก 5 ขอ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยให
ความสําคัญในเรื่องทานมีความตระหนักถึงสถานะของตนเองวาทานน้ันเปนสวนหน่ึงขององคการ
และไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกองคการอยางแทจริงมากที่สุด ใหความสําคัญในเรื่องทานมีสวน
รวมในการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทาน
สามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงานรวมกันรักษาผลประโยชนใหกับองคการนอยที่สุด  
 1.3.4 ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญใน
ระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และใหความสําคัญในระดับมาก 1 ขอ โดยใหความสําคัญในเรื่องทานไมเคย
ละทิ้งหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายมากท่ีสุด ใหความสําคัญในเรื่องทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดทุกครั้งอยูในอันดับรองลงมา และใหความสําคัญในเรื่องทานเขาและ
ออกทํางานตามเวลาที่กําหนดนอยท่ีสุด 
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 1.4 สรุปผลการวิเคราะหความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา เพศ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันใน
เรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนดานอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความแตกตาง
กันในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดแตละปจจัยสวนบุคคล ดังน้ี 
 1.4.1 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามเพศ พบวา ไมมีความแตกตางกันในดาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก และ
ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ สวนดานความรูความสามารถในงาน และดาน
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.4.2 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ พบวา มีความแตกตางกันในดาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ  และดานความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดังน้ี 

  1.4.2.1 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามอายุ เปนรายคู พบวา อายุ
ตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป และกลุมอายุ 30-40  ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวมนอยกวากลุมอายุ 41-50  ป เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละดาน พบวา 

 1.4.2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน พบวา 
อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีป ระสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน นอยกวากลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 41-50 ป 

 1.4.2.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอกพบวา อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมอายุ 30-40  ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกนอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 
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 1.4.2.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมขององคการพบวา อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมขององคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุม
อายุต่ํากวา 30 ป และกลุมอายุ 30-40 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวมขององคการนอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 

 1.4.2.5 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  พบวา 
อายุตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู ไดแก กลุมอายุต่ํากวา 30 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 41-50 ป กลุมอายุ 30-40 ป มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 

 1.4.3 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันใน
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการ
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ  และ
ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงไดทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลน้ี 

 1.4.3.1 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา 
ระดับการศึกษาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจํานวน 9 คู ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวมนอยกวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  / ปวช. 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา  และปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวากลุม
ระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวมมากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาเอก เมื่อวิเคราะหตามองคประกอบหลักแตละดาน 
พบวา 

 1.4.3.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน พบวา
ระดับการศึกาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน นอยกวากลุม ระดับการศึกษา
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มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
/ ปวช.มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน มากกวากลุมระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเทามี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน มากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญา
ตรี  

 1.4.3.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลภายนอกพบวา ระดับการศึกษาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการ
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 5 
คู ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก นอยกวากลุมระดับการศึกษา
ปริญญาตรี กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.และปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก นอยกวากลุม
ระดับการศึกษาปริญญาโท 

 1.4.3.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมขององคการพบวา ระดับการศึกาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวมขององคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 8 คู 
ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวมนอยกวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา ปริญญาตรี และปริญญาโท กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา 
หรือเทียบเทา  และปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวมนอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาโท  และกลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมมากกวากลุมระดับการศึกษา
ปริญญาเอก  

 1.4.3.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  พบวา 
ระดับการศึกษาตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 9 คู  ไดแก กลุมระดับการศึกษาประถมศึกษา  มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุม ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระดับ
การศึกษาปริญญาตรี กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
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และปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุม ระดับ
การศึกษาปริญญาโท กลุมระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความ
รับผิดชอบตอหนามากกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาเอก  

 1.4.4 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ไมมีความ
แตกตางกันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก สวนดานความรูความสามารถในงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมของ
องคการ และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงไดทดสอบความแตกตาง เปนรายคูดวย วิธีของ  Least Significant Difference (LSD) 
ปรากฏผลดังน้ี 

 1.4.4.1 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนรายคู 
พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถใน
งานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู ไดแก กลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงานนอยกวา
กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป  และ 9 - 12 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงานมากกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
3 - 6 ป  กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน  3 - 6 ป  มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรู
ความสามารถในงานนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 - 12 ป และ 12 -15 ป 

