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ประกาศคุณูปการ 
 

 การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จเสร็จสิ้นไปไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ และอาจารย์ผู้ที่ให้ค าแนะน าอยู่เสมอ  
คือ.ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธ ารง ซึ่งให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง 
ตลอดจนแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ผู้วิจัยซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนได้แก่ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ อังศุณิศ คุณภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์ และคุณดรุณี ทรัพย์ผล ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าตรวจสอบเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัยได้อ านวยความสะดวก              
ในเรื่องต่าง ๆ ช่วยให้การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนครเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้  
 ขอขอบพระคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านที่ให้                        
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัย ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์                 
และผู้มีพระคุณทุกคนที่ได้กรุณาให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมสั่ง
สอนด้วยความปรารถนาดีเสมอมา 

 
  จักรกฤษณ์ พางาม 
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5720140431003 : สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคัญ     : บรรยากาศองค์การ/แรงจูงใจในการท างาน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     จักรกฤษณ์ พางาม.:.บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (THE.ORGANIZATIONAL.CLIMATEใAFFECTING 
THE PERSONNEL’SใWORK MOTIVATION RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
PHRA NAKHON). กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ 125 
หน้า. ปี พ.ศ. 2560. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 3) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร จ านวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ .แบบสอบถาม.(Questionnaire) 
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.97 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 1) สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency).ค่าร้อยละ.(Percentage).ค่าเฉลี่ย.(Mean).และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.
(StandardใDeviation).2) สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน.(Stepwiseใ
MultipleใRegressionใAnalysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การมีขวัญก าลังใจสูง และด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน ตามล าดับ 
 2) แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อยู่ ในระดับมาก คือ  
ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน รองลงมา คือ ด้านความต้องการความมีอ านาจ และน้อยที่สุด
คือ ด้านความต้องการความส าเร็จ ตามล าดับ 
 3) บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ด้านความยอมรับนับถือ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง และด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน โดยส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยภาพรวม .อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ ..01.โดยเขียนเป็นสมการวิเคราะห์ 
การถดถอยได้ดังนี้ 

(Ytot)  =  1.279** + .336** (X1)  +  .187** (X3) + .143* (X4) 
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    CHAKRAKRISHNA BHANGAM : THE ORGANIZATIONAL.CLIMATE AFFECTING 
THE PERSONNEL’S WORK MOTIVATION OF RAJAMANGALA UNIVERSITY TECHNOLOGY PHRA 
NAKHON. ADVISORY COMMITTEE : ASST. PROF. DR. ANUPHAN APICHAYANUPARB 125 pp. 
B.E. 2560 (2017) 

 The objectives of this research were 1 ) to study the organizational climate 
of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2) to study personnel’s work 
motivation of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, and 3 )  to study 
the organizational climate effecting the personnel’s work motivation of Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon.  The samples used in the study were  
298 personnel of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The data were 
collected by questionnaires, and analyzed by frequency, percentage, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of study were as follows:- 
 1 )  The organization climate of Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon was at the high level overall. Considering each aspect, the highest level was on 
Respect, followed by Collaboration, and Trust and Care respectively. 

 2)  The personnel’ s work motivation of Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon was at the high level overall. In details, the highest level was on Love and 
Relationship, followed by Authority, and Achievement respectively. 

 3)  The organizational climate effecting the personnel’ s work motivation of 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon consisted of Respect, Morale and 
Incentive, and Collaboration.  These factors affected work motivation of personnel in 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon with a statistical significant figure 
at .01, and the result was written in the equation regression analysis as follows; 

(Ytot)  =  1.279** + .336** (X1)  +  .187** (X3) + .143* (X4) 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องต้ังข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง ขอให้คิดกันเสียใหม่ว่า คนที่ท างานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ 
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน มีความสังเกตจดจ าดีก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท า
สูงขึ้น.พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9ใแห่งในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530.ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร (ส านักราชเลขาธิการ, 2531, หน้า 205)  
 สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดกับบุคลากร 
คือการสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศภายในองค์การก่อให้เกิดการรับรู้ 
และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรยากาศในองค์การที่ดีจะมีส่วน 
ในการจูงใจให้บุคลากรเกิดพลังในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอีกทั้งยังมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในองค์การให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
บรรยากาศองค์การที่ดีมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีการท างานที่ดียิ่งขึ้นและสามารถผลิตผลงานได้เพ่ิมขึ้น 
(จารุวัฒน์ ต่ายเทศ, 2554, หน้า 1).สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ปิ่นทัศน์ (2556, หน้า 3).ได้
อธิบายว่า บรรยากาศองค์การมีความส าคัญด้านการบริหารจัดการทั้งต่อผู้บริหารและบุคคลอ่ืน ๆ ใน
องค์การเป็นอย่างมากแล้ว ยังมีผลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยหากองค์การใดค านึงถึงความส าคัญในเรื่องนี้ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยตลอดแบบผสมผสานกลมกลืนกันตลอดเวลา ก็จะท าให้องค์การนั้น
ยืดหยุ่น ท าให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างรู้สึกถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจต่อกัน และย่อมท าให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ที่องค์การมีบรรยากาศที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ เกิดแรงจูงใจจากบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
เต็มความสามารถและระดับการท างานของบุคลากรได้ดีขึ้น แต่ในทางตรงข้ามหากบรรยากาศไม่ดี
ระดับการท างานของบุคลากรไม่ดีตามไปด้วยนอกจากนี้บรรยากาศองค์การท าให้องค์การนั้นประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย (ขนิษฐา กุลกฤษฎา, 2539, หน้า 1) 
 ทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญประกอบไปด้วยปัจจัย.5.ด้าน.(4M,1T).ได้แก่.คน.(Man).เงิน 
(Money).วัสดุ.(Material).การบริหารจัดการ.(Management).และเทคโนโลยี.(Technology).แต่ปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดคือ.คน.(Man).เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เป็นที่มาของประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงานคนจึงเป็นปัจจัยในการก าหนดความส าเร็จขององค์ กรหากองค์การใดที่ไม
สามารถบริหารจัดการให้บุคคลในองคก์าร เกิดความร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์การไดการบริหาร
จัดการในองค์การนั้นก็ จะประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน (ณรงค์ ขยันกิจ, 2551, หน้า 1) ดังนั้นการ
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บริหารคนให้สามารถท างานให้กับองค์การไดอย่างเต็มความรูเต็มก าลังเต็มความสามารถอย่างเต็มใจ 
จึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารทุกคน เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงควรศึกษาถึงวิธีการ 
ต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรม และความต้องการของพนักงาน เพ่ือน ามาใช้ในการผลักดัน.และกระตุ้นให้
พนักงานในองค์กรท างานอย่างขยันขันแข็ง เพ่ือผลักดันให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า และการที่ 
จะให้คนกระท าสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว นั้น ลวนต้องมาจากการจูงใจ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรูสึกของบุคคลที่มีต่อองค์การทางบวกเป็น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน 
มีขวัญก าลังใจซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นมากที่สุดในการพัฒนาองค์การ 
มนุษย์เป็นผู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาองค์การตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์, 
2554, หน้า 34) และการจัดการให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมทั้งการ
รับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อความต้องการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจูงใจให้ท างาน (เสน่ห์ จุ้ยโต, 
2554,.หน้า.25) ดังนั้นการจูงใจจึงมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเพ่ิม ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพเพราะบุคลากรที่ได้รับการจูงใจที่เหมาะสมจะทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า  
และความส าเร็จตามมา (ทิมมิกา เครือเนตร, 2556, หน้า 1)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีพันธกิจในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชุน ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการสร้างอาชีพอิสระ  
และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 คณะวิชาได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น . 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด .4.ศูนย์ ได้แก่  
ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ 
 จากรายงานประจ าปี.2558.(Annual.Report.2015).ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งมีการวิเคราะห์สถานการในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(SWOT.Analysis).เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบการต่อการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบพบว่า
มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน.(Weakness).ในเรื่องของบุคลากร เช่น บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก 
ขาดแรงจูงใจในการท างาน ขาดกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหา ขาดผู้บริหารมืออาชีพ  
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ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558, หน้า 3)  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดเป็นประเด็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องของการสร้าง
แรงจูงใจการท างานของบุคลากรเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยกอปรกับไม่มีผู้ใดท าการวิจัยในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาของการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1ใเพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2.3ใเพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
1.3 ข้อค ำถำมกำรวิจัย 
 1.3.1.บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอย่างไร 
 1.3.2.แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นอย่างไร 
 1.3.3.บรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครหรือไม่ 
 
1.4 สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 บรรยากาศองค์การอย่างน้อยหนึ่งด้านส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของบรรยากาศองค์การตามทฤษฎีของ 
ฟ๊อกและคณะ.(Fox and.others,.1973).ได้แก่ ความยอมรับนับถือ.ความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน 
การมีขวัญก าลังใจสูง การมีส่วนร่วมในการท างาน และแนวคิดของแรงจูงใจตามทฤษฎีของ 
แม็คเคลแลนด์.(McClelland,.1987).คือ.ความต้องการความรักและความผูกพัน ความต้องการความ
มีอ านาจ และความต้องการความส าเร็จ โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มำ :  * Robert S. Fox and others. (1973) 
 ** McClelland, D.C. (1987) 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 เป็นการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งขอบเขตของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จ านวน 1,312 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางมาตรฐานของแครซี่ และมอร์แกน .(Krejcie  
and.Morgan).ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ .95.(อ้างใน.พรรณีใลีกิจวัฒนะ,.2557,.หน้า.147)  
ได้จ านวนบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน .298.คน.โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) 
 1.6.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ บรรยากาศองค์การมีปัจจัย
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การยอมรับนับถือ 2) ความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน 3) การมีขวัญ
ก าลั ง ใจสู ง  4 )  การมีส่ วนร่ วมในการท างาน และแรงจู ง ใจ ในการท างานของบุคลากร 

ตัวแปรอิสระ  

(Independent Variable) 

 ตัวแปรตำม  

(Dependent Variable) 

*บรรยำกำศองค์กำร  
 

**แรงจูงใจในกำรท ำงำน  

1) การยอมรับนับถือ (X1) 

2) ความไว้วางใจและความเอ้ืออาทร   
กกต่อกัน (X2) 

3) การมีขวัญก าลังใจสูง (X3) 

4) การมีส่วนร่วมในการท างาน (X4)  

1) ความต้องการความรัก 

กกและความผูกพัน (Y1) 

2) ความต้องการความมีอ านาจ (Y2) 

3) ความต้องการความส าเร็จ (Y3) 
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ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใจ านวน 3ใด้าน ได้แก่ 1)ใความต้องการความรัก 
และความผูกพัน 2) ความต้องการความมีอ านาจ 3) ความต้องการความส าเร็จ 
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีทั้งหมด 4 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ 
 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาในการด าเนินการ 12 เดือน โดยเริ่มด าเนินการในเดือนสิงหาคม 
2558 และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2559  
 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้รับประโยชน์จากการวิจัย เรื่องบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
 1.7.1.ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.7.2.เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศองค์การที่ดี 
 1.7.3.เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครต่อไป 
 
1.8 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เพ่ือให้เข้าใจความหมายค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยให้ตรงกัน  ผู้วิจัยได้นิยาม
ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 บรรยำกำศองค์กำร หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างาน บรรยากาศของสถานที่ท างาน 
และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงค่านิยมบรรทัดฐาน  ความคาดหวังนโยบายและ
กระบวนการต่าง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคลใน
ที่ท างานเกิดจากการรับรู้ของบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อการท างานหรือการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินงาน
ภายในองค์การ ในงานวิจัยเล่มนี้มีความหมายรวมถึง บรรยากาศองค์การ 
 ด้ำนกำรยอมรับนับถือ .หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การได้รับการยอมรับนับถือ 
ตามสมควรแก่ฐานะ เช่น การได้รับการยอมรับนับถือจากจากผู้บังคับบัญชา .เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีความเคารพให้กันตามล าดับความอาวุโส  
การได้รับการยอมรับความสามารถและทักษะในการท างาน การวางตัวได้เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานที ่และการแสดงความคิดเห็นในการท างานได้ ซึ่งบุคลากรทุกคนย่อมปรารถนาที่ตนเองได้ความ
ยอมรับนับถือในองค์การ เป็นต้น 
 ด้ำนควำมไว้วำงใจและควำมเอ้ืออำทรต่อกัน.หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน การได้รับการไว้วางใจให้ท างานที่ส าคัญขององค์การจาก
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ผู้บริหาร เป็นต้น และการที่บุคคลในองค์การน้ าใจต่อกันช่วยเหลือเผื่อแผ่ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
พ่ึงพาอาศัยกัน มีความเต็มใจในการแบ่งปันประสบการณ์ท างาน และท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือน
น้องมีความจริงใจต่อกัน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ความสบายใจ มีความสุขกับงานที่ท า
และบุคลากรในองค์การทุกคนท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ด้ำนกำรมีขวัญก ำลังใจสูง หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีอารมณ์ จิตใจที่เข้มแข็งมี
ขวัญก าลังใจที่ดีหรือขวัญก าลังใจสูงในการท างาน มีความกระตือรือร้น ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากรมี
ความสุข ความพึงพอใจในงานที่ท า รู้สึกมีความมั่นคงในการท างาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีความ
เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตน มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์ก าร และบุคคลใน
องค์การ เช่น ได้รับค าชื่นชมยินดีจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน ได้รับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนต่าง ๆ 
ได้รับประกาศเกียรติคุณ การยกย่องเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงาน และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์การ 
ตามความเหมาะสม   
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มมีการประสานงานงานกันทุกส่วนหรือทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และวาง
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ตลอดจนการประเมิน บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในงานส่วนรวมขององค์การ องค์การมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วม 
ในการท างาน เช่น การด าเนินงานในรูปแบบคณะท างานหรือคณะกรรมการ มีความร่วมมือร่วมใจกัน 
ท างานให้ประสบความส า เร็จ บุคลากรในองค์การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
และการมีการปฏิสัมพันธ์กันท างานร่วมกันอย่างได้มีประสิทธิภาพ 
 แรงจูงใจในกำรท ำงำน.หมายถึง สิ่งที่บุคคลคาดหวังโดยสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจ
หรือไม่ก็ได้ เช่น แรงขับ แรงกระตุ้น หรือสิ่งที่โน้มน้าวท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น .ๆ.ออกมา 
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นต้องการหรือไม่ก็ตามสิ่งที่บุคคลคาดหวังโดยสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจ
หรือไม่ก็ได้ อาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและท าให้แรงจูงใจของบุคคลนั้นเพ่ิมขึ้นจะเป็นปัจจัยภายใน
หรือภายนอกก็ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจูงใจก็คือการสร้างสภาวะการท างานที่คนเต็มใจท างาน
ด้วยความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม ความสนใจ ความแข็งขัน และความพอใจทางจิตใจ 
 ด้ำนควำมต้องกำรควำมรักและควำมผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่จะอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดี ต้องการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ท างาน
ต้องการความเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืนและเพ่ือนร่วมงาน ชอบท างานร่วมกับคนอ่ืน 
มากกว่าท างานคนเดียว และมีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ด้ำนควำมต้องกำรควำมมีอ ำนำจ หมายถึง การที่บุคคลต้องการจะมีอิทธิพลและควบคุม
บุคคลอื่น มีอ านาจเหนือการตัดสินใจผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจต่าง ๆ หรือสามารถที่ท าให้
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามวิธีที่บุคคลนั้นต้องการ คนที่มีความต้องการอ านาจสูงจะคิดหาวิธีที่จะได้มา 
ซึ่งอ านาจ หาทางใช้อ านาจและอิทธิพล เอาชนะผู้อ่ืน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อ่ืนด้วยการท างานให้มี
ประสิทธิผล และมีความพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันมากกว่า สถานการณ์ที่มีความ  
โอบอ้อมอารี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการความมีอ านาจพอใจ 
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ที่จะท างานในลักษณะที่เป็นผู้น ามากกว่าผู้ตาม ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความความสามารถ
เพ่ิมข้ึนอยู่เสมอ และต้องการยกสถานภาพทางสังคมให้กับตนเอง  
 ด้ำนควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่จะท างานให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ มีความรับผิดชอบสูง มีการก าหนดเป้าหมายให้
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง มีความพยายามที่จะปรับมาตรฐาน ของตนให้ดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืน 
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มากขึ้น ต้องการความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย สนุกกับการแก้ปัญหาและพยายามที่จะเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานเป็นอย่างมาก เป็นบุคคลที่มักจะท างานเ พ่ือ
ความส าเร็จมากกว่าค่าตอบแทน 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร .หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร .จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีพ้ืนทีท่ั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการ
พระนคร และศูนย์พระนครเหนือ 
 เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดมี 2 ประเภท ได้แก่ เพศหญิง และเพศชาย 
 อำยุ หมายถึง อายุของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
โดยจะมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดย สามารถจ าแนกได้.4.ระดับ ได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 หน่วยงำนที่สังกัด หมายถึง หน่วยงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สังกัด ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนใคณะบริหารธุรกิจใคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น .คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ และหน่วยงาน อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คณะ 
 ประเภทบุคลำกร .หมายถึง ประเภทของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร สามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
 ต ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร สามารถจ าแนกต าแหน่งหน้าที่ได้ 2ใประเภท ได้แก่.บุคลากรสายวิชาการ.และบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 บุคลำกรสำยวิชำกำร หมายถึง บุคลากรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ก าหนดให้ปฏิบั ติ หน้ าที่ สอนและวิ จั ย .ได้ แก่  ต าแหน่ ง  ศาสตราจารย์ .รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา.พ.ศ. 2547.
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ.พ.ศ. 2547 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 บุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (เจ้าหน้าที่) ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา.พ.ศ. 2547 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ.พ.ศ. 2547 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร .หมายถึง .ระยะเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจในการท างาน 
และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยสูงสุด ผู้วิจัยจึง
ศึกษาจากเอกสาร ต ารา รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
  2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
  2.1.2 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 
  2.1.3 ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 
  2.1.4 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  2.2.2 ความหมายของการแรงจูงใจ 
  2.2.3 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
  2.2.4 ที่มาของแรงจูงใจ 
  2.2.5 ประเภทของแรงจูงใจ 
 2.3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  2.3.1 ประวัติและความเป็นมา 
  2.3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบัน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
 2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
 บรรยากาศองค์การ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับองค์การเนื่องจากเป็นสิ่งที่มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้น าเสนอทฤษฎี บรรยากาศองค์การดังนี้ 
 ฮาลปิน และครอฟท์ .(Halpin.and.Croft,.1962.p..53).ได้น าเสนอทฤษฎีบรรยากาศ
องค์การว่าสามารถวัดได้จากการสอบถามการเรียนรู้หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ประกอบด้วย บรรยากาศองค์การที่ประเมินจากพฤติกรรมผู้น าโดยมีด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่  
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  1).ห่างเหิน.(Aloofness).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมผู้น าว่าบริหารงาน
โดยค านึงถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายเคร่งครัด มากกว่าค านึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ปฏิบัติงานมีน้อย  
  2).มุ่งผลงาน.(Product.Emphasis).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรม
ผู้น าว่าการบริหารงานโดยค านึงถึงผลงานมาก ผู้น าจะควบคุม ตรวจตรา สั่งการ และนิเทศการท างาน
อย่างใกล้ชิด ผู้ปฏิบัติงานต้องท าตามค าสั่งผู้น าอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  
  3).เป็นแบบอย่าง .(Thrust).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้น า 
พยายามกระตุ้นจูงใจผู้ปฏิบัติงานโดยมิได้ควบคุมตรวจตราสั่งการโดยตรง แต่จะใช้วิธีการท างาน  
ต่าง ๆ ของตนให้ดีที่สุด จนเป็นแบบอย่างท่ีผู้อื่นถือไปปฏิบัติได้  
  4).กรุณาปราณี.(Consideration).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้น า
ว่าผู้น าปฏิบัติงาน โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
และบรรยากาศองค์การที่ประเมินจากผู้ร่วมงาน จ านวน 4 แบบ ได้แก่  
   4.1).การขาดความสามัคคี.(Disengagement).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มี
พฤติกรรมเพื่อนร่วมงานว่ามักท างานโดยขาดความสามัคคี ปฏิบัติงานลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการ
ประสานงานทั้ง ๆ ที่งานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันท า  
   4.2).อุปสรรค .(Hindrance).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรม
ผู้ร่วมงานว่ามักท างานโดยขาดความคล่องตัวหรือขาดความสามารถมีงานมากเกินไปรู้สึกอึดอัดที่
จะต้องท าตามกฎระเบียบที่เห็นว่าไม่จ าเป็น และก่อให้เกิดความยุ่งยากมากกว่าเอื้ออ านวย  
   4.3).ขวัญ.(Esprit).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรมผู้ร่วมงานว่าได้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความพึงพอใจ มีก าลังใจท างานที่ดีมาก มีความรักหมู่คณะ พยายามช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความส าเร็จในการปฏิบัติงานสูง มีทัศนคติ ที่ดีต่อการท างาน  
   4.4).มิตรสัมพันธ์ .(Intimacy).เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อพฤติกรรม
ผู้ร่วมงานว่าท างานโดยแสดงถึงความสนุกสนานและมีความสัมพันธ์กันดี ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จของงาน 
 ลิทวิน และสตริงเจอร์ (Litwin and Stringer, 1968 pp. 81-82) ได้อธิบายถึงบรรยากาศ
องค์การซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง.8.ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง.(Structure).ด้านความท้าทายและ
ความรับผิดชอบ.(Challenge.and.Responsibility).ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน .(Warmth 
and.Support).ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ .การเห็นด้วย .การไม่เห็นด้วย .(Reword.and 
Punishment Approval and Disapproval) ด้านความขัดแย้ง (Conflict).ด้านความเสี่ยงภัยและ
การรับความเสี่ยงภัย (Risk and Risk Taking) และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Risk and Risk 
Taking) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1).โครงสร้าง.(Structure).ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการล้วนมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมระหว่างบุคคล และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน  
  2).ความท้าทายและความรับผิดชอบ.(Challenge,and Responsibility),เกี่ยวกับความ
เข้าใจหรือการรับรู้ทางด้านความท้าทายของงาน ความรู้สึกเก่ียวกับความส าเร็จของงาน  
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  3).ความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) เป็นความส าคัญทางด้าน
การส่งเสริมแทนที่จะเป็นการลงโทษในการท างาน ความอบอุ่นและการสนับสนุนที่มีอยู่ในองค์การ  
ซึ่งจะช่วยลดความกังวลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานลงได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องการบรรยากาศที่มีความ
อบอุ่นและการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานใหม่ การบังคับบัญชาที่ไม่ให้การสนับสนุน 
หรือให้ความส าคัญต่อคนจะส่งผลทางลบต่อองค์การในระยะยาว ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ความคาดหมาย (Performance standard and Expectation)  
  4).การให้รางวัลและการลงโทษ การเห็นด้วย การไม่เห็นด้วย (Reword and Punishment 
Approval and Disapproval) เน้นความส าคัญของการให้รางวัลแทนการลงโทษซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้น
ความสนใจของผู้ปฏิบัติงานทางด้านความส าเร็จความผูกพันจะช่วยลดความล้มเหลวในการท างาน 
รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงาน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
  5).ความขัดแย้ง.(Conflict).เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลที่แตกต่างกัน และหน่วยงานที่แข่งขันกันในองค์การ องค์การจะต้องเผชิญ และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอยู่เสมอ  
  6).มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย .(Performance.standard.and 
Expectation).เป็นความเข้าใจหรือการรับรู้เกี่ยวกับความส าคัญของผลงาน และความชัดเจนของ
เป้าหมาย เกี่ยวกับผลงานภายในองค์การ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดแรงจูงใจ ทางด้านความส าเร็จของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย  
  7).ความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย (Risk and Risk Taking) เป็นความเข้าใจ
หรือการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของผู้รับ ด้านการยอมรับการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ต้องการความส าเร็จสูง
มักจะยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลาง ในการตัดสินใจและบรรยากาศองค์การ ที่ยอมรับความเสี่ยงภัย
ปานกลาง จะกระตุ้นความต้องการทางด้านความส าเร็จของผู้ปฏิบัติงานได้  
  8).ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Risk and Risk Taking) เป็นความเข้าใจหรือการรับรู้
เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อกลุ่มนี้.จะช่วยให้กลุ่มมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยใน
การท างานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 ตามแนวคิดของ ฟอร์แฮนด์ (Forehand 1968, pp..206-222) ซึ่งได้อธิบายว่าบรรยากาศ
องค์การประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
  1).ขนาดและโครงสร้าง.(Size.and.Structure).มักมีข้อสมมุติฐานว่า องค์การขนาดใหญ่ 
จะมีความมั่นคง และมีความเป็นทางการหรือไม่ค านึงถึงตัวบุคคล ถึงแม้ว่าขนาดองค์การโดยส่วนใหญ่ 
จะมีความส าคัญก็ตาม แต่ได้มีการค้นพบว่าระดับของบุคคลภายในองค์การนั้นจะมีความส าคัญในด้าน
ของจิตวิทยาระดับของบุคคลตามสายของการบังคับบัญชา โดยทั่วไปมักจะมีผลกระทบต่อบุคคลนั้น
มากกว่า ไม่ว่าเขาจะท างานอยู่ในองค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กก็ตาม ส าหรับ
โครงสร้างขององค์การ มีความส าคัญเช่นเดียวกัน และจะเกี่ยวข้อง กับขนาดขององค์การด้วย 
องค์การที่มีขนาดใหญ่ระยะทางระหว่างผู้น าและผู้ปฏิบัติงานจะห่างไกลกันจากจุดตัดสินใจและมี
ความเข้าใจว่าตนเองมีความส าคัญน้อย ระยะทางดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็น
ทางการ หรือไม่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานมากนักเพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้น าจะท าได้ยาก  



