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บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกต่อแรงจูงใจภายใน และ 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (2) อิทธิพลของแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน วิธีการ

ด�าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

จ�านวน 420 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิ

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกทั้งต่อแรงจูงใจภายใน และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามล�าดับ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลจากค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง สรุปได้ว่า แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานการทางพเิศษแห่งประเทศไทยมากกว่าแรงจูงใจภายนอก ดงัน้ัน หากผู้บรหิารต้องการยกระดบั

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ควรให้ความสนใจในการพัฒนาแรงจูงใจ

ภายในของพนักงานให้สูงขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับที่เพิ่มขึ้นด้วย

ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน ผลการปฏิบัติงาน
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Abstract

 The objectives of this research were to study (1) the influence of extrinsic motivation 

on intrinsic motivation and the job performance of employees (2) the influence of intrinsic 

motivation on the job performance of employees. A questionnaire was used as a tool in 

this quantitative methodology to collect data from 420 respondents, the current employees 

of the Expressway Authority of Thailand. Data analysis were through techniques of descriptive 

statistics: frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The structural 

equation modeling (SEM) was also employed.

 The study findings showed that extrinsic motivation positively influenced intrinsic 

motivation and the work performance of the employees. Moreover, the intrinsic motivation 

positively influenced the work performance of employees. The SEM-path analysis-path 

coefficients indicated that intrinsic motivation influenced the work performance of EXAT 

employees at a higher level than extrinsic motivation. Therefore, if executives would like 

to raise both the quantitative and qualitative levels of employees performance, they should 

not fail to enhance intrinsic motivation. Once intrinsic motivation is heightened, work  

performance would thereby be concomitantly heightened.

Keywords: extrinsic motivation, intrinsic motivation, work performance 
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◆ ภิศรามณีษ์ อาจชอบการ   ประยงค์ มีใจซื่อ   สุภาพร เพ่งพิศ ◆

บทน�ำ

	 โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี	 การติดต่อสื่อสาร			

อีกทั้ง	การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ท�าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ

ในระดับสากลสงูขึน้	เป็นสิง่ทีท้่าทายต่อการบรหิารจัดการองค์การ	ส่งผลให้องค์การต้องปรบัตัวรองรบั

การเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทัง้ปัจจัยภายในองค์การ	และสภาพแวดล้อมการท�างานภายนอก	

ในการปรับตัวขององค์การ	ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาขององค์การ	เพราะมนุษย์มี

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง	 และเปลี่ยนแปลงความสามารถทางปัญญาที่ไม่จ�ากัด	 ด้วยเหตุน้ี		

แรงจูงใจในการท�างานจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการกระตุ้นการท�างานของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ	(Azar	&	Shafighi,	2013:	432)	

	 แรงจูงใจในการท�างานมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 เนื่องจาก	

พนักงานที่มีแรงจูงใจในการท�างานสูง	จะมีความภาคภูมิใจ	มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ	แสดงพฤติกรรม

ที่ดีในด้านต่าง	ๆ	ท�างานด้วยความเต็มใจ	กระตือรือร้น	มีความพยายาม	และมีความคิดสร้างสรรค์	มี

ความระมดัระวงัในการท�างานไม่ให้เกดิข้อผิดพลาด	มคีวามร่วมมอืร่วมใจท�างาน	พนกังานค�านึงถึงการ

ใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดความคุ้มค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	 อัตราการขาดงาน	 เข้างานสาย	

ลาป่วย	ลากิจ	ลาพักร้อนต่าง	ๆ	ของพนักงานจะน้อย	ลักษณะขององค์การ	จะมีการก�าหนดนโยบาย	

เป้าหมายที่ชัดเจน	มีความขัดแย้งภายในองค์การน้อย	มีกระบวนการบริหารงานที่โปร่งใส	พนักงานมี

ความสามัคคี	มีขั้นตอนระบบการท�างาน	มีการติดต่อสื่อสาร	และประสานงานที่ดี	การท�างานเป็นทีมมี

ประสทิธภิาพ	พนกังานสามารถแสดงความคิดเหน็ของตนได้	มกีารจัดสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรม	พนกังาน

มีความก้าวหน้าในหน้าที่	 และการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนที่ยุติธรรม	 ก่อให้เกิดบรรยากาศของการ