 1.4.4.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชน
สวนรวม ขององคการพบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จํานวน 6 คู ไดแก กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป และ 1 - 3 ป มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม  ขององคการมากกวากลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 3 - 6 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 - 6 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 - 12 ป กลุม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอยกวา 1  ป 1 - 3 ป และ3 - 6 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการนอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 12 -15 ป 

 1.4.4.3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี พบวา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู ไดแก กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีนอยกวากลุมระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 3 - 6 ป 9 - 12 ป และ 12 -15 ป กลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี นอยกวากลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 12 -15 ป 

  1.4.5 ความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน พบวา ไมมีความแตกตาง
กันในดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการ
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก และดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ  

และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 1.5 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา พบวาแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยรวม ดานความรูความสามารถในงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการ  และดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  โดยมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า โดยมีรายละเอียดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตละดานดังน้ี 

 1.5.1 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน 
พบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม สวนแรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ
เชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 

 1.5.2 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน  มีความสัมพันธ เชิงบวกในระดับต่ํา เมื่อจําแนก
แรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค่ําจุนมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถในงาน  
 1.5.3 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ
ต่ํา เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจ 
และปจจัยค่ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ
ใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
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 1.5.4 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ขององคการมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา 
เมื่อจําแนกแรงจูงใจในการทํางานเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค่ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการตระหนักถึง
ประโยชนสวนรวมขององคการ 

 1.5.5 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา เมื่อจําแนกแรงจูงใจ
ในการทํางานเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี สวนแรงจูงใจดานปจจัยค่ํา
จุนไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
 

2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีกลุมตัวอยางคือ บุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาว
ไทย ชาวตางประเทศ และพนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ รวมจํานวน
ทั้งหมด 244 คน ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

 2.1 แรงจูงใจในการทํางาน จากการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ให
ความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง  2 ดาน โดยใหความสําคัญในดานปจจัยจูงใจมากท่ีสุด ให
ความสําคัญในดานปจจัยค้ําจุนอยูในอันดับรองลงมา สามารถอธิบายไดวาบุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทํางานดวยความเต็มใจ
ที่ทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จขององคการมากกวาสิ่งกระตุนท่ีชวยใหบุคลากรยังคง
ปฏิบัติงานได เชน นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา สภาพการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
และเงินเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวัฒน  ศรีธรรมมา (2551) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด จากผลการศึกษา
พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด มีระดับแรงจูงใจในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109 
 
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน คือ แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน 
ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือ และความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี สวน
แรงจูงใจท่ีมีผลตอปจจัยคํ้าจุน ไดแก โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา เงินเดือน ความผูกพันกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สภาพการทํางาน ความเปนสวนตัว สถานะอาชีพ วิธีการปกครอง
บังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร และความมั่นคงในงาน และขัดแยงกับงานวิจัยของสิริรักษ  
วรรธนะพินทุ (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติ ทั้งองคประกอบไปดวยปจจัยคํ้าจุนและองคประกอบปจจัยจูงใจ อยูในระดับปานกลาง  