12 
 

 
 

  2).แบบของความเป็นผู้น า .(Leadership.Style).มีอยู่หลายแบบรวมอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างบรรยากาศขององค์การนั้น ๆ แบบของความเป็นผู้น าย่อมมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานและการมี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงาน  
  3).ความซับซ้อนของระบบ.(System.Complexity).เป็นจ านวนและลักษณะของการ
เกี่ยวข้องกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น แผนกหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับสามแผนก การเกี่ยวข้องกับ 
จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ คือ เป้าหมายและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม  
  4).เป้าหมาย.(Goal.Direction).องค์การย่อมแตกต่างกันไปตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น
และส่วนหนึ่งของความแตกต่างมาจากการแยกประเภทขององค์กร เช่น องค์กรธุรกิจองค์กรที่ให้บริการ
สาธารณะ  
  5).เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร.(Communication.Network).เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศองค์การ เพราะเครือข่ายในองค์การจะแสดงให้เห็นถึงสภาพการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่และการเกี่ยวข้องของระหว่างบุคคลและกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ทราบถึงปรัชญาการ
บริหารโดยส่วนร่วมภายในองค์การ 
  จากทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นสรุปได้ว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์กรนั้น 
ลิทวิน และสตริงเจอร์ ให้ความส าคัญกับเรื่องบุคลากรในองค์การ คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศองค์การ ในส่วนของ ลิทวิน และสตริงเจอร์ จะให้ความส าคัญในหลาย ๆ 
ส่วน เช่น โครงสร้างองค์กร การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานในการท างาน รวมไปถึงการท างาน
เป็นทีม .ซึ่งสอดคล้องกับฟอร์แฮนด์ที่ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องขนาดและโครงสร้างองค์กร                
ระบบการบริหารจัดการ และในส่วนของการปฏิบัติงานของบุคลากรเช่นกัน ซึ่งฟอกซ์และคณะได้
อธิบายถึงบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา ซึ่งจะให้ความส าคัญในส่วนของบุคลากรในองค์การหรือ
สถานศึกษาในแต่ละด้านซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานอีกด้วยดังนั้นผู้วิจัยจึง
ใช้แนวคิดของบรรยากาศองค์การตามทฤษฎีของฟอกซ์และคณะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
 2.1.2 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 
 บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องค านึงถึง เนื่องจากบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การหรือในสถานที่ท างาน โดยเฉพาะสถานศึกษาได้มีนักวิชาการ 
หลาย ๆ คนได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การโดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้ 

 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540,.หน้า 278).ให้ความหมายของบรรยากาศ
องค์การว่า ตัวแปรชนิดต่าง ๆ เมื่อน ามารวมกันแล้ว มีผลกระทบต่อการท างานหรือการปฏิบัติงาน
ของผู้ด าเนินงานภายในองค์กรซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ.(2544,.หน้า.67).ได้ให้แนวคิด.ว่าบรรยากาศ
องค์การ หมายถึง คุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจจะหมายถึงฝ่าย
หนึ่ง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นต้น .และค าว่า
บรรยากาศองค์การมักแสดงออกโดยใช้ค าคุณศัพท์ เช่น บรรยากาศแบบปิด บรรยากาศแบบอึกทึก
ครึกโครม บรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเอง บรรยากาศแบบง่าย ๆ บรรยากาศ แบบไม่เป็นทางการ 
บรรยากาศแบบเย็นชา บรรยากาศแบบไม่เป็นส่วนตัว บรรยากาศแบบปรปักษ์ บรรยากาศแบบ
เคร่งครัด และบรรยากาศแบบปิด 
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 สมยศ.นาวีการ (2544, หน้า 38) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง กลุ่มของลักษณะ
และสภาพแวดล้อมของงานที่พนักงานท าอยู่ซึ่งจะรับรู้ทั้งทางโดยตรงและโดยทางอ้อมบรรยากาศ
องค์การจะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญที่มี อิทธิพลต่อผู้ ปฏิบัติ งานในการท างาน และศิริพงษ์ 
เศาภายน .(2548,.หน้า 42) ได้ให้ความหมายของ บรรยากาศองค์การ หมายถึง คุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์การ อาจรวมถึงสิ่งแวดล้อมในแผนกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
องค์การที่ผู้บริหารจะต้องท าให้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกของโรงเรียน ในขณะเดียวกัน นักทฤษฎี
กล่าวถึงบรรยากาศองค์การและวัฒนธรรมองค์การว่ามีแนวความคิดที่เหลื่อมล้ ากันอยู่บ้างคือ
วัฒนธรรมองค์การเป็นรากเหง้าในทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาในขณะที่บรรยากาศองค์การ 
มีรากเหง้ามาจากจิตวิทยา ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจว่าประสิทธิผลของโรงเรียนและวัฒนธรรมองค์กร
เป็นส่วนที่ส่งเสริมต่อบรรยากาศองค์การเป็นการผสมผสานของตัวแปรหลายตัว เช่น ภาวะผู้น า 
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน ในส่วนของ ธร.สุนธรายุทธ.(2556, หน้า 45).อธิบายว่าบรรยากาศ
องค์การ.หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การทั้งที่เป็น
องค์กรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ บุคลิกลักษณะของผู้ร่วมงานและภาวะผู้น าทีมีอิทธิพลต่อ
องค์การ 
 ลิทวิน และสตริงเจอร์.(Litwin.and.Stringer,.1968,.p..1).ยังให้ค านิยามบรรยากาศองค์การ 
ไว้ว่าเป็นการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคลที่ท างานในสภาวะ
แวดล้อมนั้น ซึ่งการรับรู้สภาวะแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
ด้วยซึ่ง.เดรสเลอร์.เกรย์.(Dressler.Gray,.1976,.p..279).ชี้ว่าความหมายของบรรยากาศองค์การ คือ 
การที่บุคคลมีการรับรู้ต่อประเภทขององค์กรที่เขาก าลังปฏิบัติงานอยู่ และความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่
มีต่อองค์กรในแง่ต่าง ๆ ทั้งความจ าเป็นของตัวเอง การเปิดโอกาส โครงสร้างองค์การ การให้
ผลตอบแทน ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งคอตเตอร์.(Kotter, 1978, pp. 
9-10).ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ประกอบด้วย กระบวนการส าคัญขององค์กรสิ่งแวดล้อมภายนอก บุคลากรและทรัพย์สินอ่ืน การจัด
องค์กรอย่างเป็นทางการ ระบบสังคมภายใน เทคโนโลยีองค์กร การมีบทบาท การมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อบุคคลในองค์การ และ.โอเว่น.(Owen,1995.p..96) 
ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ว่า หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า
ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ และสามารถ
อธิบายถึงคุณลักษณะขององค์การนั้น ๆ ส่วนบรรยากาศของโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ได้จากการรวบรวม
ความคิดเห็น และการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มองค์ประกอบนั้น  ๆ อาจจะเป็นปทัสถานและการ
คาดหวังของระบบสังคมที่ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม สอดคล้องกับ สโนว (Snow, 
2002,.Abstract).ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ หรือความรู้สึกของสมาชิกใน
องค์กรต่อกลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ เขาท างานอยู่ซึ่งบรรยากาศของสถานที่ท างาน 
รวมถึงค่านิยมบรรทัดฐาน ความคาดหวังนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การอีกความหมายหนึ่งของ โรดิริค กรี.(RodericใGrey,.2007,.p.ใ231).ให้ความหมาย
ของบรรยากาศองค์การไว้ว่า การที่พนักงานมองว่าองค์กรปฏิบัติต่อพนักงานหรือจัดการกับพนักงานและ
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สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างไร หรือวิธีการปฏิบัติและวิธีการจัดการนั้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ผู้บริหาร 
 จากได้ศึกษาจากต าราและเอกสารต่าง ๆ ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าบรรยากาศองค์การ 
คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน บรรยากาศของสถานที่ท างาน และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
รวมถึงค่านิยมบรรทัดฐาน ความคาดหวังนโยบาย และกระบวนการต่าง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคลในที่ท างาน  เกิดจาการรับรู้ของบุคคลซึ่งมี
ผลกระทบต่อการท างานหรือการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินงานภายในองค์การ 
  2.1.3 ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 
  บรรยากาศองค์กรมีความส าคัญกับทุก ๆ องค์กรเป็นอย่างมากเนื่องจากบรรยากาศ
องค์กรจะมีอยู่ในทุก ๆ องค์กรและจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน                    
ได้มีนักวิชาการหลายคนได้อธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของบรรยากาศองค์กรดังต่อไปนี้ 
  สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดกับบุคลากรคือ 
การสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศภายในองค์การก่อให้เกิดการรับรู้และทัศนคติ
ที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรยากาศในองค์การที่ดีจะมีส่วนในการจูงใจให้
บุคลากรเกิดพลังในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอีกทั้งยังมีความส าคัญต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในองค์การให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบรรยากาศ
องค์การที่ดีมีส่วนช่วยให้บุคลากรมีการท างานที่ดียิ่งขึ้นและสามารถผลิตผลงานได้เพ่ิมขึ้น .(จารุวัฒน์     
ต่ายเทศ, 2554, หน้า 1).สอดคล้องกับ ฟ๊อกซ์ และคณะ.(Fox and Others, 1973 pp..1.-.2).ซึ่งได้
อธิบายถึงบรรยากาศองค์การในบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ บรรยากาศที่ดีของโรงเรียนจะท าให้
ผลผลิตการท างานบรรลุจุดหมายที่ส าคัญ ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการ การพัฒนาสังคมและการ
ปรับปรุงหลักสูตร ท าให้โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่น่าพอใจและเป็นสถานที่ที่มีความหมายทั้งครู
และนักเรียนจะใช้เวลาอยู่โรงเรียนอย่างมีค่า  
 สเตรียร์ .(Steers,.1977.pp..104.-.109).อธิบายว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรดังนี้.1).บรรยากาศองค์กรเป็นการรับรู้ของพนักงานทั้งในระดับบุคคลและ
กลุ่มซึ่งเป็นพฤติกรรมองค์กร ดังนั้นการก าหนดรูปแบบการบริหารองค์กรต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการของพนักงานทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 2).บรรยากาศองค์การซึ่งเหมาะสมต่อองค์กรหนึ่ง
อาจจะเหมาะสมหรือไม่ต่ออีกองค์กรหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและพยายามสร้าง 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อองค์กรของตน และสอดคล้องกับเป้าหมายการท างานของพนักงานโดยบรรยากาศ
แบบเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายจะเหมาะสมต่อองค์กรที่เน้นต่อผลการปฏิบัติงานในขณะที่บรรยากาศ
แบบเน้นความอบอุ่นเหมาะสมกับองค์กรที่เน้นความพึงพอใจในการท างานของพนักงานเป็นหลัก 
แม้ว่าบรรยากาศองค์การจะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานแต่ไม่สามารถ
คาดหวังได้ว่า บรรยากาศองค์กรจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน .สเตรียร์ และ พอตเตอร์
(Steers and Porter,.1979 p. 364).ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าบรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรส าคัญใน
การศึกษาองค์กรของมนุษย์ บรรยากาศมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การและ
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การวิเคราะห์บทบาทของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของ
องค์กรจะไม่สมบูรณ์หากไม่พิจารณาลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในองค์ก าร .(Internal 
Environment).โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานซึ่งสุด
เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในองค์การว่า บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate)   
 บราวน์ และโมเบอร.ี(Brown and Mobery,.1980.p..79).ได้อธิบายว่าบรรยากาศองค์การ
มีอิทธิพลต่อสมาชิกขององค์กรเนื่องจากจะช่วยในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์กร
ต่อองค์ประกอบขององค์กรเนื่องจากจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและความพึงพอใจที่จะ
อยู่ในองค์กรหากต้องท าการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาองค์กรสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรกคือ
บรรยากาศองค์การเพราะบรรยากาศองค์กรถูกสะสมความเป็นมาขององค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งบรรยากาศองค์การในองค์กรหนึ่งอาจจะเหมาะสมหรือไม่กับอีกองค์กรหนึ่งดังนั้นผู้บริหารจึงต้อง
พิจารณาเป้าหมายและความพยายามต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
ต่อองค์กรของตนเองและสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานของตนด้วย ในส่วนของ .สตริงเจอร์
(Stringer, 2002 p..65) บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส าคัญในการศึกษาองค์กรของมนุษย์เป็นสิ่งที่
มองเห็นได้ขององค์กร เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์ แบบของความเป็นผู้น า และขวัญกับพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ของ
องค์กรจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
  บาทหลวงอิทธิพล ศรีวัฒนะ (2550, หน้า 44) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ความรู้สึกของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อจิตใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามรูปแบบของ
บรรยากาศองค์การ เกิดเรียนรู้ และการรับรู้ถึงพฤติกรรมองค์การ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้สร้างบรรยากาศ 
ที่ดีให้กับองค์การได้พัฒนาตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดเจตคติที่ดี
ต่อองค์กร อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กร ได้มีส่วนในการก าหนดเป้าหมายของ
องค์กร สร้างบรรยากาศองค์การที่อบอุ่น เป็นมิตรต่อกัน ท าให้สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า                  
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมความสุข  ในส่วนของ                              
สิริมา.มัธยมนันท.์(2554,.หน้า.18).บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อบุคคลที่ท างานภายในองค์การ
มีผลต่อแรงจูงใจและทัศนคติในการท างาน ซึ่งส่งผลให้การท างานของพนักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความส าคัญต่อการบริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ในเรื่องของ
สวัสดิการ การตั้งเป้าหมายในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น และตันหยง ชุนศิริทรัพย์                   
(2556,.หน้า.17).บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อสมาชิกองค์กรในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับ
ผู้บริหารหรือบุคลากรอ่ืนในองค์กรและยังมีความส าคัญต่อการบริหารงานอีกด้วย  ดังนั้นหากจะ
วิเคราะห์พฤติกรรม การท างานของสมาชิกในองค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การจึงต้อง
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ (International Environment) หรือบรรยากาศองค์การซึ่งมี
อิทธิพลในการก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กร 
 จากที่ได้ศึกษาจากต าราและเอกสารต่าง ๆ ข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การมี
ความส าคัญต่อสมาชิกองค์กรในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร หรือบุคลากรอ่ืนในองค์กร              
และยังมีความส าคัญต่อการบริหารงาน และการบริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคลก่อให้ความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงาน ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานในองค์กร มีผลต่อแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งถูกสะสมความ
เป็นมาขององค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรยากาศองค์การที่ดีจะเอ้ืออ านวยให้บุคลากรได้ใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.6 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
 นุชนาฏ หินอ่อน .(2552,.หน้า 21) กล่าวว่า .องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ                   
แต่ละแห่ง ยอมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีรูปแบบ การบริหารที่ต่างกันย่อมท าให้องค์กร          
มีองค์ประกอบของบรรยากาศโครงการที่แตกต่างกันไปด้วย และลักษณะของบรรยากาศองค์การที่ดี
นั้นจะต้องเชื่อมต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพ
ในการท างานได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่เกิดความกดดันกับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความพอใจ  
ในงาน และท าให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดจนเกิดความร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การ  
 จะเห็นได้ว่าบรรยากาศองค์กรมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การโดยน าทฤษฎีของฟอกซ์และคณะ .(Fox.and.others, 
1973,,pp..7-9).มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่จะ
ศึกษาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งอธิบายไว้ในแต่ละด้านดังนี้.1).ด้านความ
ยอมรับนับถือ.(Respect).บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควรมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลมีค่า                  
มีโอกาสได้รับ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะ 2) ด้านความไว้วางใจ (Trust) ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของบุคคลนั้น การที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้ความเคารพใน
ความคิดของแต่ละบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อ
หน่วยงาน .3).ด้านการมีขวัญสูง .(High.moral).บุคคลที่มีขวัญสูง มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเป็น
ความรู้สึกของคนท่ีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทุกขณะ 4) ด้านการมีโอกาสในการท างาน 
(Opportunity.for.input).ทุกคนไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคัญ
ส าคัญได้ แต่ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรู้ว่าความคิดเห็นนั้น
ได้รับการพิจารณาความมุ่งหวังของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพซึ่งหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท า
ให้ผู้บริหารบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้คือการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดและตัดสิน ปัญหาส าคัญ ๆ ของสถานศึกษา 5) ด้านความเติบโตทางวิชาการ และสังคม
อย่างต่อเนื่อง (Continuous academic and social growth) บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการสังคมทักษะทางกายภาพความรู้และเจตคติ ใ6) ด้านการ
ผนึกก าลัง.(Cohesiveness).เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสถานศึกษาโดยมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา อยากจะอยู่กับสถานศึกษาแห่งนี้ และพยายามหาโอกาสที่  
จะน าความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและช่วยผู้บุคคลอ่ืน .ๆ  
ในสถานศึกษา.7).ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา.(School.Renewal).สถานศึกษาเป็นสถาบันการศึกษา 
ที่ควรจัดท าโครงการท างานส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย้ง.8).ด้านความเอ้ืออาทรต่อกัน 
(Caring).บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกว่าบุคคลอ่ืน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่
ร่วมกันในสังคมและเข้าใจในธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจต่อบุคคล  
บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค 
 จากการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ       
ในแต่ละด้านประกอบไปด้วย.1).ด้านความยอมรับนับถือ.กล่าวคือการที่บุคคลในองค์การได้รับการ
ยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะ.2).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง เป็นสภาพจิตใจของบุคคลในกลุ่มหรือ
องค์กรที่ก่อให้เกิดก าลังใจทัศนคติและความพอใจในงาน .3).ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทร   