ท�างานทีดี่	ในทางตรงข้าม	พนกังานทีม่แีรงจูงใจอยูใ่นระดับต�า่	พนกังานจะมปีระสทิธภิาพในการท�างาน

ต�่าด้วย	พนักงานไม่มีความภาคภูมิใจ	และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การ	ท�างานด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย	

ขาดความกระตือรอืร้น	ขาดความต้ังใจเอาใจใส่งาน	มพีฤติกรรมแขง็กร้าว	ไม่สภุาพ	ขดัค�าสัง่	ไม่เช่ือฟัง

ผู้บงัคับบญัชา	ไม่เคร่งครดัในระเบยีบวินยัขององค์การ	มอีาการท้อแท้	มาสาย	ขาดงาน	และลางานบ่อย	

ลักษณะภายในขององค์การจะเกิดความขัดแย้งสูง	 บรรยากาศการท�างานไม่ดี	 ผลงานที่ออกมาไม่มี

คุณภาพ	และเกิดข้อผิดพลาดมาก	(บรรยงค์	โตจินดา,	2545:	250;	สุพานี	สฤษฎ์วานิช,	2552:	156)

	 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	เป็นรฐัวิสาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคม	ก่อต้ังขึน้โดย

ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัที	่290	ลงวันที	่27	พฤศจิกายน	2515	และต่อมาได้มกีารปรบัปรงุกฎหมาย

โดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2550	มีภารกิจหลักคือ	

การแก้ปัญหาการจราจรโดยการก่อสร้างทางพเิศษ	บ�ารงุรกัษาทางพเิศษ	จัดด�าเนนิการหรอืควบคุมธรุกิจ

เกี่ยวกับระบบการขนส่งมวลชน	 ตลอดจนด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ	 เพื่อให้เกิดความ
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 อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

สะดวกรวดเร็ว	ประหยัดเวลาในการเดินทาง	ช่วยบรรเทา	ขจัดปัญหา	และอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวกับ

เส้นทางคมนาคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด

อย่างรุนแรง	ก่อให้เกิดความสูญเสีย	และสิ้นเปลืองพลังงานเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	

และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล�าดับ	

	 ในบรบิทของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	ระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนมคีวามสมัพนัธ์

เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ	 เพราะการคมนาคมขนส่งมวลชนเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ทุก	 ๆ	 ด้านของประเทศ	 ท�าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการด�าเนินไปอย่างปกติ	 คล่องตัว	 การ

พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนจะช่วยพัฒนาให้เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	

การด�าเนินกิจการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	จึงมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อม	 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 กทพ.	 ได้ท�าการศึกษาประเมิน

ระดับความพร้อมการด�าเนินงานของ	 กทพ.ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 พบว่า	 กทพ.	 ต้องเร่ง

ปรบัองค์การให้มคีวามคล่องตัวในการด�าเนนิงานมากขึน้	พร้อมกบัพฒันาศักยภาพการด�าเนนิการ	และ

รปูแบบการท�างาน	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพขององค์การ	และเพิม่ศักยภาพการแข่งขนัทางธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียว

เนื่องกับการทางพิเศษ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของการทางพิเศษมีภาพลักษณ์ที่ดี	 มีความน่าเช่ือถือ	

พนักงานเกิดความภูมิใจในองค์การ	 ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญอันจะ

ท�าให้เกิดการพัฒนาระบบงานต่าง	 ๆ	ขององค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	 (รายงานประจ�าปี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,	2558)

	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	จึงเป็นองค์การที่มีความส�าคัญ	เพราะการคมนาคมเป็นปัจจัย

พื้นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุก	 ๆ	 ด้านของประเทศชาติ	 อีกท้ังเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 และมี

ความปลอดภัย	การด�าเนนิงานขององค์การจึงต้องมปีระสทิธภิาพ	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร	

และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์การ	(รายงานประจ�าปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย,	2558)

	 จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกต่อแรง

จูงใจภายใน	และผลการปฏิบติังานของพนกังาน	และแรงจงูใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร	ท�าความเข้าใจปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ส่งผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมในองค์การ	ซ่ึงแนวคิดเรือ่ง	แรงจูงใจในการท�างาน	ช่วยให้ผู้บรหิารทราบถึงความต้องการ

ของพนักงาน	 และสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับพนักงานได้	 แต่หากพนักงานไม่มีแรงจูงใจในการ