 2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยรวม อยูในระดับมาก 
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของอรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย (2544) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการกองการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากผลการศึกษา
พบวา ขาราชการกองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สวนใหญมีประสิทธิภาพใน
การป ฏิบัติ ง านระ ดับปานกล าง  สามารถอธิบ ายได ว า บุ คลากร วิทย าลัยดุ ริ ย าง คศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง อาจเปนเพราะวาบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป ไมเคยละทิ้งหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ภายในเวลาที่กําหนดทุกครั้ง สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงทุกครั้ง และบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มีการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีดี อาจเปนเพราะวา
บุคลากรวิทยาลัย ดุริย างคศิลปมีความเต็มใจและพรอมบริการแก นักเรี ยน  นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกอยางเต็มท่ี และมีการปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมมีการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
 2.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบวา เพศ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และตําแหนงงานท่ีแตกตางกันไมมีความแตกตางกันในเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สวนอายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความแตกตางกันในเรื่องประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยพบวากลุมบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลปที่มีอายุต่ํากวา 30 ป และกลุมอายุ 30-40  ป 
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวากลุมอายุ 41-50  ป และกลุมบุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลปที่มีการศึกษาระดับการศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวา
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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และปริญญาเอก กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา หรือเทียบเทา  และ
ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมนอยกวากลุมระดับการศึกษาปริญญาโท และกลุม
ระดับการศึกษาปริญญาโทมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมมากกวากลุมระดับการศึกษา
ปริญญาเอก โดยลักษณะประชากรศาสตรของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง 30-40  ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ชวง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 - 3 ป เปนพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ จุฬาวรรณ 
กลวยเครือ (2555) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และตําแหนงงานที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
โดยลักษณะประชากรศาสตรของบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครปฐม สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง
อายุ 31 - 40 ป  มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 
5 ป มีตําแหนงงานขาราชการ สามารถอธิบายไดวาลักษณะประชากรศาสตรของท้ังสองงานวิจัยมี
ลักษณะใกลเคียงกัน โดยความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรของบุคลากรศาลากลางจังหวัด
นครปฐมไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สวนความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตร
ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่มีชวงอายุ 41-
50 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาโท เปนผูที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีที่สุด ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาวิทยาลัยดุริยางคศิลปเปนศูนยรวมของคณาจารยชาวไทยและชาวตางชาติ (จากทั่วโลก) จึง
เปนแหลงวิชาการที่เขมขน และมีความแตกตาง หลากหลายทางวัฒนธรรม คณาจารยของวิทยาลัย
ลวนเปนผูที่เช่ียวชาญในสาขาวิชา มีประสบการณการปฏิบัติงาน หลายทานมีผลงานการแสดง การ
บันทึกเสียงท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลก บางก็เปนศิลปนแหงชาติ หรือไดรับการยกยอง ได
รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ ผลงานการประพันธดนตรีของคณาจารยเปนท่ีช่ืนชม อยูในระดับแนว
หนาของสังคมดนตรี  
 2.4 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบวามีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับต่ํากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ จุฬาวรรณ กลวยเครือ  (2555) 
ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลากลางจังหวัด
นครปฐม จากผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธตอแรงจูงใจ
โดยรวม  เ ชิงบวกในระดับปานกลาง  สามารถอธิบายไดวาบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายามีความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอยกวาบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครปฐม อาจเปนเพราะวาบุคลากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีแรงจูงใจการทํางานดานปจจัยค้ําจุน
นอยกวาบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพราะบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลปไดรับคาตอบแทน
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เบี้ยเลี้ยง) ที่ไดรับปจจุบันไมเหมาะสมกับชวงเวลาที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

 

3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

3.1.1 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจในการทํางาน ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในเรื่องการมีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงหรือระดับที่สูงข้ึนมากที่สุด ดังน้ันเพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจท่ีดีในการทํางาน
ผูบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน
เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อความก าวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานใน
อนาคต 

3.1.2  จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยค้ําจุน ดานเงินเดือน โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายาใหความสําคัญในเรื่องเงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติมากที่สุด 
ดัง น้ันเพื่ อเปนการเสริมสรางแรง จูงใจท่ีดี ในการทํางานผูบริหารวิทยาลัยดุริย างคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ควรจะพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนของพนักงานในปจจุบันให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพการจางแรงงานในปจจุบัน 

3.1.3 จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถ
ในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา บุคลากรวิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาใหความสําคัญในเรื่องการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมากที่สุด ดังน้ันเพื่อเปนการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ผูบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
ควรจะมีแผนในการพัฒนาบุคลากรในดานความรูความสามารถ โดยอาจจัดทําโครงการพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากร เชน ศึกษาดูงานท้ังภายในและตางประเทศเพื่อนําเทคโนโลยีหรือ
ความรูกลับมาพัฒนาองคกร  หรืออาจจัดการฝกอบรมภายในองคกรเองเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถในปจจุบันใหดียิ่งข้ึน 
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 3.2 ขอเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งตอไป 
 3.2.1 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีไดใหความสําคัญกับการศึกษาในเชิงปริมาณ ดังน้ัน
ในการศึกษาครั้งตอไป ควรท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมในดานเชิงคุณภาพหรือแบบวิธีผสมเพื่อใหผลการวิจัย
สามารถอธิบายแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 
และครอบคลุมตามประเด็นการศึกษา 
 3.2.2 ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปดวยตัวแปรอิสระสองตัวแปรดวยกันประกอบ
ไปดวยปจจัยสวนบุคคล และแรงจูงใจในการทํางาน ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ผูสนใจควร
ศึกษาตัวแปรอิสระอื่นเพิ่มเติม เชน ตัวแปรดานคุณภาพชีวิต ตัวแปรดานจิตวิทยา เพิ่มเติม เน่ืองจาก
การศึกษาเกี่ยวกับตัวคน ไมไดผูกพันกับสิ่งแวดลอมในการทํางานเทาน้ัน ความรูสึกนึกคิด และ
ทัศนคติที่มีตอสิ่งแวดลอมท้ังดานกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม เปนสิ่งสําคัญมากกวา 
 3.2.3 ในการศึกษาครั้งน้ีกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทย และ
พนักงานฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ผูสนใจควร
ใชประเด็นการศึกษาเรื่องปจจัยแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใน
องคการ ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับสวนงานตางๆ ในองคการเดียวกัน หรือนําไปใชศึกษากับกลุม
ตัวอยางในอาชีพอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยวาจะสอดคลอง หรือแตกตางกันอยางไร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง   แรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ

บุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีใชรวบรวมขอมูลของกลุมบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในพนักงานสายวิชาการ คือ อาจารยชาวไทย และพนักงาน
ฝายสนับสนุน คือ พนักงานปฏิบัติการฝายตางๆ  
 2. ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
  สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

  สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 3. ขอมูลทีไ่ดรับจากแตละทานถือเปนความลับ และจะนําเสนอขอมูลในภาพรวม
เทาน้ัน 

4. ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานที่ใหขอมูลในครัง้น้ี 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  [ ]   ชาย                                                           [ ]   หญิง 
2. อายุ                                                                             

  [ ]   ต่ํากวา 30   ป                                           [ ]   30-40  ป 
                           [ ]   41-50  ป       [ ]   มากกวา 50 ปขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา                                                             
  [ ]   ประถมศึกษา                                            [ ]   ปริญญาตร ี

  [ ]   มัธยมศึกษา                                              [ ]   ปริญญาโท 

  [ ]   ปวช. / ปวส.                                             [ ]   ปริญญาเอก 

  [ ]   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  [ ]   นอยกวา 1  ป                                           [ ]   9 – 12 ป 
  [ ]   1 - 3 ป                                                  [ ]   12 -15 ป 
  [ ]   3 – 6 ป                                                 [ ]   มากกวา 15 ป 
  [ ]   6 – 9 ป 

5. สายการปฏิบัติงาน                                                   

  [ ]   พนักงานสายวิชาการ (อาจารย)             
  [ ]   พนักงานสายสนับสนุน (พนักงานปฏิบัติการจากทุกฝายงาน) 
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สวนที่ 2 แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความสําเร็จของงาน           

1 งานท่ีทานปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

          

2 ทานสามารถแกไขปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 

          

3 ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ 

          

4 ผลการปฏิบัติงานของทานแตละ
งานมีคุณภาพอยูเสมอ 

          

  การยอมรับนับถือ           

5 ผูบังคับบัญชายอมรับเช่ือถือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ทาน 

          

6 ผูบังคับบัญชา เพือ่นรวมงานให
ความรวมมือในประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของทาน 

          

7 ทานไดรับการยอมรับนับถือจาก
เพื่อนรวม 

          

8 ทานไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชา และเพือ่นรวมงาน 
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แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ลักษณะของงาน           

9 งานในหนาท่ีของทานมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหมีความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค 

          

10 งานในหนาท่ีของทานทาทาย
ความรูความสามารถใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

          

11 งานในหนาท่ีของทานมี
ความสําคัญและสงผลตอ
ประสิทธิภาพของงาน 

          

12 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเปด
โอกาสใหมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได
อยางเต็มท่ี 