ต่อกัน คือ การที่บุคคลในองค์การมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความเอ้ืออาทรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
มีน้ าใจต่อกัน.4).ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นการที่บุคคลมีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมแรง
ร่วมใจกันท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน   
  บรรยากาศองค์การ 
  บรรยากาศองค์การ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยจะเอ้ืออ านวยให้บุคลากรในองค์กรท างาน
อย่างเต็มความสามารถ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน      
หากบุคลากรในองค์การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสารถ จะช่วยให้องค์การได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
หรือเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  1.ความยอมรับนับถือ (Respect) กล่าวคือ บุคลากรทุกคนในองค์การควรมีความรู้สึก
ว่าตัวเองเป็นบุคคลมีค่า มีโอกาสได้รับ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้บริหาร บุคลากรทุก
คนในองค์การควรได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะ ฟอกซ์และคณะ (Fox.and.others, 
1973, pp. 7-9) สอดคล้องกับ ดาวิส (Davis, 1957 p..168) กล่าวว่า คนทุกคนต้องการการยอมรับ
นับถือจากผู้อ่ืน แต่ไม่ต้องการขัดแย้งกับผู้อ่ืนเมื่อบุคคลต้องก้าวไปสู่โลกของงาน ต้องพบกับคนใหม่  
งานใหม่ สถานที่และสิ่งแวดล้อมใหม่ บุคคลต้องคอยสังเกต เรียนรู้ทั้ งงานและคนไปพร้อม ๆ กัน 
ถ้าหากบุคคลได้รับความเอ้ือเฟ้ือ ความช่วยเหลือแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานเขาก็จะมีความพึงพอใจ 
โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่เข้าไปอยู่ในที่แห่งใหม่จ าเป็นจะต้องไปร่วมงานสังคม เขาจะรู้สึกอึดอัดใจว่า 
จะงานเลี้ยงอย่างไรถ้าหากแต่งตัวสวย ๆ แล้วไม่มีรถหรือจะแต่งตัวอย่างไรไปนั่งกับใคร เขาจึงต้องการ
เพ่ือนร่วมงานที่มีน้ าใจถามไถ่และชักชวนไปด้วย และต้องการเพ่ือนที่คอยให้ความช่วยเหลือในการ
ท างานตลอดจนยอมรับว่าเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในองค์การ  
   เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1959, pp. 60-63) ได้อธิบายว่า
การยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยแสดง
ความยินดีการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  
ซึ่ง ล็อค (Locke, 1967, p..132) ได้อธิบายถึงความยอมรับนับถือว่า เป็นการได้รับยกย่องชมเชยใน
ผลส าเร็จของงานความเชื่อมั่นในงาน สอดคล้องกับ กิลฟอร์ด (Guilford, 1978, p..13) ที่กล่าวว่าเป็น
การยกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน กล่าวค าวิจารณ์การท างาน ความชื่อมั่นในผลงาน และอีกนัยหนึ่ง 
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สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.(2550,.หน้า 134) ได้อธิบายว่า เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการให้ค าชมเชยและ
แสดงการยอมรับต่อผลส าเร็จของงานต่อผลงานดีเด่น หรือแสดงความชื่นชมประทับใจต่อการกระท า
หรือความส าเร็จของบุคคลในโอกาสต่าง ๆ สุดท้าย ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ (2556,.หน้า 3) กล่าวว่า 
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาการมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของงานในหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน
ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
อย่างอิสระ  
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความยอมรับนับถือ
หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะ.เช่น การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
การมีความเคารพให้กันตามล าดับความอาวุโส การได้รับการยอมรับความสามารถและทักษะในการ
ท างาน การวางตัวได้เหมาะสมตามโอกาสและสถานที่  และการแสดงความคิดเห็นในการท างานได้  
ซึ่งบุคลากรทุกคนย่อมปรารถนาที่ตนเองได้ความยอมรับนับถือในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความ
พึงพอใจงานที่ท า และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  
  2.ความไว้วางใจและความเอื้ออาทรต่อกัน (Trust and Caring) รอตเตอร์ (Rotter, 
1971 p..368) อธิบายว่าความไว้วางใจเป็นความคาดหวังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อค าพูด สัญญา 
ทั้งที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ของบุคคลหรือกลุ่มอ่ืนที่เชื่อถือได้ ซึ่ง ฟ๊อกและคณะ.(Fox.and 
others, 1973, pp..7-9) กล่าวว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของบุคคล
นั้นการที่บุคลากรทุกฝ่ายให้ความเคารพในความคิดของแต่ละบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่ง
กันและกันมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อหน่วยงาน .ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกว่าบุคคลอ่ืน ๆ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับตนในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมและเข้าใจในธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน 
สอดคล้องกับ เลวิส (Lewis, 1985, p..968) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความ
เชื่อร่วมกันที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถพ่ึงพาบุคคลหรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันและหมายรวมถึงความเต็มใจในการปรับตัวเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อมีความจ าเป็น 
สอดคล้องกับ รอบบินส์.(Robbins 2005,.p..357) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นความคาดหวัง 
ในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท า หรือการตัดสินใจที่จะกระท าตามสมควร 
แล้วแต่โอกาส และเฉลิมชัย.กิตติศักดิ์นาวิน.(2552,.หน้า 14) กล่าวว่า ความรู้สึกและการกระท า 
(การแสดงออก ).ของบุคคลที่แสดงถึงความมั่นใจความเชื่อมั่นและการสนับสนุนต่อบุคคล 
(ผู้บังคับบัญชา).และองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ธรรมข้อหนึ่งใน หลักสาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็นหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา คือ สาธารณโภคี หมายถึง การแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกัน ไม่ตระหนี่หรือ
หวงไว้แต่เพียงผู้เดียวแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ตาม ดูแลเอาใจใส่สิ่งของผู้อ่ืนเหมือนกับเป็นของตนเอง              
ไม่ท าลายทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์หากสมาชิกของหมู่คณะใดอัตคัดขาดแคลนก็ช่วยเหลือ
เจือจานกันตามก าลังความสามารถ ความรักใคร่กลมเกลียวย่อมเกิดขึ้นและอยู่ได้นานในหมู่คณะ 
ทรงศิริ.วชิรานนท์ และคณะ.(2551, หน้า 23) ในปีต่อมา.สุธรรม.รัตนโชติ (2552, หน้า 72) ได้อธิบายว่า 
การไว้วางใจได้เป็นมิติของบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่สุดกับผลการปฏิบัติงาน  
โดยลูกจ้างที่น่าไว้วางใจจะปฏิบัติงานในอาชีพต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนที่ไม่น่าไว้วางใจ และการวิจัย 
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ยังชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่น่าไว้วางใจมักจะมีระดับของจูงใจและความพึงพอใจในงานสูงกว่าบุคคลที่ไม่น่า
ไว้วางใจซึ่ง นิติพล ภูชะโต .(2556,.หน้า.172).กล่าวว่า.การที่คนเรามีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าพ่ึงพาอาศัยเมื่อยากจ าเป็น ท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องให้ความจริงใจต่อกัน 
ความพึงพอใจในการท างานก็จะเกิดขึ้น และอยากท างานนั้นไปนาน ๆ ก็สอดคล้องกับคับค าว่า คับที่
อยู่ได้คับใจอยู่ยาก เมื่อคนเราท างานมีความสบายใจ มีความสุขสนุกกับการท างาน สุขภาพจิตก็ดีด้วย 
สุดท้ายรงค ์บุญสวยขวัญ.(2557,.หน้า 111) ได้อธิบายว่าความไว้วางใจ เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับการไว้วางใจของบุคคลไม่อาจรับประกันได้ว่าท าให้เกิดได้ด้วย
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าความไว้วางใจเป็นความเชื่อ .(Trust.is.the.belief).โดยที่
ธรรมชาติของความชื่อและความไว้วางใจเป็นระดับของความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังของ
ของบุคคลอ่ืน ๆ หรือความไว้วางใจเป็นระดับความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าจากความคาดหวัง
ของบุคคลอ่ืน ๆ หรือความไว้วางใจพัฒนาการมาจากความเชื่อจากการกระท าที่ท าให้ “ความสุข” 
โดยที่ความเชื่อจะแสดงออกอย่างชัดแจ้งผ่าน “การกระท า” การมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันโดยตรงมากกว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการหรือโดยอ้อม ในทรรศนะนี้ความไว้วางในซึ่งพัฒนามาจาก
ความชื่อก็เป็นการแสดงออกผ่านการกระท าเช่นเดียวกัน 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า  ความไว้วางใจและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน.หมายถึง.การที่บุคคลในองค์การมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ   
ต่อกัน มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและองค์การ มีสัจจะในตนเอง เช่น รักษาค าพูด การกระท า                
การตัดสินใจ และการได้รับการไว้วางใจให้ท างานที่ส าคัญขององค์การจากผู้บริหาร เป็นต้น และการที่
บุคคลในองค์การมีน้ าใจต่อกันช่วยเหลือเผื่อแผ่ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีความเต็มใจ
ในการแบ่งปันประสบการณ์ท างาน และท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องมีความจริงใจต่อกัน ส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ความสบายใจ มีความสุขกับงานที่ท า และบุคลากรในองค์ก าร 
ทุกคนท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นต้น 
  3. การมีขวัญก าลังใจสูง (High moral) สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American.Association.of.School.Administrators,.1955.p..15) ได้อธิบายเกี่ยวกับขวัญว่า หมายถึง
อารมณ์ของบุคคล ที่เกิดขึ้นในการท างานซึ่งจะเสริมสร้างในการด าเนินงานให้เป็นไปตามความมุ่ง
หมายของหน่วยงาน เมื่อเขามีอารมณ์หรือจิตใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าเขามีขวัญสูง โดยอาจสังเกตได้
จากความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของหน่วยงาน ในทางกลับกันเมื่อบุคคลนี้มีความรู้สึกท้อแท้ที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ ก็แสดงว่าเขามีขวัญต่ า โดยจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นสิ่งกีดขวางความตั้งใจท างานของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่ง ฟลิปโป.(Flippo,.1961,.pp..416.-.417).กล่าวว่า ขวัญคือ สภาพทางจิตใจหรือ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่บ่งใช้ให้เห็นถึง ความตั้งใจที่จะร่วมมือประสานงานซึ่ง.สตูปส์.และจอห์นสัน 
(Stoops and Johnson, 1967, pp..140-141) ได้อธิบายว่า ประสิทธิผลของโครงการใด ๆ ก็ตามสามารถ
ที่จะวัดได้จากระดับขวัญของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ การให้ความสนใจเรื่องขวัญ 
จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์การและจะเป็นแรงผลักดันให้ให้บุคคลท างานด้วยความเต็ม
ใจมีความกระตือรือร้น และท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
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  ดาล โยเดอร์.(Dale.Yoder,.1994) ได้อธิบายว่า “ขวัญ” คือ องค์ประกอบแห่งพฤติกรรม
ของผู้ปฏิบัติที่แสดงออกในรูปของความรู้สึกที่มีต่องาน และรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างานว่า 
ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีขวัญดี แต่ถ้าตรงกันข้ามก็เรียกขวัญไม่ดีหรือขวัญต่ า ซึ่งถ้าองค์การใดมีสมาชิกที่มีขวัญ
และก าลังใจในการท างานสูงย่อมก่อให้เกิดผลดี เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างสมานฉันท์ 
และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เกิดความสามัคคี เสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคคลในองค์กรกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เจ้าหน้าที่มีความมั่นคงทางจิตใจ 
จะเห็นได้ว่าขวัญมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในความส าเร็จของงาน ซึ่ง ศจี อนันต์นพคุณ (2550, หน้า 211 - 
220) ได้อธิบายว่า ขวัญของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของแต่ละบุคคลอย่างมาก คนมีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างดีและเพียงพอ
ก็ยังไม่ได้เป็นหลักประกันได้ว่า ผลงานที่ได้รับจะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวังไว้ แต่ก็ยัง
ขึ้นอยู่กับว่าคน ๆ นั้นมีความกระตือรือร้นมีความพึงพอใจในงานที่ท า และขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะ
ร่วมกับหมู่คณะได้มากน้อยเพียงใดอีกด้วย ซึ่ง สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2553, หน้า 423) กล่าวว่า 
ขวัญสูง หรือขวัญดี เป็นสิ่งที่ผู้บริหารชื่นชอบมาก เพราะเมื่อเอาปัจจัยหรือสิ่งประกอบด้านการบริหาร
อ่ืน ๆ มาผนวกกับขวัญดีตัวนี้แล้ว การบริหารก็จะส าเร็จลุล่วงได้ อาจอธิบายได้ว่า ขวัญสูงหรือขวัญดี
นี้คือ ความตั้งใจของสมาชิกในองค์การที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของกลุ่มมากกว่าหรือเท่ากับ
ระดับความคาดหวังปกติปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีพลังใจหรือพลังงานมากกว่าที่เป็นอยู่ 
  ดังนั้นขวัญดีจะมีอยู่เมื่อมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูง เพราะความพึงพอใจจะท า
ให้เกิดพลังที่มากกว่าปกติอาจสรุปได้ว่าขวัญสูงหรือขวัญดีเป็นเครื่องหมายขององค์การที่มีการจัดการดี 
และวัชรินทร์ เหลืองนวล.(2555,.หน้า 42).ได้สรุปว่าขวัญในการปฏิบัติงานหมายถึงสภาพทางจิตใจ
และอารมณ์ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์และการปฏิบัติดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารและโรงเรียนด้วย
การร่วมมือร่วมใจท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุข มีความมั่นคง  
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ .ในส่วนของ.สมคิด.บางโม.(2558,.หน้า.178.-.179).ได้อธิบายว่า  
ขวัญ ความพึงพอใจและความตั้งใจในการท างานของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น สติปัญญา 
แรงกาย เวลา และทรัพย์สิน เพ่ือตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลที่มี
ก าลังใจในการท างานนั้น ย่อมจะมีความรัก ความพอใจในงานที่ตนท าอยู่ อยากท าด้วยใจสมัคร  
มีความสุขกับงาน โดยมิต้องให้ผู้ใดมาบีบบังคับให้ท างาน เรื่องขวัญของบุคคลจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่
ผู้บริหารจะละเลยเสียมิได้ 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การมีขวัญก าลังใจสูง 
หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีอารมณ์ จิตใจที่เข้มแข็ง มีขวัญก าลังใจที่ดีหรือขวัญก าลังใจสูงใน
การท างาน มีความกระตือรือร้น ซึ่งเกิดจากการที่บุคลากรมีความสุข ความพึงพอใจในงานที่ท ารู้สึกมี
ความมั่นคงในการท างาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของตน มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ และบุคคลในองค์การ เช่น ได้รับค าชื่นชมยินดีจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน ได้รับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนต่าง ๆ ได้รับประกาศเกียรติคุณ และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง
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ให้ตรงกับสายงาน การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์การตามความเหมาะสมเป็นต้น ซึ่งถ้าองค์การใด
มีบุคลากรที่มีขวัญและก าลังใจในการท างานสูงย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ 
   4. การมีส่วนร่วมในการท างาน (Collaboration) 
    ดูบริน.(Dubrin,.1994.pp..127-129).ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมในการท างานว่า  
การเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้อ านาจอิสระในการท างาน โอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน สอดคล้องกับ ใพุตติ.(Putti,.1987,,p.,304)  
ที่กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษะการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนการประเมิน โดย
ทุกฝ่ายได้ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์การ  
  สุพานี สฤษฎ์วาณิช (2552, หน้า 231) ได้อธิบายว่าการท างานอย่างมีส่วนร่วมจะต้อง
ให้แต่ละบุคคล มีการผู้พันต่อเป้าหมาย และภารกิจขององค์การมีความรับผิดชอบร่วมกัน ไว้วางใจกัน 
ช่วยเหลือกัน ท าให้ผลงานของทีมบรรลุมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  ธร สุนธรายุทธ (2556,.หน้า 
176 - 177) กล่าวว่าความส าเร็จในการท างานนั้นมิได้เกิดจากสมาชิกเพียงคนใดคนหนึ่งในองค์กรตาม
ล าพัง แต่เกิดจากพลังและคุณภาพของความร่วมมือรวมถึงการประสานของทุกคนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องซึ่งความส าเร็จดังกล่าว เป็นผลเกิดจากวิธีการท างานร่วมกันเป็นทีมทั่วทั้งองค์การ สอดคล้อง
กับ สุธรรม รัตนโชติ (2552,.หน้า.203) ที่กล่าวว่า ความเหนียวแน่นในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของ
สมาชิกความเหนียวแน่นเกิดขึ้นได้ทั้งในกลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ กลุ่มที่มีความ
เหนียวแน่นมากจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสูงในทางกลับกันกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นน้อย                                   
จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่ า ทั้งนี้เพราะกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นสูงสมาชิกจะจูงใจซึ่งกันและกัน 
เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ 
(2557, หน้า 163) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารงานหรือการด าเนินงานการต่าง ๆ ขององค์การได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ร่วมรับรู้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานตาม
สิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ ในส่วนของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 
(2558, หน้า 131).การมีส่วนร่วมในการท างานหรือความร่วมมือ หมายถึง ความเต็มใจตั้งแต่บุคคล 
2 คนขึ้นไปในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่างพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบ
ความส าเร็จหรือบรรลุ เป้าหมาย โดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ที่สอดคล้องหรือเหมือนกัน  
ความร่วมมือก่อให้เกิดผลกระทบหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่ม เพราะเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์
กันมากขึ้น ย่อมเกิดการผสมผสานจนเอกลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การที่บุคลากรใน
องค์การมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีการประสานงานงานกันทุกส่วนหรือทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย และวางแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
ในการท างาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ตลอดจนการประเมิน บุคลากรใน
องค์การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในงานส่วนรวมขององค์กร องค์การมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ที่แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในการท างาน เช่น การด าเนินงานในรูปแบบคณะท างานหรือ
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คณะกรรมการ มีความร่วมมือร่วมใจกันท างานให้ประสบความส าเร็ จ บุคลากรในองค์การเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการปฏิสัมพันธ์กันท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้
องค์การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 พฤติกรรมมนุษย์ทุกพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม              
ล้วนต้องมีสาเหตุส าคัญสิ่งหนึ่งคือ แรงจูงใจ มนุษย์มีพฤติกรรมต่างกันเพราะมีแรงจูงใจต่างกัน                  
(จิราภรณ์.ตั้งกิตติภาภรณ์,.2556.หน้า.145).ซึ่งแรงจูงใจนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ืนมากมาย และ
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งยากที่จะวัดได้มีโคลงบทหนึ่งของโคลงโลกนิติประพันธ์โดย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศ (ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร , 
2558, หน้า 77) อธิบายว่าเป็นการยากท่ีจะวัดจิตใจมนุษย์ดังนี้ 

      พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา                                                                    
       สายดิ่งทอดทิ้งมา  หยั่งได ้
      เขาสูงอาจวัดวา  ก าหนด 
      จิตมนุษย์นี้ไซร ้  ยากแท้หยั่งถึง 
 เปรียบกับจิตใจของคนกับความลึกของมหาสมุทรที่แม้จะลึกเพียงใดก็อาจจะใช้เครื่องมือ
วัดได้ หรือภูเขาแม้จะสูงเพียงใดก็อาจใช้เครื่องมือวัดความสูงได้เช่นกัน แต่จิตใจคนนั้นวัดความรู้สึก
จริงแท้ได้ยาก ดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ จึงไม่ได้มีแต่ทฤษฎีแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวแต่จะ
มาจากทฤษฎีแนวทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันดังนี้ 
 เดวิด .ซี .แมคเคลแลนด์ .(David.C..McClelland.อ้างใน .สุพานี  สฤษฎ์วานิช ,.2552, 
หน้า.161.-.163).ได้เสนอแนวคิดว่า คนเราจะมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานอยู่ 3 ประการ เรียกว่า 
(Three.needs.theory).ซึ่ งประกอบด้วย ความต้องการทางด้านอ านาจ .(Need.for.power). 
ความต้องการทางด้านความส าเร็จ .(Need.for.Achievement).ความต้องการความรักและความ
ผูกพัน (Need for Affiliation) และรายละเอียดทั้ง 3 อย่างสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ความต้องการทางด้านอ านาจ.(Need.for.power).มนุษย์มีความปรารถนาอยากจะมี
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืน มีความต้องการที่จะควบคุมชี้น าผู้อ่ืน บังคับบัญชา และสั่งงานคนอ่ืน ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของตนเอง แต่ก่อนที่จะท าเช่นนั้นได้เราต้องมีอ านาจและมีต าแหน่งหน้าที่สูง ๆ ดังนั้น จึงท า
ให้คนเกิดความสนใจในการแสวงหาอ านาจ .เมื่อฉันได้มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในการบริหารองค์การ             
จะเปิดโอกาสให้พนักงาน เจริญก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถเลื่อนต าแหน่ง ไปถึงผู้บริหารระดับสูง
ได้พนักงานจึงพยายามแข่งขันกันเพ่ือที่จะได้ต าแหน่ง และอ านาจ ความต้องการด้านอ านาจอาจมีทั้ง
ผลดีและผลเสีย ถ้าความต้องการ .อ านาจเพ่ือที่จะใช้ ให้การท างานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย                 
ขององค์การก็ถือว่าเป็นผลดี แต่ถ้าการใช้อ านาจ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านผลประโยชน์
ส่วนตัวจะเกิดผลเสียต่อองค์การมากกว่า 
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  ความต้องการความรักและความผูกพัน .(Need.for.Affiliation).เป็นความต้องการ
อยากจะมีความผูกพันกับบุคคลเอง ต้องการอยากจะมีเพ่ือนมีสังคม ต้องการเป็นที่รักของผู้อ่ืน ดังนั้น 
บุคคลจะแสวงหามิตรภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน บุคคลดังกล่าว จะถูกจูงใจให้ท างาน
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานด้านประชาสัมพันธ์ เพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
และบุคคลเหล่านี้ฉันไม่ชอบท างานตามล าพังเพียงคนเดียว 
  ความต้องการทางด้านความส าเร็จ .(Need.for.Achievement).เป็นความต้องการที่ 
จะท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ บุคคลกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญ            
กับความส าเร็จของงานเป็นอย่างมาก และจะมีลักษณะดังนี้เป็นผู้ที่ชอบท างานเป็นอิสระ และมีความ
รับผิดชอบสูง มีการก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพ่ือที่จะสามารถไปให้
ถึงซ่ึงเป้าหมายนั้น แสดงเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย มีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่
ได้ท าไปแล้ว มีความตั้งใจที่จะท างานหนักและมีความพยายามสูง แสวงหาความท้าทายและการเขียน
อย่างมีเหตุผล 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. .1954                      
โดยช่วงแรกมาสโลว์ได้ก าหนดความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5.ขั้น คือ ความต้องการด้านสรีระ
(Physiological.Needs).ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย .(Safety.and.Security.Needs) 
ความต้องการความรักและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม.(Love.and.Belonging.Needs).ความต้องการ
เ กี ย ร ติ แ ล ะ ศั ก ดิ์ ศ รี .Self-esteem.Needs).แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ต น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง                 
(Self-Actualization).ต่อมาในปี ค.ศ. 1970.มาสโลว์ได้ปรับปรุงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์                
เป็น 7.ขั้น ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น 2.ขั้น คือ.ความต้องการด้านการรู้การคิด .(Cognitive.Needs)                    
ความต้องการด้านสุนทรียภาพ .(Aesthetic.Needs).ส่วนในปี ค.ศ. 1990.ได้ปรับปรุงทฤษฎีใหม่ 
อีกครั้งโดยเพ่ิมความต้องการด้านเหนือธรรมชาติ.(Transcendence Needs).อีก 1 ด้าน รวมเป็น 8 ขั้น 
ความต้องการ 6.ขั้นแรกนี้ มาสโลว์ จัดไว้เป็นกลุ่มความต้องการที่ขาดแคลน .(Deficiency.Needs) 
ส่วนความต้องการ.2.ขั้นหลัง จัดอยู่ในกรุงความต้องการที่งอกงาม .(Growth.Needs).ส าหรับความ
ต้องการมนุษย์ทั้ง 8 ขั้น มีดังต่อไปนี้  
  1..ความต้องการทางด้านสรีระ เป็นความต้องการเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต             
เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการนี้ จะมีมากในกลุ่ม
คนที่มีความขาดแคลน เช่น ผู้มีอาชีพหาเช้ากินค่ า ส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ท างานเพราะความต้องการ
ค่าจ้างเพ่ือสนองความต้องการทางสรีระมากกว่าอย่างอ่ืน  
  2..ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เมื่อความต้องการทางด้านสรีระได้รับการ
ตอบสนองแล้วมนุษย์ก็จะหาทางท าให้ตนเองปลอดภัยจากภยันตรายต่าง  ๆ ขณะเดียวกัน 
ก็จะแสวงหาความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และการงาน ซึ่งความต้องการประเภทนี้  ท าให้เกิดการ
ผลักดันที่มีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่าง ๆ หรือการเกิดบริษัทประกันภัย เป็นต้น  
  3..ความต้องการความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความต้องการความรัก ความผูกพัน 
และการยอมรับจากบุคคลอื่นนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลต้องการสร้างความสัมพันธไมตรีกับบุคคลอ่ืน 
โดยการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการรับผิดชอบต่อการมีชีวิตคู่  
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  4..ความต้องการเกียรติและศักดิ์ศรี  เป็นความต้องการขั้นสูง ได้แก่ ความต้องการ
อ านาจ ความส าเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศ และการยกย่องนับถือ แอลเดอร์เฟอร์ .(Alderfer).กล่าวว่า                          
ความต้องการนี้แบ่งออกเป็น 2.ส่วน คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง กับการให้ผู้อ่ืนยกย่องให้เกียรติ 
ความต้องการนี้พบมากในคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี คนที่มีการศึกษาสูง  
  5..ความต้องการด้านการรู้การคิด เป็นความต้องการที่ขาดแคลน ได้แก่ ความต้องการ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการแสวงหาความรู้และความเข้าใจในสิ่งแปลกใหม่
ตลอดเวลา ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน และสามารถอธิบายขยายความได้ถูกต้อง
แม่นย าและมีเป้าหมาย  
  6..ความต้องการด้านสุนทรียภาพ เป็นความต้องการที่ขาดแคลน ได้แก่ ความต้องการ
ชื่นชมและสรรหาความสมดุล ความมีระเบียบและความงดงามตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง                     
ความต้องการซาบซึ้งและสร้างความสุนทรียะให้ชีวิตและสังคมแวดล้อม  
  7..ความต้องการพัฒนาตนอย่างแท้จริง เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ บุคคลที่มี
ความต้องการในระดับนี้จะแสดงพฤติกรรม ดังนี้  
   7.1 สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง 
   7.2 ยอมรับไม่ดีกว่านี้หรือปฏิเสธความเป็นจริงของตนตามธรรมชาติ  
   7.3 เป็นคนพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  
   7.4 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาแนวทางเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป  
   7.5 มีความเป็นอิสระจากสิ่งล่อใจทางสังคม 
   7.6 มีมโนธรรม จริยธรรม ประจ าใจ  
  8..ความต้องการเหนือธรรมชาติของคน มาสโลว์ กล่าวว่า เมื่อมนุษย์พัฒนาตนเองไปสู่
จุดสมบูรณ์ของชีวิตอย่างแท้จริงแล้ว จะพัฒนาความต้องการที่เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ ความต้องการที่จะยอมรับและเข้าใจคนอ่ืนอย่างไม่มีเงื่อนไข สามารถสร้าง
ความใกล้ชิดและสนิทสนมให้กับคนอ่ืนแม้ได้พบกันครั้งแรก มีความต้องการที่จะช่วยให้บุคคลอ่ืน
สามารถพัฒนาไปสู่จุดสมบูรณ์ของชีวิตอย่างแท้จริง บุคคลเหล่านี้มีความสุนทรียะ สามารถเลือกภาษา
สละสลวย รวมทั้งโครงหรือกลอนต่าง ๆ เพื่อเจรจาช่วยเหลือบุคคลอื่น 
  ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer.อ้างใน.สุธรรม             
รัตนโชติ, 2552, หน้า 111-113) ทฤษฎีความต้องการ (Need theory) ซึ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ โดยไม่ค านึงถึงขั้นความต้องการว่าความต้องการใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และ
ความต้องการหลาย ๆ อย่าง อาจเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ แอลเดอร์เฟอร์ แบ่งความต้องการของมนุษย์
ออกเป็น 3 ประการ ดังนี้  
   1..ความต้องการในการอยู่รอด (Existence needs) เป็นความต้องการของผู้บริโภค
ในระดับต่ าสุด ที่ต้องการการตอบสนองทางด้านร่างกาย ชื่อเล่น ต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ นักการตลาดจึงควรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการ
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ผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค บ้านจัดสรรก็ควรสร้างบ้านที่แข็งแรงใช้วัสดุที่คงทนหรือ
บริษัทที่ผลิตยาก็ต้องมีการทดลองค้นคว้าจนแน่ใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้  
   2..ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness needs) เป็นความต้องการของ
บุคคลที่จะมีมิตรไมตรี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างในสังคม นักการตลาดจะต้องจู งใจ
ผู้บริโภคให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ระหว่าง
เพ่ือนและผู้ร่วมงาน เช่น การซื้อของขวัญเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน 
   3..ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุดของ
ผู้บริโภค ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และต้องการความส าเร็จในชีวิต โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถือว่าเป็นผู้ผลิตที่ส่งเสริมด้านการตอบสนองความต้องการด้าน
ความก้าวหน้าของบุคคล ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการจูงใจ .ERG.ของ แอลเดอร์เฟอร์ ทฤษฎี
ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ คือ ทฤษฎีการจูงใจ.ERG.ของ แอลเดอร์เฟอร์ เสนอว่า บุคคลจะ
ได้รับการกระตุ้นโดยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ ตัวอย่าง ความต้องการที่จะได้รับประทาน
อาหารที่เพียงพอ (เป็นความต้องการในการอยู่รอด) ในขณะเดียวกัน ก็อาจมีความต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน (ความต้องการด้านความสัมพันธ์) และอาจจะมีความต้องการด้านความก้าวหน้า
ด้วยก็ได้ ในขณะที่ทฤษฎีของ มาสโลว์.กล่าวว่า บุคคลจะมีความต้องการตามล าดับขั้น จากระดับ
ต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด นอกจากนี้ แอลเดอร์เฟอร์ ยังค้นพบว่า ล าดับของความต้องการจะแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล ผู้บริโภคบางคนจะแสวงหาการยอมรับการยกย่องนับถือ (ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์) และความต้องการ สร้างสรรค์ (ความต้องการความเจริญก้าวหน้า) ก็จะค านึงถึงความ
ต้องการทางกาย เช่น ความหิว และความกระหาย (ความต้องการในการอยู่รอด) 
  ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย.(Goal-Setting.Theory).ทฤษฎีนี้เสนอโดย.เอ็ดวิน ล็อค (Edwin 
Locke) และแกรี่ ลาแธม (Gary Latham) ในปี ค.ศ. 1968 เขาอธิบายว่า การปฏิบัติงานของบุคคลถูก
จูงใจด้วยการตั้ ง เป้ าหมายที่ชัดเจน .(Clear.Goals).และการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ เหมาะสม 
(Appropriate.Feedback).การตั้งเป้าหมายและการรับรู้ผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการรู้  
การคิดที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นเร้าให้บุคคลเกิดความพยายาม ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จต่อมา
ในปี ค.ศ. 1990 ล็อค และลาแธม ได้ปรับปรุงทฤษฎีและสรุปหลักการตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้ 
  เป้าหมายต้องชัดเจนและเฉพาะ .(Clarity).การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง            
จะน าไปสู่ผลการปฏิบัติที่ดีกว่าการตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือไม่เจาะจง  
  ความท้าทาย.(Challenge).เป้าหมายควรมีความท้าทายอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติได้
จริงการตั้งเป้าหมายที่ยากจะกระตุ้นให้บุคคลท างานได้ผลดีกว่ากันตั้งเป้าหมายง่าย  ๆ จากงานวิจัย
ของเขาพบว่าการตั้งเป้าหมายที่ยากแก่การบรรลุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน  
  พันธะผูกพัน .(Commitment).การมีส่วนร่วมในการคิดและตั้งเป้าหมายจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับเป้าหมายและมีพันธะผูกพันที่จะท างานให้ส าเร็จ  
  การให้ข้อมูลย้อนกลับ.(Feedback).จะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีกว่าการไม่ทราบข้อมูล
ของผลการปฏิบัติงาน  
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  ความซับซ้อน .(Complexity).หากเป้าหมายมีความซับซ้อน ควรก าหนดเวลาที่
เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ความต้องการทั้ง 3.ด้าน ตามทฤษฎีของความต้องการ พบว่า ทุกคนมีความต้องการแต่
อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล คนที่มีความต้องการทางด้าน
ความส าเร็จสูง จะมีความต้องการด้านสังคมต่ า ส าหรับคนที่มีความต้องการทางด้านสังคมสูงก็มักจะมี
ความต้องการทางด้านความส าเร็จต่ าดังนั้น ผู้บริหารองค์การควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือใช้พิจารณาในการจูงใจ.(อ้างในนิติพล ภูชะโต, 2556, หน้า 194) 
 ทฤษฎีสองปัจจัย .(Two-factors.Theory).หรือทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก.(1959) 
(Herzberg's Theory of Motivation) 
  หลักการและแนวคิด เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg's ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท างาน
ของบุคลกรในองค์การ โดยศึกษาถึงทรรศนคติของบุคคลที่มีต่อการท างานเพ่ือหาทางที่จะลดความ 
ไม่พอใจในการท างาน เพ่ือที่จะท าให้คนงานมีความรู้สึกที่ดีในการที่จะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของ
งานให้มากขึ้น เขาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
   1..ปัจจัยจูงใจ.(Motivates.Factors).เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนท างาน โดยเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่ดีท่ีจะเกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานท่ีจะท า 
   2..ปัจจัยอนามัย.(Hygiene or Maintenance Factors).เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างานขึ้นได้ หรือเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานที่ท าอยู่ 
   ปัจจัยจูงใจ (Motivators) 
    1.  ความส าเร็จในชีวิต (Achievement) 
    2.  การเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป (Recognition) 
    3.  งานที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
    4.  งานที่ท าแล้วมีโอกาสก้าวหน้า (Advancement) 
    5.  ต าแหน่งงานที่ดี (Work Itself) 
    6.  งานมีความสุข (Growth) 
   ปัจจัยอนามัย (Hygiene) 
    1.  นโยบายและการบริหารที่ดี 
    2.  การควบคุมงาน 
    3.  ความสัมพันธ์กับหน้าที่ 
    4.  เงื่อนไขการท างานที่ด ี
    5.  เงินเดือนดี 
    6.  ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร 
    7.  การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี 
    8.  ความสัมพันธ์แวดล้อมอ่ืน ๆ 
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    9.  สถานะภาพของตนเองในงาน 
    10. ความมั่นคงปลอดภัย 
 จากทฤษฎีที่ได้กล่าวในข้างต้นพยายามอธิบายในแนวทางของตัวเองว่าเราประพฤติอย่างไร
และท าไมต้องประพฤติอย่างนั้นในแนวทางหนึ่งในสถานการณ์หนึ่ง ทฤษฎีทั้งหลายมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตัวเองในการกระท า และไม่มีใครสามารถกล่าวได้ว่ามีความสามารถเพียงพอในการท าให้
เกิดการจูงใจในพฤติกรรมทุกประเภท 
 2.2.2 ความหมายของแรงจูงใจ 
 พฤติกรรมมนุษย์ทุกพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม              
ล้วนต้องมีสาเหตุส าคัญสิ่งหนึ่งคือ แรงจูงใจมนุษย์มีพฤติกรรมต่างกันเพราะมีแรงจูงใจต่างกัน 
แรงจูงใจ.คือ.แรงขับภายในบุคคลที่กระตุ้นหรือบังคับให้เกิดการกระท าตามแรงขับนั้น ๆ ได้มี
นักจิตวิทยาและนักวิชาการ หลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของแรงจูงใจหรือการจูงใจไว้ดังนี้ 
  สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.(2545,.หน้า.156).ได้ให้ความหมายของแรงจูงไว้ว่า.เป็นสิ่งโน้มน้าว
หรือมักจะชักน าให้บุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบัติการ .ในปีถัดมา.เติมศักดิ์.คทวณิช.(2546,.หน้า 
149).ได้อธิบายว่าแรงจูงใจ.หมายถึง.ปัจจัยทั้งหลายที่ท าให้บุคคลเกิดความต้องการ.เพ่ือสร้างแรงขับ
และแรงจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้แสดงถึงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
สมโภชน์.เอ่ียมสุภาษิต.(2547, หน้า.168).ที่กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่บุคคลคาดหวังโดยสิ่งนั้น
อาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ ความคาดหวังนี้เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
และ จันทรานี สงวนนาม.(2551,.หน้า.253).กล่าวว่า ถ้ามนุษย์มีความต้องการสิ่งใดก็จะพยายาม
ผลักดันให้ตนเองได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ แสดงว่าบุคคลนั้นเกิดแรงจูงใจในการ
แสวงหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจธรรมชาติของการจูงใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องตราบ
เท่าที่มนุษย์ยังด ารงชีวิตอยู่ในสังคม .ซึ่ง สุธรรม รัตนโชติ .(2552,.หน้า 130).แรงจูงใจ หมายถึง 
พลังทางความคิดที่จะท าให้คนมีพฤติกรรม คงพฤติกรรม และหยุดพฤติกรรม แรงจูงใจมีบทบาทใน
การปรับแต่งพฤติกรรมให้เป็นไปตามต้องการ 
  ในเชิงพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ .(ป.อ.ปยุตฺโต).(2555,.หน้า.75.-.76).กล่าวว่า  
ในการที่จะมีพฤติกรรมไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจาเรามีความตั้งใจทุกครั้งว่าเราจะท าอะไร เราจะพูด
อะไรนอกจากความตั้งใจแล้วลึกลงไปก็มีแรงจูงใจว่าอยากจะได้อะไร .เช่น.ต้องการผลประโยชน์.หรือ
อาจจะมีแรงจูงใจในทางโกรธในทางเคียดแค้นเมื่อเรามีแรงจูงใจอย่างไรเราก็ตั้งใจโดยสอดคล้องกับ
แรงจูงใจนั้นแล้วก็แสดงออกทางพฤติกรรมด้วยกาย และวาจา นอกจากนั้นความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์
รวมทั้งคุณธรรม และบาปอกุศล เช่น ความรัก ความชอบใจ ความเกลียดชัง ความเครียด ความริษยา
ความน้อยใจ ความซาบซึ้งใจความหวาดกลัวอะไรต่าง ๆ ก็มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทั้งนั้น  
  ในต่างประเทศ ฮิลการ์ด (Hilgard, 1983, p..314) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจได้อีก
ทัศนะหนึ่งว่า หมายถึง ปัจจัยหรือองค์ประกอบ ที่ไปกระตุ้นบุคคลให้เกิดพลังและน าไปสู่การกระท า
ซึ่งสอดคล้องกับ บาร์รอน อาร์ เอ (Baron R.A., 1986, p..73) ได้ให้ค าจ ากัดความในความหมายของ
แรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจก็เป็นเหมือนกระบวนการชุดหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลเกิดพลังงานและ
ก ากับให้พฤติกรรมที่ เกิดพลังนั้นได้บรรลุ เป้าหมายบางประการ .ในปีถัดมา .แมคเคลแลนด์ 
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(McClellend,.1987,.p..4).ได้อธิบายถึงแรงจูงใจไว้ว่าหากมองในแง่สามัญส านึกปรกติ ก็ควรจะ
หมายถึง ความตั้งใจอย่างมีสติ .(Conscious.Intents).ซึ่งเป็นความนึกคิดภายในตัวบุคคล เช่น  
ฉันปรารถนาจะเล่นเปียโน ฉันอยากจะเป็นหมอ ฉันก าลังใช้ความพยายามอย่างมากในการไขปัญหานี้
ให้ลุล่วง และอีกนัยหนึ่งก็เป็นพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งท าให้แรงจูงใจ หมายถึง การอ้างไปถึงความ
ตั้งใจที่มีสติ ที่เรารู้มาจากการมีพฤติกรรมที่สังเกตได้จากภายนอก .ในปีเดียวกัน มิชเชล และลาร์สัน 
(Mitchell and Larson, 1987, p..154).เสนอว่า โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงแรงจูงใจ จะหมายถึง ระดับ
ความต้องการและความพยายามที่จะกระท าภารกิจในงานนั้นของแต่ละคน แต่ในความหมาย
โดยเฉพาะแล้วการจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเหตุที่ปลุกเร้าพฤติกรรมทิศทางของ
พฤติกรรม และความคงอยู่ของพฤติกรรม โดยกระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 
  เพทรี.(Petri 1991, pp..3 - 4).ได้อธิบายถึงแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจเป็นแนวความคิดที่
เราใช้เมื่อต้องการอธิบายถึงพลังหรือแรง.(Forces).ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในสิ่งในชีวิตและเกิดการชี้น า
พฤติกรรมในขณะเดียวกันแนวคิดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจนั้นสามารถใช้อธิบายความแตกต่างในเรื่องของ
ความรุนแรงของพฤติกรรมด้วย .(Intensive.of.Behavior).และยังชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมได้อีกด้วย 
(Direction of Behavior).ซึ่งหมายถึงว่า แรงจูงใจจะช่วยอธิบายว่าท าไมพฤติกรรมนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์นี้ และไม่เกิดพฤติกรรมเดียวกันในสถานการณ์อ่ืน .ซึ่งสอดคล้องกับ.เวนเนอร์.(Weiner 
1992, pp. 1.-.2) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าแรงจูงใจอย่างกระชับไว้ว่า แรงจูงใจคือสาเหตุที่ท าให้
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ คิดและมีพฤติกรรมดังที่เขากระท าอยู่ นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะศึกษาจาก
ในแง่มุมใดก็ตาม ไม่ว่าจะใช้หลักการทฤษฏีใดก็ตาม การศึกษาแรงจูงใจก็ยังคงเป็นการศึกษาว่าท าไม
มนุษย์จึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น 
  จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่าแรงจูงใจหมายถึง สิ่งที่บุคคลคาดหวังโดยสิ่งนั้นอาจ
เป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ เช่น แรงขับ แรงกระตุ้น .หรือสิ่งที่โน้มน้าวท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ออกมาซึ่ งจะเป็นสิ่ งที่บุคคลนั้นต้อ งการหรือไม่ก็ตามสิ่ งที่บุคคลคาดหวัง                          
โดยสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ อาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและท าให้แรงจูงใจของ
บุคคลนั้นเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกก็ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจูงใจก็คือการสร้าง
สภาวะการท างานที่คนเต็มใจท างานด้วยความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม ความสนใจ ความแข็งขัน                 
ความพอใจทางจิตใจ เป็นต้น 
 2.2.3 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
 ความส าคัญของการจูง ใจในการท างานท าให้ เกิดความพึงพอใจในการท า งาน                
เป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิดการกระท าหรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยน าเอาสิ่งเร้าที่บุคคลนั้น
พึงพอใจมาเร้าหรือหรือกระตุ้นให้เกิดแรงขับเพ่ือบรรลุเป้าหมายก็ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ
เป็นการเพ่ิมพูนผลผลิตและผลงานขององค์การ การจูงใจเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงานได้ การจูงใจเป็นการเพ่ิมจ านวนพนักงาน                          
ขณะที่พนักงานมีอาการอ่อนเพลียอ่อนระโหยโรยแรงแสดงว่าถ้าท าต่ออีกคงไม่ไหวแต่ถ้าหัวหน้างาน
ได้น าสิ่งจูงใจที่เขาชอบมาเร้าใจพนักงานเหล่านั้นก็จะท าให้พวกเขามีพลังในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นมาก
ขึ้นทันที องค์การก็จะได้ผลงานจากพนักงานเพ่ิมขึ้นอีกทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้น             
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(บุญมั่น ธนาสุภวัฒน์, 2553 หน้า 191 - 192) ซึ่งแรงจูงใจในการท างานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่
จะท าให้พนักงานมีความตั้งใจในการท างานอันจะท าให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นและดีได้.สุพานี สฤษฎ์
วาณิช.(2552,.หน้า 199) ซึ่งแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
มนุษย์ บุคคลแต่ละคนอาจรับรู้สิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน เช่น องค์การใช้วิธีเพ่ิมเงินเดือนให้แก่พนักงาน 2 
คนเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างาน วิธีนี้ท าให้พนักงานคนที่หนึ่งเกิดการรับรู้และตอบสนองได้เป็น
อย่างดีทั้งนี้เพราะเขามีความต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนพนักงานคนที่
สอง วิธีการเพ่ิมเงินเดือนไม่สามารถใช้จูงใจเขาได้ เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งเขาต้องการต าแหน่งหน้าที่ ที่สูงขึ้น ดังนั้นการตอบสนองและการรับรู้ถึงสิ่งจูงใจของพนักงาน
คนที่ 2 จึงไม่ได้ผล.(นิติพล ภูตะโชติ, 2556, หน้า 66)  
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจูงใจก็คือการสร้างสภาวะการท างานที่คนเต็มใจท างานด้วย
ความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม ความสนใจ ความแข็งขัน ความพอใจทางจิตใจ .(Moral 
Satisfaction).ส่วนบุคคลและกลุ่มที่สูงด้วยส านึกของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและวินัยด้วย
ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในลักษณะที่มีการยึดติดกัน .(Cohesive.Manner).เพ่ือท าให้
เป้าประสงค์ขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2554, หน้า 8) 
แรงจูงใจและความสามารถในการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
โดยแรงจูงพยายามที่จะอธิบาย การกระตุ้นเริ่มต้น คงไว้ และหยุดพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างไร             
แต่อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจมีความซับซ้อนที่ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในองค์การ
ต้องพยายามที่จะเข้าใจต่อไป เพราะแรงจูงใจมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง .(สุธรรม                
รัตนโชติ 2552, หน้า 12 - 13)  
 แรงจูงใจ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานของพนักงาน เพราะการที่
ท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องมีสิ่ง
กระตุ้นให้มีความพยายามที่จะท างาน แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะท าการหนึ่ง
การใด อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นที่อยากกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และยังก่อให้เกิด
ความกล้าในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จมากมาย การท าความเข้าใจเรื่ อง
ความส าคัญของการจูงใจในการท างาน ถาม - ตอบ โดยตั้งปัญหาถามตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
บางคน ที่เราพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่าง เช่น เพราะอะไรคนบางคนจึงยอมอดทน เสียสละ
ท างานหนัก ใช้พลังทั้งหมดในตัวตลอดชีวิตของเขา เพ่ือการค้นคว้าหาโลกอนาคตที่อาจจะยังไม่มีใคร
พบได้มาก่อน ในขณะที่คนบางคนท าในลักษณะเดียวกันแต่เพ่ือการค้นหาร่องรอยอดีตของโลกดึกด า
บรรพ์ไม่สนใจโลกอนาคต หรือเพราะอะไรพนักงานบางคนไม่สนใจ เป็นต้น (นวารา นาคเวก,.2555, 
หน้า 21).แรงจูงใจในการท างานเป็นพลังกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเต็มความสามารถ
เพ่ือให้ผลงานที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย แรงจูงใจในการท างานที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นสิ่ง
ดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของผู้ท างานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ตนท างานอยู่เมื่อคนมีความ
พอใจในองค์การของตนแล้วก็จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้กับองค์การของตน ท าให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ปราณี คาดการณ์ไกล, 2556, หน้า 50) 
 