ท�างาน	หรือมีแรงจูงใจในการท�างานต�่า	ถึงแม้จะเป็นคนเก่ง	มีความสามารถแค่ไหน	ผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอาจไม่ประสบผลส�าเร็จตามที่คาดหวังในการบริหาร	 	นอกจากนี้	ผลการวิจัยยังสามารถ

ใช้เป็นข้อมูลให้กับองค์การต่าง	ๆ	ทั้งองค์การภาครัฐ	และภาคเอกชน	เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
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ท�างานของพนักงานให้อยู่ในระดับดี	 เพื่อการบริหารจัดการ	 การวางแผน	 และการพัฒนาองค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	และการเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาอิทธพิลของแรงจงูใจภายนอกต่อแรงจูงใจภายใน	และผลการปฏิบติังานของพนกังาน

	 2.	เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

กำรทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดและสมมติฐำนกำรวิจัย

 1.  แรงจูงใจภำยนอก (Extrinsic Motivation: EXM)	 ถูกก�าหนดเมื่อบุคคลหนึ่งได	้	

ด�าเนนิงานภายใต้ความรูส้กึกดดัน	ความตึงเครยีดหรอืความวติกกงัวล	ในขณะทีบ่คุคลมคีวามต้องการ

เพื่อให้บรรลุความต้องการบางอย่าง	 แรงจูงใจภายนอกจึงเช่ือมโยงกับการบรรลุจุดมุ่งหมายบางอย่าง

หรือการได้รับรางวัล	(Deci	and	Ryan,	1985;	Lindenberg,	2001)	แนวโน้มการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล	 จึงเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนหรือรางวัลภายนอก	 ปัจจัยภายนอกยังเรียกว่า	 รางวัลที่				

จับต้องได้	คือ	บุคคลสามารถเห็นเป็นรูปธรรม	และเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้	(Ryan	and	Deci,	2000;	

Mullins,	2005)	จากการทบทวนวรรณกรรม	ผู้วิจัยก�าหนดสมมติฐานการวิจัย	ได้ดังนี้

	 สมมติฐานที่	 1	 :	 แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการ

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 2.  แรงจูงใจภำยใน (Intrinsic Motivation: INM)	หมายถึง	การกระตุ้นพฤติกรรม	และ

กระบวนการทางจิตใจภายในตัวบุคคล	 เป็นความต้องการมีความสามารถ	 และก�าหนดได้ด้วยตนเอง	

เป็นผลมาจากความคาดหวัง	คือ	เมือ่ตนต้ังใจท�างานย่อมมผีลงานเกดิขึน้แน่นอน	ผลงานทีเ่กิดขึน้จาก

การใช้ความพยายามจะเป็นเครื่องมือให้ตนได้รับรางวัล	 และเป็นผลมาจากการเห็นคุณค่ารางวัลที่ได้

รับ	มีคุณค่าเหมาะสมหรือมีความหมายกับตน	เป็นผลตอบแทนทางด้านจิตใจ	เช่น	โอกาสที่บุคคลได้

ใช้ความสามารถของตน	ความรู้สึกถึงความท้าทาย	และความส�าเร็จของงาน	การได้รับการชื่นชม	การ

รับรู้ในเชิงบวก	 การได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เอ้ืออาทร	 และมีน�้าใจ	 แรงจูงใจภายใน	 จึงอธิบาย

พฤติกรรมของบคุคลทีท่�ากจิกรรมโดยไม่มรีางวลัหรอืผลตอบแทนจากภายนอกเป็นเครือ่งจูงใจ	บคุคล

จะสนุกกับการได้ท�าสิ่งนั้น	ๆ	หรือเห็นว่ามันเป็นโอกาสได้เรียนรู้	และพัฒนาศักยภาพตนเอง	องค์การ

ที่มีความทะเยอทะยานในเชิงบวก	 สามารถเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานโดยไม่ใช้ผลตอบแทนที่เป็น					

ตัวเงิน	แต่ให้โอกาสในการเรียนรู้	และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน	พวก

เขาจะใช้ทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์งาน	 สร้างแรงบันดาลใจให้กับการท�างาน	 เพื่อให้งานมี
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ประสทิธภิาพสงูสดุ	ส่งผลดีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน	(Amabile,	1993;	Armstrong,	2008)	