          

ความรับผิดชอบ           

13 ทานมีความต้ังใจและเอาใจใสใน
งานท่ีปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ 

          

14 ทานใชความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

          

15 ทานยินดีแกไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเมื่อ
พบขอบกพรอง 
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แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
16 ทานไดรับมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี 

          

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี           

17 ทานมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงหรือระดับท่ีสงูข้ึน 

          

18 ทานมีโอกาสไดพัฒนาความรู 
ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการ ศึกษา/อบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

          

19 ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

          

20 ทานมีโอกาสไดทํางานในตําแหนง
ที่สูงข้ึนในรอบ 5 ป ที่ผานมา 

          

เงินเดือน           

21 เงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับ
ปริมาณงานท่ีปฏิบัติ 

          

22 การข้ึนเงือนเดือนเปนไปอยาง
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

          

23 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (เบี้ยเลีย้ง) ที่ไดรับ
ปจจุบันมีความเหมาะสมกับ
ชวงเวลาท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
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แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
24 การเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ

สะดวกรวดเร็ว 

          

การปกครองบังคับบัญชา           

25 ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

          

26 สัมพันธภาพระหวางผูบงัคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
เปนไปดวยดี 

          

27 ผูบังคับบัญชาของทานมีความรู
ความสามารถในการบริหารงาน
เปนอยางดี 

          

28 ผูบังคับบัญชาของทานมีกิริยา
สุภาพ นุมนวลตอทานเมื่อให
คําแนะนําเกี่ยวกับงาน 

          

นโยบายและการบริหารงาน           

29 หนวยงานของทานมีนโยบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได 

          

30 หนวยงานของทานมีการวางแผน
ดําเนินการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

          

31 หนวยงานของทานมอบหมายงาน
ตามความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

          



125 
 

แรงจูงใจท่ีที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

32 นโยบายการบริหารงานของ
หนวยงานทานงายตอการนําไป
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

          

สภาพการทํางาน           

33 หนวยงานของทานมี
สภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีเอื้อตอ
การปฏิบัติที่เหมาะสม 

          

34 หนวยงานของทานมีเครื่องมอื วัสดุ 
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

          

35 หนวยงานของทานมีการจัดหอง
ทํางานเปนสัดสวน มีความ
เหมาะสม 

          

36 หนวยงานของทานมีการจัด
สภาพแวดลอมทํางานตามหลักหวง
จุย 

          

ความม่ันคงในงาน           

37 ตําแหนงหนาท่ีของทานท่ี
ปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง 

          

38 ตําแหนงหนาของทานทําใหทาน
อยากท่ีจะทุมเทการปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามรถ 

          

39 ทานเช่ือมั่น และศรัทธาในวิชาชีพ           
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แรงจูงใจท่ีที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
40 หนวยงานของทานมีช่ือเสียง ไดรับ

การยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

          

  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน           

41 ทานมีการปฏิบัติงานท่ีชวยเหลือซึ่ง
กันและกันกับเพื่อนรวมงาน 

          

42 ทานมีไดรับสงเสริมหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน 

          

43 ทานมีการปรึกษาหารือกันระหวาง
เพื่อนรวมงานดวยกันเอง 

          

44 ทานมีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม           

 

สวนที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ดานความรูความสามารถในงาน           
1 ทานมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู

ตลอดเวลาเพื่อกาวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตางท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

          

2 ทานไดรับการอบรมเพือ่เพิ่มพูนความรูทั้ง
ทางดานวิชาการ และระบบสารสนเทศ 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

3 ทานไดเขารับการฝกอบรมตรงตามสาย
งานท่ีปฏิบัติและสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางสัมฤทธ์ิผล 

          

4 ทานมีความสนใจ ศึกษานวัตกรรมตางๆ
เพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานใหดียิ่งข้ึน 

          

ดานการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

          

5 ทานใหการบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกดวยมิตรไมตรีที่ด ี

          

6 ทานใหขอมูลขาวสารกับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยางเท่ียว
ตรงถูกตองเสมอ  

          

7 ทานมีความเต็มใจและพรอมบริการแก
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
อยางเต็มท่ี 

          