30 
 

 
 

 2.2.4 ที่มาของแรงจูงใจ 
 มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาส่วนตัว ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรคนใดที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการขององค์การเพียงอย่างเดียวโดยละเลยความต้องการของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งมนุษย์ทุกคนเข้า
ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรเพ่ือให้ความต้องการของตนเองได้รับการเติมเต็ม (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2554 หน้า 
17) ดังนั้นที่มาของของแรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น เนื่องมาจากความต้องการหรือแรงขับ
หรือสิ่งเร้า หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวัง หรือจากการเก็บกดที่ไม่รู้ตัวการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนเพราะพฤติกรรมมนุษย์ มีความซับซ้อน แรงจูงใจแหล่งเดียวกันจะท าให้เกิด
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะบุคคล โดยที่มาของแรงจูงใจที่
ส าคัญ ประกอบด้วยความต้องการ แรงขับ และสิ่งเร้าใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กระบวนการเกิดแรงจูงใจของ จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์.(2556,.หน้า.146.-.152).ได้อธิบาย
กระบวนการเกิดแรงจูงใจไว้ดังนี้ 
  1..ขั้นความต้องการ.(Need.Stage).จุดเริ่มต้น ของกระบวนการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิด
ความไม่สมดุลภายในตัวขึ้นซึ่งการเสียสมดุลนี้ อาจเกิดจากการขาดปัจจัยทางกายภาพ หรือทางจิตใจ
ก็ได้ ปัจจัยทางกายภาพ เช่น การขาดอาหาร การขาดน้ า ปัจจัยทางจิตใจ เช่น การขาดความรัก 
ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งการขาด ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดความต้องการขึ้น 
  2..ขั้นแรงขับ.(Drive.Stage).ภาวะการขาดสมดุลดังกล่าว จะกระตุ้นให้บุคคล เกิดความ
เคร่งตึง หรือความรู้สึกกระวนกระวาย อยู่ไม่สุข ท าให้ร่างกายพร้อมที่จะเกิดการเคลื่อนไหว หรือการ
กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
  3..ขั้นพฤติกรรม.(Behavior).เมื่อเกิด ความเคร่งตึง หรือความรู้สึก กระวนกระวายขึ้น 
ความรู้สึกเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคล แสดงพฤติกรรมออกมา เพ่ือลดความเคร่งตึง หรือความรู้สึก
กระวนกระวาย 
  4..ขั้นตอนลดแรงขับ.(Drive.Reduction).ผลจากการท ากิจกรรมจะท าให้บุคคลรู้สึก
ผ่อนคลายขึ้นลดความกระวนกระวายหรือความกระสับกระส่ายเอง และผลของพฤติกรรมนี้จัดเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ ให้เขาได้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไร เพ่ือจะหยุดการเคลื่อนไหว
หรือจะยังคง เคลื่อนไหวต่อและการเคลื่อนไหวนั้นจะเคลื่อนไหว ในลักษณะใดจึงจะสามารถสนอง
ความต้องการได ้
 สอดคล้องกับ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556,.หน้า 46).ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แรงจูงใจ 
คือ แรงขับภายในบุคคลที่กระตุ้นหรือบังคับให้เกิดการกระท าตามแรงขับนั้น ๆ ซึ่งแรงขับเกิดจาก
ความกดดันท่ีมีผลมาจากความจ าเป็นที่ไม่ได้รับการตอบสนอง โดยปกติแล้วบุคคลจะพยายามต่อสู้กับ
ความรู้สึกนึกคิดและจิตใต้ส านึกเพ่ือลดความกดดัน ผ่านพฤติกรรมที่เคยกระท ามาก่อนหน้านี้ ที่ช่วย
เติมเต็มความจ าเป็นและช่วยปลดปล่อยความกดดันที่เกิดขึ้น กับความรู้สึกของตนเอง ซึ่งบุคคลจะมี
การเลือกเป้าหมายและรูปแบบของการกระท าเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองได้นั้น  ๆ จะเห็นได้
ว่าความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Demand) และความปรารถนา (Desires) ที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองผลักดันให้ เกิดความกดดันที่ผลักดันบุคคลให้เข้าไปยุ่งกับพฤติกรรม  (Behavior)              
ที่บุคคลนั้นมีความเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความจ าเป็นได้ .(Goal.or.Need.Fulfillment)                
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ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคลได้แสดงออกหรือกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายได้ตอบสนองความจ าเป็นที่ ได้เป็น
อย่างดีนั้น เกิดจากกระบวนการคิด .(Thinking.Process).กระบวนการรับรู้ .(Cognitive.Process)  
การเรียนรู้ในอดีตหรือประสบการณ์ (Previous learning or Experience)  
  2.2.5 ประเภทของแรงจูงใจ 
  การแบ่งประเภทของแรงจูงใจนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภทได้มีนักวิชาการหลายคน
ได้จ าแนกแรงจูงใจออกเป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  แรงจูงใจ ความต้องการหรือ แรงขับ คือความปรารถนาที่เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งเร้า 
(Stimuli).หรือประสบการณ.์(Experiences).ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักจิตวิทยาจ าแนกออกเป็น 
2.ประเภทใหญ่ ๆ ประเภทแรกเป็นความต้องการทางกาย .(Physiological.Needs).เช่น ความหิว 
ความกระหาย เป็นต้น และประเภทที่ 2 เป็นแรงขับทางสังคม (Social Motives) เช่น ความต้องการ
ความส าเร็จ.(Achievement).ความต้องการด้านชื่อเสียงเกียรติยศ.(Esteem).ความต้องการด้านความ
รัก ใครผูก พัน .(Affiliation).ความต้องการด้ านอ านาจ .(Power) .ความต้องการความอิสระ 
(Independence) เป็นต้น ความต้องการและแรงขับเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะมีอิทธิพลให้บุคคลเกิด
ความสนใจมุ่งมั่นต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นตัวก ากับหรือน าพฤติกรรม เป็นตัวสร้างความมีพลังและส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมอย่างถาวรต่อไป (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550, หน้า 112) 
  เวทเทนน์ (Weiten, 1997, p..383) กล่าวว่าทฤษฎีส่วนใหญ่ได้แบ่งแรงจูงใจของมนุษย์              
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Biological Motives) เกิดจากความต้องการ
ทางร่างกาย เช่น ความหิว ความต้องการทางเพศ ความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการ
ขับถ่าย ความต้องการนอนหลับและพักผ่อน ความต้องการแสดงออก ความก้าวร้าว เป็นต้น                   
2).แรงจูงใจทางสังคม .(Social.Motives).เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม เช่น ความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการอิสรภาพความต้องการการดูแลปกป้อง            
ความต้องการมีอ านาจ ความต้องการเป็นที่สนใจของผู้อ่ืน ความต้องการความมีระเบียบเรียบร้อย 
ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ฮิลการ์ด (Hilgard, 1983, p..119).ได้แยกแรงจูงใจของคนเราออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1).แรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยู่ .(Survivor.Motive).เกิดจากความต้องการทางด้านร่างกาย .เช่น.อาหาร  
การ พักผ่ อน ความปลอดภัยจากโ รคภั ย ไข้ เจ็บ .2) แรงจู ง ใจทางสั งคม .(Social.Motive). 
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลอ่ืน เช่น ความต้องการทางเพศ เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่จะสืบทอด
เชื้อสายพันธุ์ของมนุษย์แต่ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ .3).แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์
ส่วนตัวEgo-integrative.เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ บุคคลประสบความส าเร็จในการกระท าสิ่งต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเอง การตัดสินใจ และความตั้งใจไปสู่เป้าหมายชีวิตในชีวิต  
  ซิมบาร์โด และเวเบอร์.(Zimbardo and Weber, 1997, p..325).ได้แบ่งประเภทของ
แรงจูงใจในแนวทางเดียวกันเป็น .2.ประเภท คือ .1).แรงจูงใจภายใน .( Intensive.Motivation). 
เป็นแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล เป็นแรงขับที่ ท าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัล
หรือแรงเสริมจากภายนอกเพราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผู้แสดงพฤติกรรม มองเห็น
คุณค่าในตัวมันเองมีความสุขหรือพึงพอใจในสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกมีความสุขนั้นเองที่ เป็นรางวัลหรือสิ่ง
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ตอบแทนที่เขาได้รับ เช่น การเล่นวีดีโอเกม การร้องเพลงในห้องน ้า การเก็บรักษาไดอารี่ส่วนตัว  
เป็นต้น 2) แรงจูงใจภายนอก (Extensive.Motivation).เป็นแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกจูง
ใจให้เกิดพฤติกรรมเป็นความต้องการที่จะปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับสิ่งตอบแทน หรือรางวัลหรือหลีกเลี่ยง
จากผลที่ไม่พึงปรารถนา แรงจูงใจเหล่านี้ เช่น แรงเสริมชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ค าติชมรางวัลที่เป็นสิ่งของ  
เงิน ตัวแปรต่าง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นต้น 
 จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556, หน้า 146 - 152)ใได้จ าแนกประเภทของแรงจูงใจไว้ดังนี้  
 1) แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives).เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิได้เกิดจาก
การเรียนรู้แต่เกิดขึ้นมาได้ด้วยวุฒิภาวะหรือสภาพร่างกายแรงจูงใจปฐมภูมิบางครั้งเรียกว่าแรงขับ .
(Drive).แรงจูงใจด้านสรีระ .(Physiological.Motives).เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของร่างกายเป็นแรงจูงใจที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น แรงขับแห่งความ
หิว.(Hunger Drive)ใแรงขับแห่งความกระหาย.(Thirst.Drive).แรงขับเพลงการหลีกหนีความเจ็บปวด.
(Pain Reduction Drive).ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีแรงจูงใจอีก 2 ประเภท.ที่ถือว่าเป็นแรงจูงใจปฐมภูมิ 
เช่น แรงจูงใจทางเพศ.(Sex.Motives).และแรงจูงใจแห่งความเป็นแม่.(Maternal.Motive).ถึงแม้ว่า
แรงจูงใจ 2 ประเภทนี้จะไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่จ าเป็นต่อการด ารงพันธุ์ 
 2).แรงจูงใจทุติยภูมิ.(Secondary.Motives,.Psychosocial.Motive).เป็นแรงจูงใจที่เกิด
จากการเรียนรู้.(Learned.Motives).ได้จูงใจชนิดนี้ มีความส าคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางด้านสรีระ 
กล่าวคือ ถึงแม้ได้จูงใจประเภทนี้ไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่ก็มีความส าคัญต่อความทุกข์สุขทาง
จิตใจ และความสามารถในการปรับตัวทางสังคม บางครั้งจึงเรียกว่า แรงจูงใจทางจิตสังคม 
(Psychosocial.Motives).แรงจูงใจประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยคือ 
  2.1.แรงจูงใจทางจิตใจ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ความรัก และความเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน 
(Affection.Motives).แรงจู ง ใจใฝ่ การยอมรับ .(Approval.Motives).แรงจู ง ใจ ใฝ่ ความมั่ นคง 
(Security Motives) แรงจูงใจอยากรู้อยากเห็น.(Curiosity.Motives).ฯลฯ 
  2.2.แรงจูงใจทางสังคม.(Social.Motives).แรงจูงใจประเภทนี้มีจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มา
จากประสบการณ์ทางสังคม ในอดีตของบุคคล และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับ
การแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนที่มีต่อเรา เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .(Achievement.Motives) 
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ .(Affiliation.Motives).แรงจูงใจใฝ่ พ่ึงพา .(Dependency.Motives).แรงจูงใจ 
ใฝ่อ านาจ.(Power.Motives).ฯลฯ 
  นอกจากนั้น แรงจูงใจยังสามารถแบ่งโดยยึดปัจจัยจูงใจเป็นหลักได้ 2 ประเภท คือ 
  1..แรงจูงใจภายใน.(Intrinsic.Motives).เป็นภาวะที่บุคคลต้องการที่จะกระท าหรือ
เรียนรู้สิ่ง เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย แต่เกิดจากปัจจัยสู่ภายในตัว แต่เกิดจาก
ปัจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล เช่น ความภูมิใจความสุขใจความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความอ่ิมเอิบใจ ฯลฯ 
  2..แรงจูงใจภายนอก.(Extrinsic.Motives).เป็น สภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจาก 
สิ่งเร้าภายนอกท าให้มองเห็นเป้าหมาย กระตุ้นเร้าให้บุคคล เกิดความต้องการ และแสดงพฤติกรรม  
ไปสู่เป้าหมาย ปัจจัยจูงใจภายนอก ได้แก่ เงิน เหรียญตรา ปริญญาบัตร ต าแหน่ง ฯลฯ 
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  ลักษณะของแรงจูงใจบางประเภท 
  1. แรงจูงใจแห่งความหิว.(Hunger.Motives).เนื่องจากแรงจูงใจด้านสรีระจะเกิดขึ้นเมื่อ
ร่างกาย อยู่ในภาวะเสียสมดุลการเสียสมดุลนี้ จะท าให้มนุษย์พยายามท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้  
สภาพสมดุลกลับคืนมา ความหิวก็เช่นกัน คนเราจะรู้สึกหิวก็ต่อเมื่อร่างกายขาดสิ่งที่จ าเป็น ต่อการ
เจริญเติบโตการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น การขาดสมดุลของสารเคมี ในส่วนประกอบของเลือด 
การขาดสมดุลนี้จะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัส .(Hypothalamus).และสมองส่วนนี้              
จะส่งกระแสประสาทไปท าให้ กระเพาะอาหารบีบตัวและเกิดอาการปวดแสบ ท้องขึ้น ท าให้เกิด
พฤติกรรมสรรหาอาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกาย เช่น หญิงมีครรภ์จะรู้สึกต้องการ 
อาหารที่มี รสเปรี้ยวและแคลเซียมมากกว่าหญิงทั่วไป ทั้งนี้เพราะขณะตั้งครรภ์ ร่างกายต้องดึงเอา
วิตามินและแคลเซียมไปช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของทารกในครรภ์มารดา ดังนั้นจึงท าให้ร่างกาย
ของหญิงมีครรภ์ขาดสารอาหารเหล่านี้และต้องสรรหาสิ่งที่ร่างกายขาดแคลนนั้นมาชดเชยทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความสมดุลนั่นเอง   
  ความหิวนอกจากจะท าให้เกิดพฤติกรรมการกินแล้วบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะหิวจัด หรือ
ขาดสารอาหาร อาจท าให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมาด้วย เช่น เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเปลี้ยตาม
กล้ามเนื้อ ส่วนทางจิตใจ อาจท าให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย ขัดสมาธิขาดความคิดริเริ่ม  
และในที่สุด จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ด้วย 
  2. แรงจูงใจแห่งความกระหาย.(Thirst.Motives).ความกระหายเกิดจากร่างกายเกิดเสีย
น้ าทางจาก ทางผิวหนัง ปาก และการขับถ่าย ในคนที่สูญเสียเลือดเป็นจ านวนมากก็จะท าให้เกิด  
การกระหายน้ าได้ ศูนย์ควบคุมความรู้สึกกระหายนี้.อยู่ที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส.(Hypothalamus) 
เช่น เดียวกับความหิว น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มาก ถ้าร่างกายขาดน้ าเพียงไม่กี่วัน 
ก็อาจท าให้บุคคลนั้นเสียชีวิตได้ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องหาวิธีเพ่ือการที่จะได้น้ า มาทดแทนน้ าส่วนที่ขาด
หายไป วิธีการทดแทนน้ าสามารถท าได้ 2 ทาง คือ การดื่มน้ าโดยตรงก่อนที่จะกลายเป็นปัสสาวะ 
เมื่อร่างกายขาดน้ าร่างกายจะปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสมดุล โดยการกระตุ้นให้ต่อมพิทูอิทารี .
(Pituitary.Gland).ขับฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติก .(Antidiuretic.Hormone).เพ่ือดูดน้ าที่ออกจากไต 
กลับมาสู่เส้นเลือด และท าให้ปัสสาวะเข้มข้นข้ึน ท าให้ร่างกายเกิดภาวะ สมดุลได้  
  3..แรงจูงใจแห่งเพศ.(Sex.Motives).เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการด ารงเผ่าพันธุ์ของ 
มนุษย์ แรงจูงใจชนิดนี้เกิดขึ้นเอง โดยไม่ต้องอาศัย การเรียนรู้ แต่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะกล่าวคือ แรงขับ
ชนิดนี้จะไม่แสดงให้เห็นชัดเจนจนกว่าจะถึงวัยที่พัฒนาเต็มที่ส่วนพฤติกรรมทางเพศที่ปรากฏออกมา
นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของแต่ละบุคคลเพราะในแต่ละวัฒนธรรมจะมีทัศนคติต่อเรื่อง
เพศแตกต่างกันไปบางวัฒนธรรมจะเก็บกดเรื่องเพศ ถือว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งเลวทราม สกปรก ไม่สมควร
จะกล่าวถึง ในขณะที่บางวัฒนธรรมจะสนับสนุนให้คนรู้จักแสวงหาความสุขทางเพศได้อย่างสมบูรณ์
และเหมาะสมความขัดแย้งเนื่องจากแรงผลักดันทางด้านเพศและข้อจ ากัดทางวัฒนธรรมท าให้เรื่อง
เพศเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากเรื่องหนึ่งในพฤติกรรมของมนุษย์ 
  จากการศึกษา เอกสารต ารา แนวคิดทฤษฎี จากประเภทของแรงจูงใจซึ่งสรุปได้ว่า
แรงจูงใจอาจจ าแนกได้ 2.ประเภทคือ แรงจูงใจทางด้านร่างกาย และแรงจูงใจทางสังคมซึ่งผู้วิจัย 
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ใช้แรงจูงใจทางสังคมซึ่งจะเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการของแม็คเคลล์แลนด์ .(McClelland's 
learned.needs).ทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) ความต้องการความรักและความผูกพัน 2) ความต้องการความมี
อ านาจ 3) ความต้องการความส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ความต้องการความรักและความผูกพัน .มาสโลว์.ได้อธิบายว่า เมื่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการทางสังคมจะเริ่มมี
ความส าคัญต่อต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็นความต้องการที่จะเข้าร่วมในสังคม การได้รับการยอมรับ
นับถือจากเพ่ือนร่วมงาน แมคเคลแลนด์.(McClelland,.1987.p..590).ได้อธิบายว่า เป็นความต้องการ
อยากจะมีความผูกพันกับบุคคลเอง ต้องการอยากจะมีเพ่ือนมีสังคม ต้องการเป็นที่รักของผู้อ่ืน ดังนั้น 
บุคคลจะแสวงหามิตรภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน บุคคลดังกล่าวจะถูกจูงใจให้ท างาน
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานด้านประชาสัมพันธ์ เพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืน และบุคคลเหล่านี้ฉันไม่ชอบท างานตามล าพังเพียงคนเดียว สอดคล้องกับ เบเคอร์ (Backer,.1960 
p..1960) ได้อธิบายว่าความผูกพันเป็นสภาพของปัจเจกบุคคลที่น าตนเองไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
กระท าและพฤติกรรมบางอย่าง .อันเนื่องมาจากเขาได้ลงทุนกับพลังงานสิ่งนั้น เช่น ลงทุนด้าน
การศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งในที่สุดแล้วบุคคลก็หวังผลตอบแทนจากองค์การ ดังนั้น
ความผูกพันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและคุณภาพของสิ่ งเหล่านั้นที่ ได้ท าลงไป อีกนัยหนึ่ ง 
แมคเคลแลนด์ .(McClelland.อ้างใน .สุพานี  สฤษฎ์วานิช ,.2552,.หน้า .161.-.163).อธิบายว่ า  
เป็นความต้องการอยากจะมีความผูกพันกับบุคคลอ่ืน ต้องการอยากจะมีเพ่ือนมีสังคม ต้องการเป็นที่
รักของผู้อ่ืน ดังนั้น บุคคลจะแสวงหามิตรภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน บุคคลดังกล่าว  
จะถูกจูงใจให้ท างานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานด้านประชาสัมพันธ์ เพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และบุคคลเหล่านี้ไม่ชอบท างานตามล าพังเพียงคนเดียว  
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, หน้า 134) ได้อธิบายว่า ผู้ที่มีความรักควาผูกพันจะมีความ 
พึงพอใจสูงเมื่อตนได้รับการยอมรับและได้ร่วมเป็นพวก หรือเป็นเครือข่ายกับผู้อ่ืน เป็นคนที่มีความสุข
จากการที่ได้ร่วมท างานกับคนอ่ืนที่ให้ความร่วมมือและเป็นมิตร สอดคล้องกับ ธนวรรณ คุ้มครอง 
(2551, หน้า 8 - 9) ได้อธิบายว่า เป็นความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ต้องการยอมรับ
และเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ต้องการความเป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือนร่วมงาน 
บุคคลประเภทนี้ถ้าต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมจะมีสิ่งจูงใจด้านความเป็นมิตรสูงและชอบให้
ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน บุคคลที่มีความต้องการความรักและความผูกพันจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนฝูงและพวกพ้อง จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ .(2556,  
หน้า.152) ได้อธิบายว่า ความต้องการความอบอุ่น จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน คนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูง มักจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแสดงออกในรูปของการชอบสนทนา พบปะผู้คน
ชอบท างานร่วมกับคนอ่ืน มากกว่าท างานคนเดียว มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนเสมอ รู้จักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา มีใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี และมักจะพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่พึงพอใจของ 
ทุกฝ่ายโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด.ๆ.เด็กท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงมากจะมาจากครอบครัวที่มีความรัก
ใคร่กลมเกลียวสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพเชื่อฟังซึ่งกันและกัน บิดามารดาไม่มีลักษณะเข้มงวด
กวดขัน ข่มขู่ หรือ ก้าวร้าวเกินไป แต่จะเลี้ยงลูกด้วยความรัก ความเอ็นดู ซึ่งบรรยากาศภายในบ้านนั้น 
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จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว ในส่วนของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 
(2558, หน้า 131) อธิบายว่า ความผูกพัน การเกี่ยวข้องกันและกัน การติดต่อสัมพันธ์ หรือความ
ผูกพันเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล ะบุคคล  
หรือบุคคลกับกลุ่ม 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความต้องการความรัก
และความผูกพัน.หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมที่ท างาน 
มีความสัมพันธ์ที่ดี ต้องการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ต้องการความเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อบุคคลอ่ืน และเพ่ือนร่วมงานชอบท างานร่วมกับคนอ่ืน มากกว่าท างานคนเดียว มีความเห็นอก
เห็นใจ คนอ่ืนเสมอ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี และมักจะพยายาม
ปฏิบัติตนให้เป็นที่พึงพอใจของ ทุกฝ่าย ผู้ที่มีความรักความผูกพันจะมีความพึงพอใจสูงเมื่อตนได้รับ
การยอมรับและได้ร่วมเป็นพวก หรือเป็นเครือข่ายกับผู้อ่ืน เป็นคนที่มีความสุขจากการที่ได้ร่วมท างาน
กับคนอื่นที่ให้ความร่วมมือและเป็นมิตร 
  2. ความต้องการความมีอ านาจ.ลูธันส์ (Luthans, 1998 p..447) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
อ านาจว่า หมายถึง ความสามารถที่จะท าให้บุคคลหรือกลุ่มบางคนท าบางสิ่งบางอย่างหรือเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงในทางใดและกล่าวถึงบุคคลผู้ครอบครองอ านาจนั้นว่า เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน 
ซึ่ง.เชอิน.(Schein,.1965,.pp..13.-.14) กล่าวว่าความต้องการความมีอ านาจ หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ท าให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนเปลี่ยนแปลงทาง
ปฏิบัติหรือชีวิตได้ ซึ่งเชอร์เมอร์ฮอร์น.(Schermerhorn,.2008,.p..231).อธิบายเพ่ิมเติมว่า.หมายถึง 
ความสามารถที่ท าให้บุคคลหรือบางสิ่งบางอย่าง ที่บุคคลนั้นต้องการหรือสามารถที่ท าให้บางสิ่ง
บางอย่างเกิดขึ้นตามวิธีที่บุคคลนั้นต้องการให้พวกเขาท า ในส่วนของ .แมคเคลแลนด์.(McClelland 
อ้างใน สุพานี สฤษฎ์วานิช 2552,.หน้า.161.-.163) อธิบายว่า มนุษย์มีความปรารถนาอยากจะมี
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืนมีความต้องการที่จะควบคุมชี้น าผู้อ่ืน บังคับบัญชา และสั่งงานคนอ่ืน ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของตนเอง แต่ก่อนที่จะท าเช่นนั้นได้เราต้องมีอ านาจและมีต าแหน่งหน้าที่สูง ๆ ดังนั้น จึงท า
ให้คนเกิดความสนใจในการแสวงหาอ านาจ เมื่อฉันได้มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในการบริหารองค์การ  
จะเปิดโอกาสให้พนักงาน เจริญก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถเลื่อนต าแหน่ง ไปถึงผู้บริหารระดับสูง
ได้พนักงานจึงพยายามแข่งขันกันเพ่ือที่จะได้ต าแหน่ง และอ านาจ ความต้องการด้านอ านาจอาจมีทั้ง
ผลดีและผลเสียถ้าความต้องการอ านาจเพ่ือที่จะใช้ ให้การท างานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
ขององค์การก็ถือว่าเป็นผลดี แต่ถ้าการใช้อ านาจเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านผลประโยชน์ส่วนตัว
จะเกิดผลเสียต่อองค์การมากกว่า ซึ่ง พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2551,.หน้า 15) อธิบายเกี่ยวกับความ
ต้องการความมีอ านาจว่า หมายถึง ความสามารถที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของอีกคนหนึ่ง
เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าตามหรือไม่กระท าตาม 
  ธนวรรณ คุ้มครอง.(2551,.หน้า 8 - 9).อธิบายว่า เป็นความต้องการอ านาจต้องการ 
จะมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจต่าง ๆ สามารถให้คุณและให้โทษแก่
ผู้อ่ืนได้และต้องการรับผิดชอบผู้อ่ืน บุคคลประเภทนี้ถ้าต้องการมีอ านาจสูงจะพยายามมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืนด้วยการท างานให้มีประสิทธิผล และมีความพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันมากกว่า 
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สอดคล้องกับ สุธรรม รัตนโชติ (2552,.หน้า 245 - 249) กล่าวว่า อ านาจเป็นศักยภาพด้าน
ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้อ่ืนโดยที่เป็นเหล่งที่มาแห่ง
ความสามารถ ในส่วนของ จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556,.หน้า.152) ความต้องการที่จะมีอ านาจ
เหนือการตัดสินใจผู้อ่ืน และต้องการที่จะควบคุมผู้อ่ืนให้อยู่ ในอ านาจของตน จะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ก็ได้ คนที่มีความต้องการอ านาจสูงจะคิดหาวิธีที่จะได้มาซึ่งอ านาจ หาทางใช้อ านาจและอิทธิพล 
เอาชนะผู้อ่ืน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อ่ืน บางคนจะพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่อาจท าเพ่ือให้อีกฝ่าย
หนึ่งอยู่ใต้อ านาจของตน ในขณะที่บางคนอาจชอบถกเถียงโต้แย้ง หรือใช้ก าลังเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ
เหนือคนอ่ืน คนกลุ่มนี้พอใจที่จะท างานในลักษณะที่เป็นผู้น ามากกว่าผู้ตาม และจะรู้สึกไม่พอใจมาก
ถ้ารู้สึกว่าตนถูกผู้ อ่ืนแนะน าหรือดูถูกซึ่งความต้องการอ านาจ พัฒนามาจากความรู้สึกต่ าต้อย                
ของบุคคล รู้สึกว่าตนได้และไม่เท่าเทียมคนอ่ืนอาจเป็นด้านสรีระ การศึกษา เศรษฐกิจ หรือสังคม                     
จึงเกิดความต้องการที่จะชดเชยปมด้อยของตน โดยการพยายามแสวงหาอ านาจหรืออิทธิพล  
เพ่ือเป็นปัจจัยให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนา และพึงพอใจ คนกลุ่มนี้มักจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหา 
บิดามารดาเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลย หรือไม่ก็เข้มงวดจนเกินไปท าให้เด็กขาดความรักและความ
มั่นใจ จึงต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้ ชดเชยจากภายนอกครอบครัว 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความต้องการความมี
อ านาจ หมายถึง การที่บุคคลต้องการจะมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอ่ืน มีอ านาจเหนือการตัดสินใจ
ผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจต่าง ๆ หรือสามารถที่ท าให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามวิธีที่
บุคคลนั้นต้องการ คนที่มีความต้องการอ านาจสูงจะคิดหาวิธีที่จะได้มา ซึ่งอ านาจหาทางใช้อ านาจและ
อิทธิพล เอาชนะผู้อ่ืน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อ่ืนด้วยการท างานให้มีประสิทธิผล และมีความพอใจที่
จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันมากกว่า สถานการณ์ที่มีความโอบอ้อมอารีและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อบุคคลอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการความมีอ านาจพอใจที่จะท างานในลักษณะที่เป็นผู้น ามากกว่า 
ผู้ตาม ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความความสามารถเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ ๆ ต้องการยกสถานภาพ
ทางสังคมให้กับตนเอง และจะรู้สึกไม่พอใจมากถ้ารู้สึกว่าตนถูกผู้อ่ืนแนะน าหรือดูถูกซึ่งความต้องการ
อ านาจ พัฒนามาจากความรู้สึกต่ าต้อย ของบุคคล รู้สึกว่าตนได้และไม่เท่าเทียมคนอื่น 
  3. ความต้องการความส าเร็จ ธนวรรณ คุ้มครอง (2551, หน้า 8) กล่าวว่า เป็นความ
ปรารถนาของแต่ละบุคคลที่ต้องการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ บุคคลประเภทนี้จะมีลักษณะ
ชอบการแข่งขัน งานที่ท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง มีความช านาญในการวางแผน สนุกกับการ
แก้ปัญหาและพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เป็นบุคคลที่มีเหตุผลและใช้วิจารณญาณอย่าง
รอบคอบ มักจะท างานเพ่ือความส าเร็จมากกว่า ค่าตอบแทน สอดคล้องกับ จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ 
(2556, หน้า 152) ความต้องการหรือพลังภายในที่ผลักดันให้บุคคลมีความมุมานะ เพ่ือเพ่ิมหรือรักษา
มาตรฐานการท างานของตนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีคุณสมบัติดีเลิศ บุคคลที่มีความต้องการ
ความส าเร็จสูง จะรู้สึกมีความสุขสบายเมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อไม่ประสบ
ความส าเร็จ นอกจากนั้นยังมีความพยายามที่จะปรับมาตรฐาน ของตนให้ดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืน สอดคล้องกับ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland อ้างใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 161 - 163) อธิบายว่าเป็น
ความต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ บุคคลกลุ่มนี้จะให้
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ความส าคัญกับความส าเร็จของงานเป็นอย่างมาก และจะมีลักษณะดังนี้เป็นผู้ที่ชอบท างานเป็นอิสระ 
และมีความรับผิดชอบสูง มีการก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  
เพ่ือที่จะสามารถไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายนั้นแสดงเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย มีความต้องการข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่ได้ท าไปแล้วมีความตั้งใจที่จะท างานหนักและมีความพยายามสูง แสวงหา
ความท้าทายและการเขียนอย่างมีเหตุผล .ในส่วนของ .เฮอร์ชเบอร์ก .(Herzberg,.1966,.p..75). 
ได้อธิบายถึง ความต้องการความส าเร็จว่า คือความส าเร็จที่บุคคลได้รับเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึก
ว่าเขาท างานส าเร็จ หรือมีความต้องการที่ท าให้งานส าเร็จ สิ่งที่จ าเป็นนั้น  คืองานนั้นควรเป็นงาน 
ที่ท้าทายความสามารถ 
  จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า  ความต้องการ
ความส าเร็จ หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดเอาไว้ มีความรับผิดชอบสูง มีการก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  
มีความพยายามที่จะปรับมาตรฐาน ของตนให้ดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืน ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่มากขึ้น ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ชอบการแข่งขัน 
ชอบงานที่ท้าทาย มีความช านาญในการวางแผน มีเป้าหมาย สนุกกับการแก้ปัญหาและพยายามที่จะ
เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานเป็นอย่างมาก เป็นบุคคลที่มีเหตุผล        
และใช้วิจารณญาณนอย่างรอบคอบ มักจะท างานเพ่ือความส าเร็จมากกว่า ค่าตอบแทน บุคคล                  
ที่มีความต้องการความส าเร็จสูง จะรู้สึกมีความสุขสบายเมื่อประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวล
เมื่อไม่ประสบความส าเร็จ 
 