ผู้วิจัยก�าหนดสมมติฐานการวิจัย	ได้ดังนี้

	 สมมติฐานที่	2	:	แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจภายในของพนักงานการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย

 3.  ผลกำรปฏิบัติงำน Employer’s (Job Performance: EJP)	หมายถึง	การประเมินผล

งานของพนักงานตามเง่ือนไขลักษณะงาน	 เป็นวิธีการที่องค์การใช้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	 เป็นการประเมินค่าความ

ส�าเรจ็ของพนกังาน	เป็นสิง่ทีวั่ดความแตกต่างของแต่ละบคุคลอย่างเป็นระบบต่อพฤติกรรมในงานของ

พนักงาน	 (Cherrington,	 1995;	 Jucius,	M.J.,	 1956)	 จากการทบทวนวรรณกรรม	ผู้วิจัยก�าหนด

สมมติฐานการวิจัย	ได้ดังนี้

	 สมมติฐานที่	3	:	แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย

ภำพที่ 1		กรอบแนวคิดอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของ	

พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 การพัฒนากรอบแนวคิด	ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปร	จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

แรงจูงใจภายนอก	แรงจูงใจภายใน	และผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อประกอบการวิจัยในครั้งนี้	 โดยพัฒนา

มาจากงานวิจัยของ	Samina,	Jawead	and	Khuram,	(2011)	และ	Selma,	(2011)	ประกอบด้วย	

ตัวแปรแฝงแรงจูงใจภายนอก	 (EXM)	 ตัวแปรแฝงแรงจูงใจภายใน	 (INM)	 และตัวแปรแฝงผลการ

ปฏิบัติงาน	(EJP)

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

Employee’s job performance
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวจิยัครัง้นี	้ผู้วจิยัด�าเนนิการวจัิยเชิงปรมิาณ	ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย	ผู้วิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของ	Samina,	Jawead	and	Khuram,	

(2011)	และ	Selma,	(2011)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย	คือ	พนกังานการทางพเิศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	4,686	คน	ผู้วิจัยได้

ก�าหนดกลุม่ตัวอย่างส�าหรบัการวิเคราะห์ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(Structural	Equation	Modeling)	

การวเิคราะห์ข้อมลูซ่ึงต้องใช้จ�านวนตัวอย่างมากพอ	เพือ่ให้ค่าพารามเิตอร์จากผลการวิเคราะห์เช่ือถอื

ได้	ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการก�าหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ได้แก่	(1)	การระบุคุณลักษณะตัว

แบบจ�าลองทีผิ่ดพลาด	(2)	ขนาดของตัวแบบจ�าลอง	(3)	การเบ่ียงเบนจากค่าปกติ	และ(4)	กระบวนการ

ประมาณ	โดยวธิกีารประมาณค่าแบบ	Maximum	Likelihood	ควรมขีนาดตัวอย่าง	อย่างน้อย	20	เท่า	

ต่อ	1	พารามเิตอร์	(Golob,	2003)	จากตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการวิจัยในครั้งนี้	มีจ�านวน

ตัวแปรสังเกตได้	 ทั้งสิ้น	 21	 ตัวแปร	 ดังนั้น	 ขนาดตัวอย่างของการวิจัยควรมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ					

20	x	21	=	420	ตัวอย่าง	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย	โดยแบ่งออกเป็น	5	ส่วน	ส่วนที่	1	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์	ส่วนที่	2	ข้อมูลเกี่ยวกับ

แรงจูงใจภายนอก	ส่วนที่	3	ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน	ส่วนที่	4	ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน	 ส่วนที่	 5	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องค์การ

กำรตรวจสอบเครื่องมือ

	 การตรวจสอบเครื่องมือ	มีขั้นตอนดังนี้	(1)	ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา	โดยอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 และกรรมการ	 (2)	 น�าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	 5	 ท่าน	 พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา	 หรือเรียกว่า	 IOC-Item	 Object								

Congruence	Index	ถ้าได้ค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50-1.00	มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์	ข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	

น้อยกว่า	0.50	ไม่ผ่านเกณฑ์	(3)	น�าแบบสอบถามทีผ่่านการพจิารณาความเทีย่งตรงของเนือ้หา	(IOC)	

ไปทดลองใช้	(try	out)	กับพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	40	คน	(ซึ่งไม่รวมอยู่ใน
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ตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้)	 และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคของแต่ละตัวแปร					