8 ทานปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตไมมกีารแสวงหาผล 

ประโยชนผลประโยชนเพือ่ตนเองและ
พวกพอง 

          

ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ของ
องคการ 

          

9 ทานมีความตระหนักถึงสถานะของ
ตนเองวาทานน้ันเปนสวนหน่ึงของ
องคการและไดปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
แกองคการอยางแทจรงิ 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

10 ทานไดใชทรัพยากรขององคการไป
ดําเนินงานใหประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          

11 ทานมีสวนรวมในการสรางภาพลักษณที่
ดีใหกับองคการ 

          

12 ทานสามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงาน
รวมกันรักษาผลประโยชนใหกับองคการ 

          

13 ทานสามารถจูงใจใหเพื่อนรวมงาน
รวมกันรักษาผลประโยชนใหกับองคการ 

          

14 ทานปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและพรอมอุทิศเวลาเพื่อให
เกิดผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ    แกองคการ 

          

ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี           
15 ทานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเร็จลลุวงทุกครัง้ 

          

16 ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดทุกครั้ง 

          

17 ทานเขาและออกทํางานตามเวลาท่ี
กําหนด 

          

18 ทานไมเคยละท้ิงหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย           

 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………… 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q6           222.9667       535.0678        .5348           .9507 

Q7           223.0667       534.6161        .6973           .9504 

Q8           222.7333       528.4092        .5389           .9506 

Q9           222.8667       540.9471        .4400           .9511 

Q10          223.1000       535.6103        .6258           .9506 

Q11          223.1333       536.6713        .5603           .9507 

Q12          223.1667       536.3506        .5580           .9507 

Q13          223.1000       536.1621        .6019           .9506 

Q14          223.0667       531.9264        .6453           .9503 

Q15          223.2333       535.9782        .3694           .9514 

Q16          222.8000       537.1310        .4806           .9509 

Q17          223.3667       531.8954        .5752           .9505 

Q18          222.5000       536.4655        .4375           .9510 

Q19          222.8000       544.0276        .1707           .9521 

Q20          222.5667       537.3575        .3874           .9512 

Q21          223.0000       531.0345        .6039           .9504 

Q22          223.8667       527.5678        .5533           .9505 

Q23          224.1000       540.0241        .2103           .9524 

Q24          224.2667       535.1678        .2963           .9521 

Q25          224.2667       523.1678        .4507           .9515 

Q26          223.7000       532.3552        .4787           .9509 

Q27          223.8333       531.9368        .4321           .9511 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q28          224.1667       523.8678        .4671           .9513 

Q29          223.7000       531.1138        .4401           .9511 

Q30          223.1333       524.8782        .5957           .9503 

Q31          223.0000       524.4828        .7140           .9498 

Q32          222.8333       530.3506        .5543           .9505 

Q33          222.8333       526.4885        .6664           .9501 

Q34          223.6667       532.5747        .4928           .9508 

Q35          223.5667       524.3920        .6621           .9500 

Q36          223.4333       527.8402        .6194           .9503 

Q37          223.5667       531.9092        .5203           .9507 

Q38          223.1667       533.8678        .5897           .9505 

Q39          223.2000       539.8207        .3646           .9513 

Q40          223.3667       540.8609        .2491           .9519 

Q41          224.1000       538.1621        .2760           .9519 

Q42          223.7333       535.2368        .4349           .9510 

Q43          223.4667       536.1885        .4102           .9511 

Q44          222.8667       530.6713        .5282           .9506 

Q45          222.7000       529.8724        .5183           .9507 

Q46          222.8333       532.7644        .4847           .9508 

Q47          223.0000       531.8621        .5364           .9506 

Q48          222.8333       535.3161        .4402           .9510 

Q49          222.9000       535.1966        .4149           .9511 

Q50          223.1667       531.4540        .6789           .9502 

Q51          224.0667       534.2713        .3299           .9518 

Q52          224.1000       536.0241        .2882           .9521 

Q53          223.1667       535.9368        .4317           .9511 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q54          222.8000       530.5103        .6114           .9504 