2.3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.3.1 ประวัติและความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล            
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับสูง ปริญญาโท และเอก จึงได้มีการ
ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่
ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง.จากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 
มกราคม.พ.ศ..2548.มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ..2518.ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง.9.แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



38 
 

 
 

รัตนโกสินทร์.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2.3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ รับการ
สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ..2548.ท าให้ดูเหมือนเป็น
มหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของสาธารณชนทั่วไป โดยในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่รวมตัวอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งประกอบไปด้วย
วิทยาเขต ในสังกัดกว่า .38.แห่งและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันการมาเป็น
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2548 ได้เกิดการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแล้วแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย
และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกเป็นอิสระออกมาก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน .คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ใคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
เชิงปฏิบัติการ มีความชัดเจนทางวิชาการและคุณลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะท างาน และสามารถ
ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งการปลูกฝังการมีระเบียบวิจัย 
ความประณีต ความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม  
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
และชุมชน 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธนวรรณ.คุ้มครอง.(2551).ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง .การศึกษาแรงจูงใจและปัญหาที่
กระทบต่อความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของข้าราชการสาย.ข.และ สาย.ค.มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการสาย ข และ สาย ค มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่เคยมีการศึกษา
ต่อเนื่องแบบเป็นทางการโดยมีการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือระดับปริญญา
โท ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามล าดับ สาขาที่มี
การศึกษาต่อเนื่องแบบเป็นทางการส่วนใหญ่ คือ สาขาบริหารธุรกิจ มีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการอยู่ในระดับน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี กิจกรรมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น
ประเภทการสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ข้าราชการสาย .ข 
และ.สาย ค มีระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากแตกต่างเพียงข้าราชการสาย ข ที่มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อแบบเป็นทางการ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้านทั้ง 3.ด้านพบว่า ด้านความต้องการ
สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความต้องการความรักความผูกพันด้านความต้องการมีอ านาจอยู่ใน
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ระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ข้าราชการสาย .ข.และ.สาย.ค.มีระดับแรงจูงใจ  
ในการศึกษาต่อเนื่องแบบเป็นทางการแตกต่างกัน และข้าราชการสาย .ค.ที่มีสถานภาพสมรส  
ที่แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องแบบเป็นทางการแตกต่างกัน .และข้าราชการสาย
ของที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ข้าราชการสาย.ข.และ สาย.ค.มีระดับปัญหาในการศึกษา
ต่อเนื่องทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านข้อพบว่ามีระดับปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
 ร.อ.ณรงค์ ขยันคิด.(2551).ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง.แรงจูงใจของทหารชั้นประทวนที่บรรจุ
เข้ารับราชการใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ จากผลการวิจัยพบว่า
ระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานของทหารชั้นประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่กองพันทหารราบที่ 1 
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ โดยรวมมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า .ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านความส าเร็จในการท างาน รองลงมาคือ  
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านสภาพการท างาน โดยในด้านความส าเร็จในการท างาน 
นายทหารชั้นประทวนมีความคิดเห็นว่า ตนเองมีความสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด ในด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นายทหารชั้นประทวน มีความเห็นว่า ปฏิบัติงานกับ
เพ่ือนร่วมงานด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและสบายใจ และในด้านสภาพการท างาน นายทหารชั้น
ประทวนมีความเห็นว่า เดินทางมาปฏิบัติงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
 พระสมสนุก.สิริปญฺโญ.(สิริปัญญา) (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง.แรงจูงใจของนักศึกษาใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษาแรงจูงใจ และเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 338 คน ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 1).ระดับแรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 3.ด้าน 
อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านปัจจัยทางสังคม ได้เหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ ของสถาบัน และด้านการสนับสนุนจากผู้อ่ืน  2) นักศึกษาในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.3).นักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายได้
พบว่า เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยทางสังคม และด้านการสนับสนุนจากผู้อ่ืนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ในส่วนอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง.4).นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ปีแตกต่างกัน 
มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านปัจจัยทางสังคม และด้านการสนับสนุนจากผู้อ่ืน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการประกอบอาชีพ ไม่พบความแตกต่าง 5) นักศึกษาที่
มีผู้ปกครองมีอาชีพแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านปัจจัยทางสังคมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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 อวยชัย จาตุรพันธ์ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 2) บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร.และ 3).ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
สมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การใช้อ านาจของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเป็นรายด้าน บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเป็นรายด้าน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์ก ารของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครมาก ทั้งภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สุภาภรณ์ โชติชญาน์ (2555).ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน .:.กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ .36.-.45.ปี.มีสถานภาพ
สมรสมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ตั้งแต่.15,000.-.20,000.บาท ต่อเดือนมีต าแหน่งงานด้าน
สายวิชาการมีประสบการในงาน .5.-.10.ปี.ปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัย ในด้านความ
ต้องการความผูกพัน ความต้องการความมีอ านาจ และความต้องการความส าเร็จอยู่ในระดับมาก  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือด้านสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษารายได้ และต าแหน่งงาน ด้านประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ประกอบด้วยด้านความต้องการความผูกพัน ความต้องการความมีอ านาจ และความต้องการ
ความส าเร็จมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทาง
เดียวกัน สามารถท านายสมการณ์พยากรณ์ได้ .64.60.%.และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) 
เท่ากัน 0.808 
 ชุลีพร เพ็ชรศรี (2555) คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้ตามมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นผู้ตามแบบห่างเหิน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
(r.=..304) .ส่วนผู้ตามแบบเอาตัวรอด มีความสัมพันธ์ระดับต่ าอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(r.=..068) และผู้ตามแบบเฉื่อยชา มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 
.05.(r.=.-..144).ส่วนบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือ มิติการยอมรับ.(r.=..668).รองลงมาคือ มิติการสนับสนุน.(r.=..655).
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และด้านที่มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดคือ มิติความรับผิดชอบ.(r.=..526).อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
..01.นอกจากนี้ยังพบว่าคุณลักษณะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล และผู้ตามแบบปรับตาม มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบรรยากาศ
องค์การด้านมิติการยอมรับ มิติการสนับสนุน มิติโครงสร้างของงาน มิติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มิติมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมิติความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”.มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครโดยใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นหน่วยวิ เคราะห์ 
(Unit.of.analysis).ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   3.1.1 การเตรียมโครงการวิจัย 
   3.1.2 การด าเนินการวิจัย 
   3.1.3 การรายงานผลการวิจัย 
 3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
   3.2.1 แผนแบบการวิจัย 
   3.2.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
   3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.2.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.2.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน
การด าเนิ นการอย่ างเป็ นระบบโดยก าหนดรายละเอียด  และขั้ นตอนการด าเนิ นการวิ จั ย 
เป็น 3.ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดเตรียมโครงการวิจัย 2) การด าเนินการวิจัย 3) การรายงานผลการวิจัย              
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย โดยศึกษาจากข้อมูล
ทางสถิติ รายงานการวิจัย กฎระเบียบ รายงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูสนับสนุนการด าเนินการวิจัย เพ่ือจัดท าโครงร่างงานวิจัยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยรับข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้โครงร่างงานวิจัยมีความ
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ และอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้ด าเนินการวิจัยต่อไป 
 3.1.2 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูล ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีการหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และความเชื่อมั่น หลังจากนั้นจึง
น าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ แล้วจึงเขียนรายงานการวิจัยเป็นล าดับต่อไป 
 3.1.3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 
 การรายงานผลการวิจัย .เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดท าร่างรายงานการวิจัยเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนการปรับปรุง
แก้ไข และน าร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือด าเนินการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์                 
แล้วด าเนินการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
และเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการ ตามระเบียบวิธี
วิจัยซึ่งประกอบไปด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา .(Descriptive.Research).โดยมีแผนแบบการวิจัย              
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาทดสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The one - shot, non - experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนแบบการวิจัยได้ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนแบบการวิจัย 
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   เมื่อ  R  หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
     X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
     O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 3.2.2 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และตัวแปรที่ใช้ศึกษำ 

  3.2.2.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 1,312 คน  
  3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางมาตรฐานของ                
แครซ่ี และมอร์แกน.(Krejcie.and.Morgan,.1970).ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ.95.(อ้างในพรรณี                 
ลีกิจวัฒนะ, 2557, หน้า 147) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 298 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน.(Multi.-.stage.Random.Sampling).โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน.(Three-stage 
Random Sampling) ดังตารางที่ 1.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 
วิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง 

วิธีกำรสุ่ม หน่วยของกำรสุ่ม 

1 แบบแบ่งกลุ่ม 
จ าแนกจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป็นแต่ละหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

2 แบบแบ่งชั้น 
จ าแนกจ านวนบุคลากรแต่ละหน่วยงาน
โดยแบ่งตามสายงานคือบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

สายงาน 

3 แบบอย่างง่าย 

จากที่ ไ ด้ จ า นวนบุ ค ล าก ร ในแต่ ล ะ
หน่วยงานแยกตามสายงานแล้วจึงใช้
วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยเลือกรายชื่อ
บุคลากรให้ได้ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
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ตำรำงท่ี 3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 
ที่มำ : ที่ ศธ 0581.17/1944 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง ข้อมูลบุคลากร ,.กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี  
 3.2.2.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา (Variable) จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เป็นตัวแปรที่ศึกษา 
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปรดังต่อไปนี้ 
  ตัวแปรอิสระ .(Xtot).เป็นตัวแปรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งแบ่งออกเป็นจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
   ด้านความยอมรับนับถือ (X1)  
   ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน (X2)  
   ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) 
   ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4)  
  ตัวแปรตำม .(Ytot).เป็นตัวแปรเกี่ ยวกับแรงจู งใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็นจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
   ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน (Y1) 
   ด้านความต้องการความมีอ านาจ (Y2) 
   ด้านความต้องการความส าเร็จ (Y3)  
 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ประชำกร (N) กลุ่มตัวอย่ำง (n) 
วิชำกำร สนับสนุน รวม วิชำกำร สนับสนุน รวม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 46 36 82 10 8 18 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 80 55 135 18 13 31 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 29 29 58 7 7 14 
คณะบริหารธุรกิจ 102 79 181 23 18 41 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 71 30 101 16 7 23 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 122 68 190 28 15 43 
คณะศิลปศาสตร์ 92 33 125 21 7 28 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 34 27 61 7 6 13 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 25 22 47 6 5 11 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ และกอง  1 331 332  - 76 76 

รวม 602 710 1,312 136 162 298 
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 3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม .(Questionnaire).โดยผู้ วิจั ยได้             
สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ น ามาประยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมส าหรับใช้เก็บข้อมูลจ านวน .1.ฉบับ                    
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1.เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ให้ข้อมูล .หรือผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  
และระยะเวลาปฏิบัติงาน เป็นการสอบถามที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (Force Choice) 
  ตอนที่  2.เป็นการสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์ก ารในแต่ละด้าน .ได้แก่                 
1) ความยอมรับนับถือ 2) ความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน 3) ความไว้วางใจและความเอ้ือ
อาทรต่อกัน 4) การมีส่วนร่วมในการท างาน จ านวน 26 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบการวัดเจตคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) (อ้างใน.บุญจันทร์ 
สีสันต์, 2557, หน้า  91 - 92) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
  ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการความผูกพัน 2) ด้านความ
ต้องการความมีอ านาจ 3) ด้านความต้องการความส าเร็จ จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5.ระดับ .(Rating.Scale).ตามแบบการวัดเจตคติของลิเคิร์ท .(Likert.Scale).(อ้างใน           
บุญจันทร์ สีสันต์, 2557, หน้า  91 - 92) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
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  ระดับ 3 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 2.หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1.หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 3.2.4 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม.(Questionnaire).ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
มาประมวลเพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วจึงด าเนินการหาค่าความ
เที่ยงตรง.(Validity).และหาค่าความเชื่อมัน.(Reliability).ของเครื่องมือเป็นขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
(แบบสอบถาม ).เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจความเหมาะสมแล้วจึ ง เสนอให้ 
ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 5 คน เ พ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้อหา เป็นรายข้อ
(Content.Validity).ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนข้อบกพร่องเพ่ือความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ
เนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item - Objective Congruence) (อ้างถึงใน สมประสงค์ เสนารัตน์, 
2556.หน้า.90).โดยตั้งเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ คือ <.06 ใช้ไม่ได้/ปรับปรุง และ ≥ 
.06 ใช้ได้ โดยแบบสอบถามทุกข้อได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .06 - 1.0 
 ขั้นตอนที่.3.น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดสอบ.(Try-out) กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 30 คน 
 ขั้นตอนที่ 4.เป็นการหาค่าความชื่อมันของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบที่น าไปทดสอบ 
(Try-out) มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น .(Reliability).โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์                  
แอลฟ่าครอนบาค .(Cronbach.Alpha.Coefficient).(อ้างใน ศิริพงษ์ เศาภายน ,.2550,.หน้า.82)                     
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าครอนบาคจะต้องไม่น้อยกว่า..60.ขึ้นไปจะถือว่ามีค่าความเชื่อมัน
ที่ยอมรับได้ .และแบบสอบถามของผู้วิจัยได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ ..970.ถือว่ามีค่าความ                  
เชื่อมั่นสูงและน าไปใช้ได้ 
 3.2.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  จากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้การเก็บรวมรวมข้อมูล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสูงสุด ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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  1..ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุ เคราะห์จาก .คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย                
มหามกุฏราชวิทยาลัยไปยังหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                    
ที่จะท าการเก็บข้อมูลเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง                        
ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.ตามที่ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถาม จ านวน 298.ชุด ไปแจกบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแล้ว                            
จึงรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ในครั้งแรกผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน                    
285.ชุด.คิดเป็นร้อยละ.95.63.ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมจนครบ 
 3.2.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ตามท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามจนครบ จึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์โดยพิจารณา
คัด เลื อกแบบสอบถามที่ ไม่ สมบู รณ์ออก เ พ่ือน าแบบสอบถามที่ สมบูรณ์มาจัดระเบียบ                  
และลงรหัส หลังจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเป็นล าดับต่อไป 
 3.2.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล.เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และข้อค าถามท่ีต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1..การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากร ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน                  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                    
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่.ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2..การวิเคราะห์ระดับบรรยากาศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
พระนคร โดยใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard.Deviations).ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยก าหนด                    
เกณฑ์ในการวิเคราะห์แล้วน ามาเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามแนวคิดของเบส .(Best.W..John,.1997, p. 
190) ดังนี้    
  ค่าเฉลี่ย 4.50.-.5.00 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50.-.4.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50.-.3.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50.-.2.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00.-.1.49 หมายถึง บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3..การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร โดยใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard.Deviations).ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์แล้วน ามาเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามแนวคิดของเบส (Best W. John, 1997, p. 190) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50.-.5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50.-.4.49 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50.-.3.49 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50.-.2.49 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00.-.1.49 หมายถึง แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ 
(Correlation.Analysis).เพียร์สัน.(Pearson.Correlation.Coefficient).และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน.(Stepwise.Multiple.Regression.Analysis).เพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์บรรยากาศ
องค์การ.(Xtot).และสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจในการท างาน .(Ytot).ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการ
แปลผล.(Hinkle D.E. 1998, p.118).ดังนี้ 
 ค่า r = .90 - 1.00 .. หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูงที่สุด 
 ค่า r = .70 - .90     หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูง 
 ค่า r = .50 - .70     หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่า r = .30 - .50     หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ า 
 ค่า r = .00 - .30     หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ ามาก  
 ค่า r = 0   หมายถึง ไมม่ีความสัมพันธ์กัน  
 ค่า r = 1   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ 
 ค่า r = มีค่าเป็น + หมายถึง มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน 
 ค่า r = มีค่าเป็น -  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์.1).เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร.2).เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3).บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร.จ านวน 298 คน.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม .(Questionnaire).เกี่ยวกับ
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บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ .1).สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ 
(Frequency).ค่ าร้ อยละ .(Percentage).ค่ าเฉลี่ ย .(Mean).และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .(Standard 
Deviations) 2) สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
RegressionใAnalysis)ใโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิ เคราะห์ข้อมูลตามที่ ได้ 
กล่าวมาข้างต้น 
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 บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”.มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา.บรรยากาศ
องค์การ แรงจูงใจในการท างาน และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ .แบบสอบถาม.ซึ่งผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยแบ่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ.(อาจารย์).จ านวน.136.ฉบับ.บุคลากรสายสนับสนุน.(เจ้าหน้าที่ ) .จ านวน.162.ฉบับ 
รวมทั้งสิ้น.298.ฉบับ ซึ่งได้รับคืนทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ.100.จากที่ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว
จึงน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าเสนอท้ังหมด 5 ตอน ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรบรรยากาศองค์การ  
   X1  แทน  ด้านความยอมรับนับถือ 
   X2  แทน ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน 
   X3  แทน ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง 

X4  แทน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
   X (tot)  แทน  ผลรวมของบรรยากาศองค์การ 
   สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรตามแรงจูงใจในการท างาน 
    Y1  แทน  ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน 
   Y2  แทน  ด้านความต้องการความมีอ านาจ 
   Y3  แทน  ด้านความต้องการความส าเร็จ 
   Y(tot)  แทน  ผลรวมของแรงจูงใจในการท างาน 

   สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ  

   N  แทน  ประชากร  
   n  แทน  กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล  
      แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach’s)  
   r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s product Moment  
     Correlation coefficient)  
  VIF  แทน  ค่าดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Variance inflation factor)  
  SS  แทน  ค่าระหว่างกลุ่มภายในกลุ่มและรวม (Sum of Squares)  
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   df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom)  
   MS  แทน  ค่าระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม (Mean Square)  
   F แทน นัยส าคัญแสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเชิงเส้น  
   Sig  แทน  * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  Sig  แทน  ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  MR  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 
  R แทน  ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)   
  R2  แทน  ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square)  
  SE แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  
  B แทน  ค่าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอย  
  Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน  
  t แทน ค่าอัตราส่วน t ใช้ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ  

ตอนที ่.1.ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนที่.2.ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ และน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  
  ตอนที่.3.ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนครโดยใช้ ค่าเฉลี่ย.(  ).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ และน าค่าเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)   
  ตอนที ่.4. ผลการว ิเคราะห ์ค ่าส ัมประส ิทธิ ์สหส ัมพ ันธ ์ของบรรยากาศองค์การที่มี
ความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์.(Correlation Analysis)  
  ตอนที่.5.ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน.(Stepwise.Multiple.Regression.Analysis).รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา.ประเภทของบุคลากร.ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน.และระยะเวลาปฏิบัติราชการ.ซึ่งเป็นบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ .(Frequency).ค่าร้อยละ 
(Percentage) ดังตารางที่ 4.1 
 



53 
 

ตารางท่ี 4.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

   (n=298) 
สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

1. เพศ    
 ชาย 105 35.23 
 หญิง 193 64.77 
 รวม 298 100.00 

2. อายุ    
 18 – 30 ปี 75 25.17 
 31 – 40 ปี 145 48.66 
 41 – 50 ปี 61 20.47 
 51 – 60 ปี 17 5.70 
 รวม 298 100.00 
3. ระดับการศึกษา    
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 0.67 
 ปริญญาตรี 133 44.63 
 ปริญญาโท 152 51.01 
 ปริญญาเอก 11 3.69 
 รวม 298 100.00 
4. หน่วยงานที่สังกัด    
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 6.04 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 31 10.40 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 14 4.70 
 คณะบริหารธุรกิจ 41 13.76 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 23 7.72 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43 14.43 
 คณะศิลปศาสตร์ 28 9.40 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 13 4.36 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 11 3.69 
 หน่วยงาน อ่ืน ๆ 76 25.50 
 รวม 298 100.00 
5. ประเภทบุคลากร    
 ข้าราชการ 57 19.13 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 157 52.68 
 พนักงานราชการ 18 6.04 
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   (n=298) 
สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

 ลูกจ้างประจ า 6 2.02 
 ลูกจ้างชั่วคราว  60 20.13 
 รวม 298 100.00 
6. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน    
 อาจารย์ (สายวิชาการ) 136 45.64 
 เจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) 162 54.36 
 รวม 298 100.00 
7. ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    
 1 – 5 ปี 122 40.94 
 6 – 10 ปี 105 35.23 
 11 – 15 ปี 43 14.43 
 16 ปี ขึ้นไป 28 9.40 
 รวม 298 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่คือเพศหญิง 
จ านวน.193.คน คิดเป็นร้อยละ 64.77 เพศชาย จ านวน.105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 
ส่วนใหญ่ระหว่าง 31.-.40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66 รองลงมา คือ อายุ 18.-.30 ปี มีจ านวน 
75.คน.คิดเป็นร้อยละ.25.17.และน้อยที่สุดคือ 51.-.60 ปีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทใจ านวน 152  คิดเป็นร้อยละ 51.01 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.63 และน้อยที่สุ ด คือ ต่ ากว่ าปริญญาตรี  จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.67 โดยส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่คณะ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ.14.43.และน้อยที่สุด คือ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละใ3.69ใและประเภทของบุคลากร 
ส่วนใหญ่คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 157 คน.คิดเป็นร้อยละ 52.68.รองลงมา คือ ลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ (สายสนับสนุน) จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.36.และอาจารย์.(สายวิชาการ).จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 ในส่วนของ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการอยู่ระหว่าง 1.-.5.ปี  
จ านวน 122 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 40.94 รองลงมาอยู่ในช่วง 6.-.10 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 และน้อยที่สุดอยู่
ในช่วง 16 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 
 