ควรมีค่าตั้งแต่	 0.7	 ขึ้นไป	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ดังแสดงตาม

ตารางที่	1

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 โดยใช้เกณฑ์ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน								

(Standardized	Factor	Loading)	คือ	ตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่	0.5	ขึ้น

ไป	ตัวแปรแฝงต้องมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้	(Average	Variance	Extracted:	AVE)	ตั้งแต่	

0.5	ขึ้นไป	และตัวแปรแฝงมีค่าความเที่ยง	(Composite	Reliability:	CR)	ตั้งแต่	0.6	ขึ้นไป	ผลการ

วิเคราะห์	พบว่า	มีตัวแปรสังเกตได้	จ�านวน	3	ตัว	มีค่า	AVE	ไม่ถึง	0.5	ได้แก่	SAL,	BON	และ	

TEA	ทั้งนี้	ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีค่า	CR	0.6	ขึ้นไป	ดังแสดงตามตารางที่	1

ตำรำงที่ 1	ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง	และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ตัวแปร

Cronbach’s 

Alpha (α)

Average Variance 

Extracted

(AVE)

Composite 

Reliability

(CR)

เงินเดือน	(SAL) 0.783 0.475 0.816

สวัสดิการ	(BEN) 0.898 0.707 0.923

โบนัสและคา่จ้างท�างานล่วงเวลา(BON) 0.759 0.413 0.776

ความมั่นคงในอาชีพ	(STA) 0.924 0.583 0.873

สภาพการท�างาน	(WOC) 0.880 0.867 0.962

ความอิสระในการท�างาน	(WOA) 0.866 0.553 0.858

ความส�าเร็จในงาน	(ACH) 0.874 0.542 0.855

ความรับผิดชอบ	(RES) 0.847 0.646 0.899

การมีส่วนร่วมในการท�างาน	(TEA) 0.819 0.487 0.823

ความก้าวหน้าในอาชีพ	(DEV) 0.781 0.536 0.821

ผลการปฏิบัติงาน	(EJP) 0.871 0.519 0.881



118

◆ ภิศรามณีษ์ อาจชอบการ   ประยงค์ มีใจซื่อ   สุภาพร เพ่งพิศ ◆

 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 โดยมีชนิดของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อ

ตอบวตัถปุระสงค์แต่ละข้อ	ดังนี	้ข้อมลูทัว่ไป	สถติิทีใ่ช้เป็นจ�านวน	และค่าร้อยละ	การประเมนิอิทธพิล

ของแรงจูงใจภายนอก	แรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงาน	สถิติที่ใช้	คือ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และการทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก	 และแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงาน	

สถิติที่ใช้	คือ	การวิเคราะห์ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(Structural	Equation	Modeling-SEM)	

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	420	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย	มีจ�านวน	273	คน	คิดเป็นร้อยละ	65.0	มีอายุระหว่าง	31	–	40	ปี	มากที่สุด	จ�านวน	180	คน	

คิดเป็นร้อยละ	42.9	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	มากที่สุด	จ�านวน	243	คน	คิดเป็นร้อยละ	57.9		

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,001	-	20,000	บาท	มากที่สุด	จ�านวน	189	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.0	และ

มีอายุการท�างานงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ	5	ปี	มากที่สุด	จ�านวน	187	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.5

ระดับค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

	 1.		ระดับแรงจูงใจภายนอก	พิจารณาตัวแปรทั้ง	5	ด้าน	คือ	(1)	เงินเดือน	มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	โดยด้านเงินเดือนท�าให้มีแรงจูงใจในการท�างาน	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับ

หนึ่ง	 (2)	สวัสดิการ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านสวัสดิการขององค์การท�าให้มี

แรงจูงใจในการท�างานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับหนึ่ง	(3)	โบนัสและค่าจ้างท�างานล่วงเวลา	มีค่า

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยด้านโบนัสกระตุ้นให้มีแรงจูงใจในการท�างานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ที่ดีต่อไปในอนาคต	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับหนึ่ง	(4)	ความมั่นคงในอาชีพ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 โดยด้านความเช่ือมั่นว่าสามารถท�างานอยู่กับองค์การนี้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน							

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 เป็นอันดับหนึ่ง	 (5)	 สภาพการท�างาน	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง			

โดยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน	เช่น	ด้านแสง	เสยีง	อุณหภูมมิคีวามเหมาะสม	และ

เอื้ออ�านวยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับหนึ่ง

	 2.	ระดับแรงจูงใจภายใน	พิจารณาตัวแปรทั้ง	5	ด้าน	คือ	(1)	ความอิสระในการท�างาน	มีค่า

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยด้านความพร้อมทุ่มเทแรงกาย	แรงใจให้กับการท�างาน	เพื่อให้งาน

มีประสิทธิภาพ	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับหนึ่ง	(2)	ความส�าเร็จในงาน	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยด้านความทุ่มเทความรู้	 ความสามารถให้กับงาน	 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด					

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น	อันดับหนึ่ง	(3)	ความรับผิดชอบ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยด้าน
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ภาพ 2:   ตัวแบบจําลองโครงสรางอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
จากภาพท่ี 2 ตัวแบบจําลองสมการโครงสรางที่ปรับใหมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

แสดงวา ตัวแบบจําลองสมการโครงสรางที่ปรับใหมยอมรับสมมติฐานหลักที่วา ตัวแบบจําลองตามทฤษฎี

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคา ไค-สแควร(2) มีคาเทากับ 102.06  องศาอิสระ(df) มี

คาเทากับ 82  คาไค-สแควรสัมพัทธ (relative chi-square) ท่ีหาไดจากสมการ 2df  มีคาเทากับ 1.244  มีคานอย

กวา 2.00 คาความนาจะเปน (p-value) มีคาเทากับ 0.066  มีคามากกวา 0.05  คาดัชนีความคลาดเคล่ือนในการ

ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) มีคาเทากับ 0.024  มีคานอยกวา 0.05 คาความสอดคลองของดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.972  มีคามากกวา 0.90 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) มี

คาเทากับ 0.948  มีคามากกวา 0.90 และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.998 มี

คามากกวา 0.90  
 

ตารางที ่2: ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficients) ตามตัวแบบจําลองสมการโครงสรางเชิง

เสนหลังการปรับ  
Path Diagram Path Coefficients Standard Errors 

GAMMA   
EXM               INM 0.604 - 
EXM               EJP 0.009 0.047 
BETA   
INM                EJP 0.838 0.057 

ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสทิธขิองเพือ่นร่วมงาน	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	เป็นอันดับหนึง่	(4)	การมส่ีวน

ร่วมในการท�างาน	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านเพื่อให้งานส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลยินดีให้ความร่วมมือในการท�างานกับองค์การเป็นอย่างดี	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 เป็น

อันดับหนึ่ง	(5)	ความก้าวหน้าในอาชีพ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยด้านความกระตือรือร้น

ในการพฒันาศักยภาพในการท�างาน	เพือ่เพิม่การท�างานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	

เป็นอันดับหนึ่ง	

	 3.	 ระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านความ		

มุ่งมั่น	ทุ่มเท	เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด	มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	เป็นอันดับหนึ่ง

กำรวิเครำะห์ตัวแบบจ�ำลองสมกำรโครงสร้ำง

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 น�าเสนอการวิเคราะห์ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่	 แสดง

อิทธพิลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจงูใจภายในต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานการทางพเิศษแห่ง

ประเทศไทย	อธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์	ดังแสดงในภาพที่	2	และตารางที่	2	ดังนี้

ภำพที่ 2  ตัวแบบจ�าลองโครงสร้างอิทธพิลของแรงจงูใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบติั	

งานของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 จากภาพที่	 2	 ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	แสดงว่า	ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างทีป่รบัใหม่ยอมรบัสมมติฐานหลกัทีว่่า	ตัวแบบจ�าลอง

ตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พิจารณาจากค่า	 ไค-สแควร์	 (c
2
)	 มีค่าเท่ากับ	

102.06	องศาอิสระ	(df)	มีค่าเท่ากับ	82	ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์	(Relative	chi-square)	ที่หาได้จาก
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สมการ	c
2
/df	มีค่าเท่ากับ	1.244	มีค่าน้อยกว่า	2.00	ค่าความน่าจะเป็น	(p-value)	มีค่าเท่ากับ	0.066	

มีค่ามากกว่า	0.05	ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	มีค่าเท่ากับ	

0.024	มีค่าน้อยกว่า	0.05	ค่าความสอดคล้องของดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	มีค่าเท่ากับ	