Q55          222.9000       542.7138        .5132           .9511 

Q56          222.7000       533.1138        .6218           .9504 

Q57          222.7667       528.8747        .6949           .9501 

Q58          222.8667       528.0506        .6404           .9502 

Q59          222.9333       536.4782        .5050           .9508 

Q60          222.9000       533.4724        .6495           .9504 

Q61          223.5000       529.7069        .7200           .9501 

Q62          223.5000       529.0172        .6827           .9501 

Q63          222.9333       534.2023        .4596           .9509 

Q64          222.8000       536.7862        .3831           .9513 

Q65          222.7667       534.2540        .5156           .9507 

Q66          222.9000       535.6793        .4011           .9512 

Q67          222.5333       534.8092        .4301           .9511 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 62 

Alpha =    .9516 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานแรงจูงใจในการทํางาน 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q6           154.6667       283.9540        .5592           .9309 

Q7           154.7667       285.2885        .6265           .9308 

Q8           154.4333       281.4954        .4688           .9314 

Q9           154.5667       289.7023        .3786           .9322 

Q10          154.8000       285.8207        .5690           .9311 

Q11          154.8333       285.5920        .5628           .9311 

Q12          154.8667       285.4989        .5524           .9311 

Q13          154.8000       285.2000        .6061           .9309 

Q14          154.7667       283.5644        .5758           .9308 

Q15          154.9333       286.5471        .3130           .9328 

Q16          154.5000       286.8793        .4328           .9317 

Q17          155.0667       282.4782        .5593           .9308 

Q18          154.2000       286.8552        .3739           .9321 

Q19          154.5000       292.2586        .1173           .9342 

Q20          154.2667       287.1678        .3408           .9324 

Q21          154.7000       281.4586        .6057           .9304 

Q22          155.5667       278.9437        .5523           .9307 

Q23          155.8000       288.5793        .1893           .9344 

Q24          155.9667       283.8954        .3090           .9334 

Q25          155.9667       277.8264        .3937           .9332 

Q26          155.4000       280.4552        .5541           .9307 

Q27          155.5333       279.9816        .5036           .9311 
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               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q28          155.8667       274.0506        .5209           .9313 

Q29          155.4000       278.5931        .5364           .9308 

Q30          154.8333       276.1437        .6237           .9299 

Q31          154.7000       276.0103        .7430           .9291 

Q32          154.5333       281.5678        .5305           .9309 

Q33          154.5333       278.9471        .6356           .9300 

Q34          155.3667       282.5851        .4927           .9312 

Q35          155.2667       276.4782        .6683           .9296 

Q36          155.1333       278.0506        .6634           .9298 

Q37          155.2667       280.6161        .5810           .9305 

Q38          154.8667       283.7747        .5798           .9308 

Q39          154.9000       286.7138        .4231           .9318 

Q40          155.0667       287.3057        .2985           .9328 

Q41          155.8000       286.6483        .2736           .9333 

Q42          155.4333       283.0126        .4975           .9312 

Q43          155.1667       285.1782        .4118           .9319 

Q44          154.5667       281.2195        .5272           .9309 

Q45          154.4000       280.8690        .5083           .9311 

Q46          154.5333       282.3954        .4976           .9312 

Q47          154.7000       281.7345        .5508           .9308 

Q48          154.5333       284.0506        .4627           .9315 

Q49          154.6000       283.1448        .4678           .9314 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 44 

Alpha =    .9328 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q50           64.6000        50.8690        .7090           .8832 

Q51           65.5000        53.1552        .2136           .9036 

Q52           65.5333        55.2230        .0679           .9099 

Q53           64.6000        51.6276        .5085           .8886 

Q54           64.2333        50.7368        .6128           .8853 

Q55           64.3333        54.4368        .5748           .8900 

Q56           64.1333        51.2230        .6700           .8843 

Q57           64.2000        50.1655        .7092           .8824 

Q58           64.3000        50.4241        .5949           .8857 

Q59           64.3667        51.2057        .6835           .8840 

Q60           64.3333        50.6437        .7959           .8814 

Q61           64.9333        50.5471        .7235           .8825 

Q62           64.9333        50.3402        .6813           .8832 

Q63           64.3667        50.6540        .5747           .8864 

Q64           64.2333        50.8747        .5525           .8872 

Q65           64.2000        50.5793        .6623           .8839 

Q66           64.3333        51.1954        .4999           .8891 

Q67           63.9667        51.0678        .5177           .8884 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 

Alpha =    .8935 
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