4.2 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ตอนที่ .2.ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ.(Xtot) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยหา 
ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังตาราง 4.2 – 4.5 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบรรยากาศองค์การของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายด้าน  

    (n=298) 
รายด้าน บรรยากาศองค์การ (Xtot)   

 
S.D. ระดับ 

1 ด้านความยอมรับนับถือ (X1)   3.93 0.63 มาก 
2 ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน (X2) 3.81 0.72 มาก 
3 ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3)   3.82 0.62 มาก 
4 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  (X4)   3.85 0.67 มาก 

รวม (Xtot) 3.85 0.58 มาก 
   
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวม (Xtot).อยู่ในระดับมาก (  =3.85,.S.D.=0.58).เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ 
ในระดับมากทุกด้าน ด้านความยอมรับนับถือ (X1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =3.93, S.D.= 0.63) รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน.(X4)ใ(  =3.85,.S.D.=.0.67) และน้อยที่สุด คือ ด้านความไว้วางใจและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน (X2) (  =3.81, S.D.= 0.72) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบรรยากาศองค์การของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายข้อด้านการยอมรับนับถือ (X1)   

    (n=298) 
รายข้อ ด้านการยอมรับนับถือ (X1)   

 
S.D. ระดับ 

1 บุคลากรในองค์การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

 
3.92 

 
0.72 

 
มาก 

2 บุคลากรในองค์การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 3.88 0.77 มาก 
3 บุคลากรในองค์การมีการยอมรับนับถือกันตาม

ต าแหน่งหน้าที่ 
 

3.97 
 

0.79 
 

มาก 
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    (n=298) 
รายข้อ ด้านการยอมรับนับถือ (X1)   

 
S.D. ระดับ 

4 บุคลากรในองค์การให้ความเคารพกันตามล าดับ
ความอาวุโส 

 
4.05 

 
0.79 

 
มาก 

5 บุคลากรในองค์การให้การยอมรับความสามารถ 
และทักษะในการท างานของเพ่ือนร่วมงาน 

 
3.92 

 
0.78 

 
มาก 

6 บุคลากรในองค์การวางตัวได้เหมาะสมตามโอกาส 
และสถานที ่ 

 
3.89 

 
0.77 

 
มาก 

รวม (X1) 3.93 0.63 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านการยอมรับนับถือ (X1) อยู่ในระดับมาก (  =3.93,.S.D.=.0.63).เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ.คือ.บุคลากรในองค์การให้ความเคารพกันตามล าดับ
ความอาวุโสมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =4.05,.S.D.=,0.79).รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การมีการยอมรับ
นับถือกันตามต าแหน่งหน้าที่ (  =3.97, S.D.=.0.79) และน้อยที่สุด คือ บุคลากรในองค์กรให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน (  =3.88, S.D.= 0.77) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบรรยากาศองค์การของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.โดยภาพรวมและรายข้อด้านความไว้วางใจและความ
เอื้ออาทรต่อกัน (X2)   

    (n=298) 
รายข้อ ด้านความไว้วางใจและความเอื้ออาทรต่อกัน (X2)   

 
S.D. ระดับ 

1 บุคลากรในองค์การในแต่ละระดับมีความไว้วางใจ 
ต่อกัน 

 
3.79 

 
0.80 

 
มาก 

2 บุคลากรในองค์การสามารถขอความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนร่วมงานให้การท างานแทนตนเองได้ 

 
3.80 

 
0.78 

 
มาก 

3 บุคลากรในองค์การท างานร่วมกันเหมือนพี่เหมือน
น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

 
3.81 

 
0.87 

 
มาก 

4 บุคลากรในองค์การมีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความ
เอ้ืออาทร และพ่ึงพาอาศัยกัน 

 
3.88 

 
0.81 

 
มาก 

5 บุคลากรในองค์การมีความเต็มใจในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ท างานให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

 
3.80 

 
0.86 

 
มาก 

รวม (X2) 3.81 0.72 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน.(X2).อยู่ในระดับมาก.(  =3.81,.S.D.=.0.72)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ.บุคลากรในองค์การมีน้ าใจ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความเอ้ืออาทร และพ่ึงพาอาศัยกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  =3.88,.S.D.=.0.81).
รองลงมา คือ.บุคลากรในองค์การท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน (  =
3.81,.S.D.=.0.87) และน้อยที่สุด คือ บุคลาการในองค์กรในแต่ละระดับมีความไว้วางใจต่อกัน (  =
3.79, S.D.= 0.80) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบรรยากาศองค์การของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายข้อด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3)   

    (n=298) 
รายข้อ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3)   

 
S.D. ระดับ 

1 บุคลากรในองค์การได้รับค าชื่นชมยินดีจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงานเมื่อท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย หรือมีผลงานที่โดดเด่น 

 
 

3.82 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
2 หากบุคลากรในองค์การเกิดปัญหาในการท างาน

มักจะได้รับก าลังใจใน การแก้ไขปัญหาจาก
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

 
 

3.78 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
3 บุคลากรในองค์การมีความอดทนในการท างานแม้จะ

มีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เกิดข้ึน 
 

3.90 
 

0.71 
 

มาก 
4 บุคลากรในองค์การมีความเชื่อมั่นในความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพของตน 
 

3.94 
 

0.67 
 

มาก 
5 บุคลากรในองค์การได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

3.70 
 

0.80 
 

มาก 
6 บุคลากรในองค์การได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

3.87 
 

0.86 
 

มาก 
7 บุคลากรในองค์การได้รับการสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ตนเองปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ 

 
 

3.82 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
8 บุคลากรในองค์การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จาก

องค์กรตามความเหมาะสม เช่น การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสิทธิ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

 
 
 

3.86 

 
 
 

0.88 

 
 
 

มาก 
รวม (X3) 3.72 0.62 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).อยู่ในระดับมาก (  =3.72,.S.D.=.0.62).เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ บุคลากรในองค์การมีความเชื่อมั่นในความรู้ 
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ความสามารถ และศักยภาพของตนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =3.94,.S.D.=.0.67).รองลงมา คือ บุคลากร
ในองค์การของท่านมีความอดทนในการท างานแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ (  =
3.90,.S.D.=,0.71).และน้อยที่สุด คือ หากบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดปัญหาในการท างานมักจะ
ได้รับก าลังใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  (  =3.78,.S.D.=.0.80) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายข้อด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4) 

    (n=298) 
รายข้อ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4)   

 
S.D. ระดับ 

1 บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ก าหนดนโยบาย และวางแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์การ 

 
 

3.77 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
2 องค์การมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่แสดงให้เห็น

การมีส่วนร่วมใน  การท างาน เช่น การด าเนินงานใน
รูปแบบคณะท างาน/คณะกรรมการ เป็นต้น 

 
 

3.83 

 
 

0.77 

 
 

มาก 
3 บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในงาน

ส่วนรวมขององค์การ 
 

3.88 
 

0.78 
 

มาก 
4 องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความ

คิดเห็นในการท างานได้ 
 

3.83 
 

0.80 
 

มาก 
5 องค์การมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการท างานอยู่เสมอ 
 

3.89 
 

0.82 
 

มาก 
6 บุคลากรในองค์การมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน

ให้ประสบความส าเร็จ 
 

3.92 
 

0.87 
 

มาก 
7 บุคลากรในองค์การมีการท างานเป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.88 
 

0.84 
 

มาก 
รวม (X4) 3.85 0.67 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน .(X4) .อยู่ ในระดับมาก.(  =3.85,.S.D.=.0.67)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ บุคลากรในองค์การของท่านมี
ความร่วมมือร่วมใจกันท างานให้ประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =3.92,.S.D.=.0.87).รองลงมา 
คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  =3.88,,S.D.= 0.84) 
และน้อยที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และวาง
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ (  =3.77, S.D.= 0.82) ตามล าดับ 
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4.3.การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร 

 ตอนที่ .3 ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างาน.(Ytot).ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์.(Best).ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล.โดยภาพรวม 
และรายด้าน.ดังตาราง 4.7 – 4.10 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการท างานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายด้าน 

    (n=298) 
รายด้าน แรงจูงใจในการท างาน (Ytot)   

 
S.D. ระดับ 

1 ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน (Y1)   3.93 0.60 มาก 
2 ด้านความต้องการความมีอ านาจ (Y2) 3.58 0.74 มาก 
3 ด้านความต้องการความส าเร็จ (Y3)   3.07 0.60 ปานกลาง 

รวม (Ytot) 3.86 0.54 มาก 
 
  จากตารางที ่4.7 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครโดยภาพรวม.(Ytot).อยู่ในระดับมาก.(  =3.86,.S.D.=.0.54).เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านยกเว้นด้านความต้องการความส าเร็จ.(Y3).อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยด้านความต้องการความรักและความผูกพัน.(Y1).มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด.(  =3.93,.S.D.=.0.60).รองลงมา
คือ ด้านความต้องการความมีอ านาจ.(Y2).(  =3.85,.S.D.=.0.74).และน้อยที่สุดคือ ด้านความต้องการ
ความส าเร็จ.(Y3) (  =3.07,.S.D.= 0.60).ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.โดยภาพรวมและรายข้อด้านความต้องการ
ความรักและความผูกพัน (Y1)   

    (n =298) 
รายข้อ ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน (Y1)   

 
S.D. ระดับ 

1 การต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในสังคม             
ที่ท างาน 

 
3.93 

 
0.71 

 
มาก 

2 การต้องการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมากกว่าการท างาน
คนเดียว 

 
3.95 

 
0.76 

 
มาก 
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    (n =298) 
รายข้อ ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน (Y1)   

 
S.D. ระดับ 

3 บุคลากรในองค์กรมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน 

3.86 0.80 มาก 

4 ความพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
มีความส าคัญมากกว่าความส าเร็จของงาน 

 
4.04 

 
0.74 

 
มาก 

5 ต้องการท างานเพราะว่าต้องการมีสังคม  
มีเพ่ือนฝูงในที่ท างาน 

 
3.84 

 
0.81 

 
มาก 

6 การมีความสุขท่ีท างานร่วมกับคนอ่ืนในที่ท างาน 4.00 0.76 มาก 
รวม (Y1) 3.93 0.60 มาก 

 
  จากตารางที ่4.8 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านความต้องการความรักและความผูกพัน.(Y1).อยู่ในระดับมาก (  =3.93,.S.D..=.0.60)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ความพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมี
ความส าคัญมากกว่าความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.(  =4.04,.S.D.=.0.74).รองลงมาการมี
ความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนในที่ท างาน.(  =4.00,.S.D.=.0.76).และน้อยที่สุด คือ ต้องการท างาน
เพราะว่าต้องการมีสังคมมีเพ่ือนฝูงในที่ท างาน (  =3.84,.S.D.= 0.81).ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจูงใจในการท างานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายข้อด้านความต้องการความมีอ านาจ (Y2) 

    (n =298) 
รายข้อ ด้านความต้องการความมีอ านาจ (Y2)   

 
S.D. ระดับ 

1 ต้องการมีอิทธิพล ควบคุมบุคคลอ่ืนในที่ท างาน  
มีอ านาจเหนือการตัดสินใจของผู้อื่น 

 
3.34 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

2 ต้องการเป็นระดับหัวหน้า/ผู้น าในการปฏิบัติงาน  
ต่าง ๆ 

 
3.46 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

3 ต้องการเอาชนะผู้อื่นด้วยความรู้ความสามารถ 3.59 0.99 มาก 
4 สามารถท าทุกอย่างเพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จ 3.43 1.04 ปานกลาง 
5 ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิม

ขึ้นอยู่เสมอ 
 

3.96 
 

0.78 
 

มาก 
6 ชอบสถานการณ์การแข่งขันในการท างานเพ่ือให้งาน

ประสบผลส าเร็จ 
 

3.59 
 

0.94 
 

มาก 
7 ต้องการยกสถานภาพทางสังคมให้กับตนเองด้วยการ

มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
 

3.70 
 

0.93 
 

มาก 
รวม (Y2) 3.58 0.74 มาก 
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  จากตารางที ่4.9 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยภาพรวมด้านความต้องการความมีอ านาจ.(Y2).อยู่ในระดับมาก (  =3.58, S.D.= 0.74) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความความสามารถเพ่ิมข้ึนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด.(  =3.96,.S.D.=.0.78).รองลงมา คือ ต้องการยกสถานภาพทางสังคมให้กับตนเองด้วยการมีหน้าที่
การงานที่สูงขึ้น.(  =3.70,.S.D.= 0.93).และน้อยที่สุด คือ ต้องการมีอิทธิพล ควบคุมบุคคลอ่ืนในที่ท างาน 
มีอ านาจเหนือการตัดสินใจของผู้อ่ืน.(  =3.34,.S.D.=.1.07).ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจูงใจในการท างานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายข้อด้านความต้องการความส าเร็จ (Y3)   

    (n =298) 
รายข้อ ด้านความต้องการความส าเร็จ (Y3)     

 
S.D. ระดับ 

1 มีความต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 
4.10 

 
0.77 

 
มาก 

2 ตนเองท างานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือความส าเร็จของงาน 

 
4.06 

 
0.76 

 
มาก 

3 ความส าเร็จของงานเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
ในการท างาน 

 
4.07 

 
0.70 

 
มาก 

4 เพ่ือความส าเร็จของงาน ต้องการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ที่มากขึ้น 

 
 

4.11 

 
 

0.66 

 
 

มาก 
5 ความส าเร็จของงานจะท าให้ท่านมีความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน 
 

4.00 
 

0.78 
 

มาก 
6 มีเป้าหมายในการท างานที่ต้องการท าให้ประสบ

ความส าเร็จในอนาคต 
 

4.15 
 

0.75 
 

มาก 
7 มีบุคคลต้นแบบที่ประสบความส าเร็จเป็นแรงบันดาล

ใจในการท างาน 
 

4.07 
 

0.78 
 

มาก 
รวม (Y3)  4.07 0.60 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครภาพโดยรวมด้านความต้องการความส าเร็จ . (Y3) .อยู่ ในระดับมาก.(  =
4.07,.S.D. = .0.60) . เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากทุ กข้ อ  คื อ  
มีเป้าหมายในการท างานที่ต้องการท าให้ประสบความส าเร็จในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =4.15, 
S.D.=.0.75) .รองลงมา คือ เ พ่ือความส าเร็จของงานท่านต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ . แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ม า ก ขึ้ น . (  = 4. 11,,S. D. = . 0. 66) . แ ล ะ น้ อ ย ที่ สุ ด 
คือ ความส าเร็จของงานจะท าให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน .(  =4.00,.S.D.=.0.78) 
ตามล าดับ 
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4.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ตอนที่.4.ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่.4.11.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

    (n =298) 
 X1 X2 X3 X4 Ytot  

X1 1 - - - .650** 
X2 .749** 1 - - .565** 
X3 .683** .745** 1 - .614** 
X4 .657** .678** .775** 1 .595** 

Ytot .650** .565** .614** .595** 1 
 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า บรรยากาศองค์การด้านความยอมรับนับถือ (X1) ด้านความ
ไว้วางใจและความเอื้ออาทรต่อกัน (X2).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การท างาน.(X4).กับแรงจูงใจในการท างาน.(Ytot).โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันปานกลางซึ่งมี 
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์. (r) .อยู ่ระหว่าง . .565.-. .650. เมื ่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 
X1 - X4 ด้วยกันพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง .667 - .775 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุ.(Multicollinearity).ของตัวแปรอิสระ.(X)  

 ดังนั ้น จะต้องท าการทดสอบ.(Collinearity.Statistics) . โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
คือ.ค่า.Tolerance.ต้องมากกว่า.19 (อ้างในลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. และคณะ, หน้า 277) และค่า
ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ Variance Inflation Factor (VIF) หากมีค่ามากกว่า 5.3 แสดงว่า 
มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ดังตาราง 4.12 
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ตารางที ่4.12 ค่าดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF)  
 

 

บรรยากาศองค์การ (Xtot) 
 

(Ytot) 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 ด้านความยอมรับนับถือ (X1) .650 .390 2.565 

2 ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทร 
ต่อกัน  (X2) 

 
.565 

 
.331 

 
3.017 

3 ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) .614 .304 3.291 
4 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4) .595 .364 2.748 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรด้านบรรยากาศองค์การ ด้านการ
ยอมรับนับถือ (X1) ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน (X2)  ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง 
(X3) และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4) มีค่าระหว่าง 0.304.–.0.390.ซึ่งมากกว่า 0.19  
ค่าดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ Variance Inflation Factor (VIF) ด้านความยอมรับนับถือ (X1) 
ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน (X2) ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) และด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน (X4) มีค่าระหว่าง 2.565 – 3.291 ซึ่งต่ ากว่า 5.3 จากค่าดัชนีทั้งสองแสดงว่าตัว
แปรอิสระ (X) ไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ.(Multicollinearity) ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เป็นล าดับต่อไป  
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4.5.การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ตอนที่.5.ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 จากสมมติฐานของการวิจัยคือ ปัจจัยบรรยากาศองค์การอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) โดยเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ
ขั ้นตอน. (StepwiseใMultiple.Regression.Analysis) ใพ ิจารณาตามต ัวแปรที ่เ ข ้าสมการ  
คือ ด้านความยอมรับนับถือ.(X1).ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน.(X2).ด้านการมีขวัญ
ก าลังใจสูง.(X3).และ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน.(X4).โดยเลือกวิธีแบบขั้นตอน.(Stepwise). 
 
 
 
 
 
 
  
 

ด้านความไว้วางใจฯ (X2) 

ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) 

บรรยากาศองค์การ (Xtot)  

 

แรงจูงใจในการท างาน (Ytot) 
 

ด้านการยอมรับนับถือ (X1) 

ด้านการมสี่วนร่วมในการท างาน (X4) 
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ตารางที่.4.13.การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               
ด้านความยอมรับนับถือ.(X1).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
(X4).ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร (Ytot) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression  43.633 3 14.544 93.279 .000* 
Residual 45.841 294 .156 - - 

Total 89.474 297 - - - 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) .698 

ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (Coefficient of determination)   .488 

ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) .482 

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .39487 

 
ตารางที.่4.14.ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที่ (Constant) 1.279 .157 - 8.163 .000* 
ด้านความยอมรับนับถือ (X1)   .336 .051 .390 6.567 .000* 
ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3)  .187 .063 .211 2.976 .003* 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (X4)   .143 .056 .176 2.557 .011** 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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จากตารางที่ 4.13.-.14 พบว่า มีตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ คือ ด้านความยอมรับนับถือ 
(X1).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน.(X4).โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ.(Multiple.R)เท่ากับ..698.ค่าประสิทธิภาพในการท านาย.(R.Square).เท่ากับ .488 
หมายความว่าบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านความยอมรับ 
นับถือ.(X1).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน.(X4).ทั้ง.3.ด้านส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.(Ytot).สามารถ
ท านายแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้ร้อยละ.48.8 มาตรฐานในการท านาย.(Standard.Error).เท่ากับ..39487.ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า 
บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านความยอมรับนับถือ (X1)  
ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง .(X3).และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน .(X4).ทั้ง.3.ด้านส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ..01 และสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้ 

(Ytot)  =  1.279** + .336** (X1)  +  .187** (X3) + .143* (X4) 

สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย   

  การวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  คือ ปัจจัยของของบรรยากาศองค์การอย่างน้อย
หนึ่งตัวแปร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
พระนคร สามารถเขียนการถอดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ดังภาพที่ 4.2 
 
  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (X3) 

 

แรงจูงใจในการท างาน (Ytot) 
 

ด้านการยอมรับนับถือ (X1) 

ด้านการมสี่วนร่วมในการท างาน (X4) 

.390 

.211 

.176 
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  จากภาพที่ 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน .(Stepwise 
Multiple Regression Analysis).ของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย 
ด้านการยอมรับนับถือ.(X1).มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย.เท่ากับ..336.ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง 
(X3).ค ่าส ัมประสิทธิ ์การถดถอย . เท ่าก ับ . .187.และด้านการมีส ่วนร ่วมในการท างาน . (X4)                    
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ .143.ทั้ง.3.ด้านส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ผู ้ว ิจัยได้ตั ้งไว้.และปรากฏว่าด้านความไว้วางใจและความเอื้ออาทรต่อกัน .(X2) 
ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง .“บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”.วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา.1).บรรยากาศองค์การของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร .2).แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.3).บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรใน
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร .จ านวน .298 .คน .เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จั ย 
คือ แบบสอบถาม.(Questionnaire).เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้  
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ .(Frequency).ค่าร้อยละ.(Percentage).ค่าเฉลี่ย .
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard Deviations) 2) สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน .(Stepwise.Multiple.Regression.Analysis).โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล .หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสรุปผลการวิจัยได้ดงันี้ 
 5.1.1.จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
  1) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่.คือ.เพศหญิง.จ านวน.193.คน.คิดเป็นร้อยละ.64.77.เพศชาย 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 
  2) ผู้ให้ข้อมูลมีอายุผู้ส่วนใหญ่ระหว่าง.31.-.40 ปี.จ านวน.145.คน.คิดเป็นร้อยละ.48.66 
รองลงมา คือ.อายุ.18.-.30.ปี.มีจ านวน.75.คน.คิดเป็นร้อยละ.25.17.และน้อยที่สุด คือ.51.-.60.ปี
จ านวน.17.คน คิดเป็นร้อยละ 5.70  
  3).ระดับการศึกษาส่วนใหญ่.คือ.ระดับปริญญาโท.จ านวน.152.คิดเป็นร้อยละ.51.01  
รองลงมา.คือ.ระดับปริญญาตรี .จ านวน.133.คน.คิดเป็นร้อยละ.44.63.และน้อยที่สุดคือต่ ากว่า 
ปริญญาตรี.จ านวน.2.คน.คิดเป็นร้อยละ 0.67 
  4).หน่วยงานส่วนใหญ่.คือ.หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่คณะ.จ านวน 76 คน.คิดเป็นร้อยละ 
25.50 รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ.14.43.และน้อยที่สุด.คือ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน.11.คน คิดเป็นร้อยละ 3.69 
  5).ประเภทของบุคลากรส่วนใหญ่.คือ.พนักงานมหาวิทยาลัย.จ านวน.157.คน.คิดเป็น        
ร้อยละ.52.68.รองลงมา.คือ.ลูกจ้างชั่วคราว.จ านวน.60.คน.คิดเป็นร้อยละ.20.13  
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  6).ต าแหน่งหน้าที่ .ซึ่งมีเจ้าหน้าที่.(สายสนับสนุน).จ านวน .162.คน.คิดเป็นร้อยละ 
54.36.และอาจารย์.(สายวิชาการ).จ านวน.136.คน.คิดเป็นร้อยละ 45.64 
  7).ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ.บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการอยู่
ระหว่าง.1.-.5.ปี จ านวน.122.คน คิดเป็นร้อยละ.40.94.รองลงมาอยู่ในช่วง.6.-.10.ปี.จ านวน.105.คน  
คิดเป็นร้อยละ.35.23.และน้อยที่สุดอยู่ในช่วง.16.ปีขึ้นไป.จ านวน.28.คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 
 5.1.2.จากการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ สรุปได้ดังนี้ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
พระนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่                
คือ ด้านความยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน .และน้อยที่สุด 
คือ ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  ด้านความยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านให้ความเคารพกันตามล าดับความอาวุโส 
รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีการยอมรับนับถือกันตามต าแหน่งหน้าที่  และน้อยที่สุด
คือ บุคลากรในองค์การของท่านให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  ความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.คือ.บุคลากรในองค์การของท่านมีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความ 
เอ้ืออาทร และพ่ึงพาอาศัยกัน.รองลงมา คือ.บุคลากรในองค์การของท่านท างานร่วมกันเหมือนพ่ี
เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน และน้อยที่สุด คือ.บุคลากรในองค์การของท่านในแต่ละระดับมี
ความไว้วางใจต่อกัน 
  ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความเอ้ืออาทร                
และพ่ึงพาอาศัยกัน รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การของท่านท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง
เหมือนครอบครัวเดียวกัน และน้อยที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านในแต่ละระดับมีความ
ไว้วางใจต่อกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด บุคลากรในองค์การของท่านมีความร่วมมือร่วมใจกันท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ รองลงมา คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และน้อยที่สุด คือ บุคลากรในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และวาง
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ 
 5.1.3.จากการวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ สรุปได้ดังนี้ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่                
คือ ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน .รองลงมา คือ.ด้านความต้องการความมีอ านาจ                 
และน้อยที่สุด คือ ด้านความต้องการความส าเร็จ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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  ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด .ท่านคิดว่าความพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมีความส าคัญ
มากกว่าความส าเร็จของงาน รองลงมา คือ.ท่านมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนในที่ท างาน                   
และน้อยที่สุด คือ.ท่านต้องการท างานเพราะว่าต้องการมีสังคมมีเพ่ือนฝูงในที่ท างาน 
  ด้านความต้องการความมีอ านาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ท่านต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความความสามารถเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ.ๆ.
รองลงมา คือ.ท่านต้องการยกสถานภาพทางสังคมให้กับตนเองด้วยการมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น และน้อย
ที่สุด คือ ท่านต้องการมีอิทธิพล ควบคุมบุคคลอ่ืนในที่ท างาน มีอ านาจเหนือการตัดสินใจของผู้อ่ืน 
  ด้านความต้องการความส าเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น          
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดท่านมีเป้าหมายในการท างานที่ต้องการท าให้ประสบความส าเร็จ
ในอนาคต รองลงมา คือ เพ่ือความส าเร็จของงานท่านต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่มากขึ้น .และน้อยที่สุด คือ.ท่านคิดว่าความส าเร็จของงานจะท าให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 5.1.4.บรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ด้านความยอมรับนับถือ.(X1).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน .(X4).โดยส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวม.(Ytot).อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01    
 
5.2.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.2.1 บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก.ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ.ด้านการยอมรับนับถือ.(X1).ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า.บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่ละระดับได้การยอมรับนับถือ มีความเคารพกัน
ตามล าดับความอาวุโส ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน มีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันตามต าแหน่งหน้าที่ การให้การยอมรับความสามารถ .และทักษะในการท างานของเพ่ือน
ร่วมงาน และการวางตัวได้เหมาะสมตามโอกาส และสถานที่ โดยปรกติหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ
จะมีบรรยากาศองค์การในด้านนี้ เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการเคารพกันตามล าดับความอาวุโส 
และต าแหน่งหน้าที่ ตามระเบียบแบบของทางราชการซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
ยังมีโครงสร้างองค์การที่เป็นส่วนราชการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ.บราวน์.และโมเบิรก 
(Brown.and.Moberg).ได้อธิบายว่าบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อสมาชิกขององค์การเนื่องจาก 
จะช่วยในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบขององค์การเนื่องจาก
จะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและความพึงพอใจที่จะอยู่ในองค์การหากต้องท าการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาองค์การสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรก คือ บรรยากาศองค์การเพราะ
บรรยากาศองค์การถูกสะสมความเป็นมาขององค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศองค์การ
ในองค์การหนึ่งอาจจะเหมาะสมหรือไม่กับอีกองค์การหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องพิจารณาเป้าหมาย
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และความพยายามต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อองค์การของตนเอง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานของตนด้วย .และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ.บาทหลวง
อิทธิพล ศรีวัฒนะ.ได้อธิบายว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรู้สึกของบุคลากรซึ่ง
ส่งผลต่อจิตใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามรูปแบบของบรรยากาศองค์การ เกิดเรียนรู้ 
และการรับรู้ถึงพฤติกรรมองค์การ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับองค์การได้พัฒนาตาม
เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อองค์การ อาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายในองค์การ ได้มีส่วนในการก าหนดเป้าหมายขององค์การ.สร้างบรรยากาศองค์การ
ที่อบอุ่น เป็นมิตรต่อกัน ท าให้สามารถพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความไว้วางใจ 
และความเอ้ืออาทรต่อกัน.(X2).ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แต่ละระดับมีความไว้วางใจต่อกัน ท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้องเหมือนครอบครัว
เดียวกัน มีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความเอ้ืออาทร .และพ่ึงพาอาศัยกันมีความเต็มใจในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ท างานให้กับเพ่ือนร่วมงาน .ซึ่งสอดคล้องกับ.เฉลิมชัย.กิตติศักดิ์นาวิน.ได้อธิบายว่า 
ความรู้สึกและการกระท า.(การแสดงออก).ของบุคคลที่แสดงถึงความมั่นใจความเชื่อมั่นและการ
สนั บ สนุ น ต่ อบุ ค คล .(ผู้ บั ง คั บบั ญช า ).และอ งค์ ก า ร .ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกั บ .ธ ร รมข้ อหนึ่ ง ใ น                    
หลักสาราณียธรรม.6.ซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ สาธารณโภคี หมายถึง การแบ่งปัน
สิ่งของให้แก่กันและกัน ไม่ตระหนี่หรือหวงไว้แต่เพียงผู้เดียวแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ตาม ดูแลเอาใจ
ใส่สิ่งของผู้อื่นเหมือนกับเป็นของตนเองใไม่ท าลายทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์หากสมาชิกของ
หมู่คณะใดอัตคัดขาดแคลนก็ช่วยเหลือเจือจานกันตามก าลังความสามารถ ความรักใคร่กลมเกลียว
ย่อมเกิดข้ึนและอยู่ได้นานในหมู่คณะ 
 5.2.2.แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน 
(Y1) ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้องการท างาน
เพราะว่าต้องการมีสังคม มีเพ่ือนฝูงในที่ท างานต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ท างาน           
มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความโอบอ้อมอารีต่อกัน .ความพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน          
มีความส าคัญมากกว่าความส าเร็จของงานและมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนในที่ท างาน           
ซึ่งสอดคล้องกับ.สุธรรม.รัตนโชติ ได้อธิบายว่า แรงจูงใจและความสามารถในการท างานเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ.โดยแรงจูงพยายามที่จะอธิบาย การกระตุ้นเริ่มต้น คงไว้ 
และหยุดพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจมีความซับซ้อนที่ไม่สามารถอธิบาย
ได้ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในองค์การต้องพยายามที่จะเข้าใจต่อไป เพราะแรงจูงใจมีความส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง.และยังสอดคล้องกับ.นิติพล.ภูตะโชติ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่งได้
อธิบายว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ .บุคคลแต่ละคนอาจรับรู้
สิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน เช่น องค์การใช้วิธีเพ่ิมเงินเดือนให้แก่พนักงาน.2.คน เพ่ือเป็นการจูงใจในการ
ท างาน.วิธีนี้ท าให้พนักงานคนที่หนึ่งเกิดการรับรู้และตอบสนองได้เป็นอย่างดีทั้ งนี้เพราะเขามีความ
ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนพนักงานคนที่สอง วิธีการเพ่ิมเงินเดือนไม่
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สามารถใช้จูงใจเขาได้ เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งเขาต้องการต าแหน่งหน้าที่ 
ที่สูงขึ้น ดังนั้นการตอบสนองและการรับรู้ถึงสิ่งจูงใจของพนักงานคนที่ 2 จึงไม่ได้ผล  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด .แต่โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก .คือ .ด้านความต้องการ
ความส าเร็จ.(Y3).ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.คิดว่า
ตนเองท างานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถเพ่ือความส าเร็จของงาน ต้องการที่จะท างานให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ มีเป้าหมายในการท างานที่ต้องการท าให้ประสบ
ความส าเร็จในอนาคต คิดว่าความส าเร็จของงานจะท าให้ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแมคเคล
แลนด์.(McClelland.อ้างใน.สุพานี.สฤษฎ์วานิช).อธิบายว่าเป็นความต้องการที่จะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้.บุคคลกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานเป็น
อย่างมาก และจะมีลักษณะดังนี้เป็นผู้ที่ชอบท างานเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบสูง มีการก าหนด
เป้าหมายให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง .เพ่ือที่จะสามารถไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายนั้น.แสดง
เรื่องของการบรรลุเป้าหมาย มีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่ได้ท าไปแล้ว .มีความ
ตั้งใจที่จะท างานหนักและมีความพยายามสูง .แสวงหาความท้าทายและการเขียนอย่างมีเหตุผล
สอดคล้องกับ.เฮอร์ชเบอร์ก.(Herzberg).ได้อธิบายถึง ความต้องการความส าเร็จว่า คือ ความส าเร็จที่
บุคคลได้รับเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าเขาท างานส าเร็จ หรือมีความต้องการที่ท าให้งานส า เร็จ 
สิ่งที่จ าเป็นนั้น คือ งานนั้นควรเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ 
 5.2.3.จากการวิจัยบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 บรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..05.ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้โดย .บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร.ด้านความยอมรับนับถือ.(X1).ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง.(X3).และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน.(X4).ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         
โดยภาพรวม.(Ytot).ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร ด้านความยอมรับนับถือ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน                
ถือว่าอยู่ในระดับดี กล่าวคือ เป็นองค์การที่มีบรรยากาศองค์การที่ดี ซึ่งบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่ละระดับได้การยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา .ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความเคารพกันตามล าดับความอาวุโส และต าแหน่ง
หน้าที่ การให้การยอมรับความสามารถ และทักษะในการท างานของเพ่ือนร่วมงาน และการวางตัวได้
เหมาะสมตามโอกาส และสถานที่ โดยปรกติหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการจะมีบรรยากาศองค์การใน
ด้านนี้ เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการเคารพกันตามล าดับความอาวุโส และต าแหน่งหน้าที่ . 
รับค าชื่นชมยินดี จากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เมื่อท างานส าเร็จตามเป้าหมาย.หรือมีผลงานที่ 
โดดเด่นบุคลากรในองค์การของท่านเกิดปัญหาในการท างานมักจะได้รับก าลังใจใน .การแก้ไขปัญหา
จากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานในองค์การของท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้
ตรงกับสายงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่เสมอ.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ และการยก
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ย่องเชิดชูเกียรติ.มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตน รับสวัสดิการต่าง ๆ 
จากองค์การตามความเหมาะสม เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสิทธิ
รักษาพยาบาลองค์การของท่านเกิดปัญหาในการท างานมักจะได้รับก าลังใจในการแก้ไขปัญหาจาก
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานแต่ละระดับมีความไว้วางใจต่อกัน ท างานร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือน
น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่มีความเอ้ืออาทร และพ่ึงพาอาศัยกันมีความ
เต็มใจในการแบ่งปันประสบการณ์ท างานให้กับเพ่ือนร่วมงาน .ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในด้านความต้องการ
ความรักและความผูกพัน ในข้อค าถาม.“ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมีความส าคัญมากกว่า
ความส าเร็จของงาน” ซึ่งอยู่ในระดับมากในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นผลดีต่อองค์การมากนัก เนื่องจาก
การที่บุคคลท างานในองค์การหรือหน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีความพากเพียรในการท างานในหน้าที่ให้
เต็มความสามารถเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานก็เป็นสิ่งที่
ส าคัญเช่นกันที่จะเอ้ืออ านวยให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นดังนั้นบุคคลควรจะให้ความส าคัญกับทั้ง
สองอย่างไปพรอ้ม ๆ กัน 
 ส่วนบรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านความไว้วางใจ
และความเอ้ืออาทรต่อกัน.(X2).ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส่วน
บุคคล กล่าวคือการที่บุคคลจะมีความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกันต่อกันหรือไม่อย่างไร ไม่ได้
ช่วยหรือเอ้ืออ านวยให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานแต่อย่างใด ถึงอย่างไรก็ตามโดยภาพรวม
บรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
พระนคร ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยบรรยากาศองค์การที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร .ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ไว้ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ควรส่งเสริมแรงจูงใจในการท างาน  
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการความรักและความผูกพัน ด้านความต้องการความมีอ านาจ 
และด้านความต้องการความส าเร็จ มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก ดังนั้นสร้างการจูงใจจึงมี
ความจ าเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพราะบุคลากรที่ได้รับการจูง
ใจที่ เหมาะสมจะทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1).จากการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญกับ ด้านความ
ไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกันน้อยกว่าที่ควร ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ความไว้วางใจและความเอ้ือ
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อาทรต่อกัน มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรในองค์ทุกคนจะได้ท างาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความเป็นมิตร ท างานร่วมกัน
ฉันพ่ีน้อง จะท าให้องค์การเป็นองค์การที่น่าอยู่น่าท างาน บุคลากรทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และลดอัตราการลาออกอีกด้วย.ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครควรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน                    
เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน.การกระชับความสัมพันธ์.การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน.เช่น กีฬา
บุคลากร การมีงานเลี้ยงตามโอกาสอันสมควร เป็นต้น ถึงแม้จะไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลาการก็ตาม 
 2).จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความต้องการความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดแสดงให้เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญกับ                   
ด้านความต้องการความส าเร็จน้อยกว่าที่ควร ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ด้านความต้องการความส าเร็จ                
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคคลทุกคนควรมีความต้องการความส าเร็จ กล่าวคือเมื่อ
ตั้งเป้าหมายไว้ หรือประกอบกิจการงานใด ควรมีความมานะพยายาม มีความเพียรในการท างานมี
ความต้องการให้การงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ หรือเกิดความสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผล
ให้ตนเองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และองค์การเจริญมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
อีกด้วย.ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง.ปรับทัศนคติในการท างาน .ให้มีแนวคิดเชิงรุก.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น                     
การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 3).จากการศึกษาพบว่า.บรรยากาศองค์การส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร .เป็นรายด้านได้แก่.ด้านความยอมรับนับถือ                  
ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน .อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01                 
และมีด้านที่ไม่ส่งผล คือ ด้านความไว้วางใจและความเอ้ืออาทรต่อกัน แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน.ไม่มีผลต่อหรือไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร แต่อย่างใด 
ผู้บริหารควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการยอมรับนับถือ การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ และการมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 
 5.2.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1).ควรศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
 2).ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมอาจท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจาก
บุคลากรและผู้บริหารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 3).ควรศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรโดย
มีกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้น เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ             
และกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือแจ้งจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครือ่งมอื 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามด้วยเทคนิค IOC 
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ข้อค าถาม 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านที่ 1 ความยอมรับนับถือ               

1. 
บุคลากรในองค์กรของท่านได้รับการยอมรับ
นับถือจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงาน  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 
บุคลากรในองค์กรของท่านให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับ
ถือกันตามต าแหน่งหน้าที่ 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

4 
บุคลากรในองค์กรของท่านให้ความเคารพกัน
ตามล าดับความอาวุโส 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 
บุคลากรในองค์กรของท่านให้การยอมรับ
ความสามารถและทักษะในการท างานของ
เพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 
บุคลากรในองค์กรของท่านวางตัวได้เหมาะสม
ตามโอกาสและสถานที่ 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

7 
วัฒนธรรมองค์กรของท่าน คือ การให้ความ
นับถือ การให้เกียรติกัน การให้ความเคารพ
กัน 

1 1 0 0 0 0.4 
ใช้ไม่ได้/
ปรับปรุง 

ด้านที่ 2 ด้านความไว้วางใจและความเอื้ออาทร 
ต่อกัน 

              

8 
บุคลากรในองค์กรของท่านในแต่ละระดับมี
ความไว้วางใจต่อกัน                

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 
บุคลากรในองค์กรของท่านสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานให้ท างานแทน
ตนเองได้ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

10 
บุคลากรในองค์กรของท่านมักได้รับมอบหมาย
ให้ท างานส าคัญๆ ขององค์กรอยู่เสมอ 

-1 1 0 -1 1 0 
ใช้ไม่ได้/
ปรับปรุง 
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ข้อค าถาม 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

11 
บุคลากรในองค์กรของท่านเป็นบุคคลที่
รับผิดชอบค าพูดและการกระท าของตนเอง 

0 1 -1 0 1 0.2 
ใช้ไม่ได้/
ปรับปรุง 

12 
บุคลากรในองค์กรของท่านท างานร่วมกัน
เหมือนพ่ีเหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

13 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีน  าใจช่วยเหลือเผื่อ
แผ่ มีความเอื ออาทร และพ่ึงพาอาศัยกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีความเต็มใจในการ
แบ่งปันประสบการณ์ท างานให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 3 ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง               

15 
บุคลากรในองค์กรของท่านได้รับค าชื่นชมยินดี 
จากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เมื่อท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย หรือมีผลงานที่โดดเด่น 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

16 
บุคลากรในองค์กรของท่านมักได้รับรางวัล หรือ
สิ่งตอบแทนต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนๆ 

0 1 0 0 1 0.4 
ใช้ไม่ได้/
ปรับปรุง 

17 
หากบุคลากรในองค์กรของท่านเกิดปัญหาใน
การท างานมักจะได้รับก าลังใจในการแก้ไข
ปัญหาจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

18 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีความอดทนในการ
ท างานแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ 
เกิดขึ น 

1 1 0 0 1 0.6 ใช้ได้ 

19 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีความเชื่อมั่นใน
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 
บุคลากรในองค์กรของท่านได้รับการสนับสนุน
ให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ และการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  

1 1 0 0 1 0.6 ใช้ได้ 

21 
บุคลากรในองค์กรของท่านได้รับการสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

22 
บุคลากรในองค์กรของท่านได้รับการสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

23 

บุคลากรในองค์กรได้รับสวัสดิการต่างๆ จาก
องค์กรตามความเหมาะสม เช่น การเลื่อนขั น
เงินเดือน กองทุนส ารองเลี ยงชีพ และสิทธิ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน               

24 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 

องค์กรของท่านมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่
แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในการท างาน เช่น 
การด าเนินงานในรูปแบบคณะท างาน/
คณะกรรมการ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

26 
บุคลากรในองค์กรของท่านให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในงานส่วนรวมขององค์กร  

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 
องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการท างานได้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

28 
องค์กรของท่านมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีความร่วมมือร่วมใจ
กันท างานให้ประสบความส าเร็จ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 
บุคลากรในองค์กรของท่านมีการท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork) 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านที่ 1 ด้านความต้องการความรักและความ
ผูกพัน 

              

31 
ท่านต้องการการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งใน
สังคมท่ีท างาน 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

32 
ท่านต้องการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมากกว่าการ
ท างานคนเดียว 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

33 
ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์กรมีความเห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกันมีความโอบอ้อมอารีต่อกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

34 
ท่านระมัดระวังในการท าของตนเอง ที่อาจส่งผล
กระทบต่อเพ่ือนร่วมงาน เช่น ระวังการใช้ค าพูด 
การส่งเสียงดังในที่ท างาน เป็นต้น 

1 1 0 0 0 0.4 
ใช้ไม่ได้/
ปรับปรุง 

35 
ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
มีความส าคัญมากกว่าความส าเร็จของงาน 

1 1 0 0 1 0.6 ใช้ได้ 

36 
ท่านต้องการท างานเพราะว่าต้องการมีสังคม  
มีเพ่ือนฝูงในที่ท างาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

37 
ท่านมีความสุขท่ีท างานร่วมกับคนอ่ืนในที่
ท างาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

    ด้านที่ 2 ด้านความต้องการความมีอ านาจ               

38 
ท่านต้องการมีอิทธิพล ควบคุมบุคคลอ่ืนในที่
ท างาน มีอ านาจเหนือการตัดสินใจของผู้อ่ืน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

39 
ท่านต้องการเป็นระดับหัวหน้า/ผู้น าในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

40 
ท่านต้องการเอาชนะผู้อ่ืนด้วยความรู้
ความสามารถ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

41 
ท่านสามารถท าทุกอย่างเพ่ือให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

42 
ท่านต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
ความสามารถเพ่ิมขึ นอยู่เสมอ ๆ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อค าถาม 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

43 
ท่านชอบสถานการณ์การแข่งขันในการท างาน
เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 

-1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

44 
ท่านต้องการยกสถานภาพทางสังคมให้กับ
ตนเอง ด้วยการมีหน้าที่การงานที่สูงขึ น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

    ด้านที่ 3 ด้านความต้องการความส าเร็จ               

45 
ท่านมีความต้องการที่จะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

46 
ท่านคิดว่าตนเองท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

47 
ท่านคิดว่าความส าเร็จของงานเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการท างาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

48 
เพ่ือความส าเร็จของงานท่านต้องการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่มากขึ น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

49 
ท่านคิดว่าความส าเร็จของงานจะท าให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

50 
ท่านมีเป้าหมายในการท างานที่ต้องการท าให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต 

1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

51 
ท่านมีบุคคลต้นแบบที่ประสบความส าเร็จเป็น
แรงบันดาลใจในการท างาน 

1 1 0 0 1 0.6 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อหน่วยงานที่ขอทดลองเครื่องมอื (Try - out) 
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รายชื่อหน่วยงานที่ขอทดลองเครื่องมือ (Try - out) 

 
รายช่ือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หน่วยงานละ 5 ชุด) 

1. คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ (Try - out) 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็ข้อมูล 
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รายชื่อหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
 
รายช่ือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

1. คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
5. คณะบริหารธุรกิจ   
6. คณะศิลปศาสตร์   
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
10. ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัด  
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
13. ส านักงานตรวจสอบภายใน   
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา   
15. ศูนยภ์าษา   
16. ศูนยก์ารจัดการความรู้   
17. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา  
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ญ 
ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม.(Reliability.Analysis) 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 29 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 29 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 46 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 180.48 640.973 .775 .969 

A2 180.52 638.544 .750 .969 

A3 180.48 631.830 .774 .969 

A4 180.34 645.448 .588 .969 

A5 180.69 645.365 .619 .969 

A6 180.69 647.507 .556 .970 

B1 180.72 630.421 .812 .969 

B2 180.55 642.113 .670 .969 

B3 180.55 631.756 .766 .969 

B4 180.62 644.030 .611 .969 

B5 180.79 631.599 .793 .969 

C1 180.62 633.601 .795 .969 

C2 180.69 623.293 .877 .968 

C3 180.62 639.030 .662 .969 

C4 180.59 644.680 .617 .969 

C5 180.62 636.530 .723 .969 

C6 180.52 643.187 .585 .969 

C7 180.59 627.037 .785 .969 

C8 180.69 641.793 .513 .970 

D1 180.55 633.185 .812 .969 

D2 180.52 640.044 .709 .969 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

D3 180.45 635.328 .757 .969 

D4 180.45 635.542 .797 .969 

D5 180.76 639.404 .698 .969 

D6 180.62 639.244 .696 .969 

D7 180.62 639.030 .701 .969 

E1 180.62 633.172 .806 .969 

E2 180.66 639.591 .599 .969 

E3 180.59 637.394 .724 .969 

E4 180.45 649.542 .548 .970 

E5 180.59 642.394 .636 .969 

E6 180.59 648.751 .393 .970 

F1 181.38 641.744 .368 .971 

F2 181.07 642.995 .419 .970 

F3 181.03 638.606 .434 .971 

F4 181.03 618.963 .800 .969 

F5 180.59 644.323 .471 .970 

F6 181.07 629.781 .577 .970 

F7 180.93 638.067 .521 .970 

G1 180.45 634.113 .747 .969 

G2 180.59 632.180 .679 .969 

G3 180.55 650.113 .531 .970 

G4 180.48 651.401 .504 .970 

G5 180.62 643.815 .617 .969 

G6 180.31 654.722 .352 .970 

G7 180.55 640.256 .636 .969 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นายจักรกฤษณ์ พางาม 
วัน เดือน ปี เกิด  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน  49/62 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 หมู่ 10 ต าบลท่าตลาด 
  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 พ.ศ. 2559  หัวหน้างานการจัดการความรู้  
 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 
 พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 พ.ศ. 2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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