0.972	 มีค่ามากกว่า	 0.90	 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้	 (AGFI)	 มีค่าเท่ากับ	 0.948							

มีค่ามากกว่า	0.90	และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ	(CFI)	มีค่าเท่ากับ	0.998	มีค่า

มากกว่า	0.90	

ตำรำงที่ 2		ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง	(Path	Coefficients)	ตามตัวแบบจ�าลองสมการ	

	 โครงสร้างเชิงเส้นหลังการปรับ	

Path Diagram Path Coefficients Standard Errors

GAMMA

			EXM												INM 0.604 -

			EXM												EJP 0.009 0.047

BETA

			INM													EJP 0.838 0.057

	 จากตารางที	่2	เส้นทางอิทธพิลตามตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นหลงัการปรบั	แสดง

อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 อธิบายได้	 ดังนี้	

(1)	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกต่อตัวแปรแฝงภายใน	

(GAMMA)	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก	 (EXM)	 ที่มีต่อแรงจูงใจ

ภายใน	(INM)	มค่ีามากทีสุ่ดเท่ากบั	0.604	และค่าสมัประสิทธิ์เสน้ทางอทิธิพลของแรงจงูใจภายนอก	

(EXM)	ทีม่ต่ีอผลการปฏิบติังานของพนกังาน	(EJP)	มค่ีาน้อยทีส่ดุเท่ากบั	0.009	(2)	ผลการวเิคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในต่อตัวแปรแฝงภายใน	 (BETA)	 พบว่า	 ค่า

สัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน	(INM)	ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	(EJP)	

มีค่าเท่ากับ	0.838
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ตำรำงที่ 3	อิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพลรวม

ตัวแปรภำยใน

อิทธิพลทำงตรง อิทธิพลทำงอ้อม อิทธิพลรวม

EXM INM EJP EXM INM EJP EXM INM EJP

ตัวแปรภายนอก

EXM 0.604 0.009 - 0.506 0.604 0.515

ตัวแปรภายใน

INM 0.838 - 0.838

 จากตารางที	่3	แสดงอิทธพิลทางตรง	อิทธพิลทางอ้อม	และอิทธพิลรวมของแรงจงูใจภายนอก

และแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	รายงานการทดสอบสมมติฐาน	ดังนี้

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 1	 พบว่า	 แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ	 0.009	 ดังนั้น								

ผลการวิจัยไม่สนับสนุน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	2	พบว่า	แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจภายใน

ของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ	0.604	ดังนั้น	ผลการวิจัย

สนับสนุน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	3	พบว่า	แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ	0.838	ดังนั้น	ผลการวิจัย

สนับสนุน

ตำรำงที่ 4 	ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

H1	แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ไม่สนับสนุน

H2	แรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อแรงจูงใจภายในของ

พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สนับสนุน

H3	แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ	

พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สนับสนุน

แรงจูงใจภำยนอก (EXM) แรงจูงใจภำยใน (INM) และผลกำรปฏิบัติงำน (EJP)
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สรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ 

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	อาศัยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	พบว่า	แรง

จูงใจภายนอก	มีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อแรงจูงใจภายใน	ระดับค่อนข้างมาก	(0.604)	และแรง

จูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย	ระดับน้อยมาก	(0.009)

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่	2	อาศัยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	พบว่า	แรง

จูงใจภายในมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ	 พนักงานการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยระดับมาก	(0.838)

อภิปรำยผล

	 จากการด�าเนินการวิจัย	ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์	ได้ดังนี้	

 วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1	 ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกต่อแรงจูงใจภายใน	 และ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	แรงจูงใจภายนอกมีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานน้อยมาก	แต่แรง

จูงใจภายนอก	 กลับมีผลโดยตรงต่อแรงจูงใจภายในอย่างมาก	 และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานตามล�าดับ	อธิบายได้ว่า	แรงจูงใจภายนอกนั้น	มีผลทางอ้อมสูงมากต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยผ่านแรงจูงใจภายใน	 แสดงให้เห็นว่า	 การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจภายนอกขององค์การ

เพยีงอย่างเดียวนัน้	ไม่สามารถท�าให้ผลการปฏิบติังานของพนกังานสงูขึน้	ในทางตรงข้าม	หากองค์การ

สนับสนุนแรงจูงใจภายนอกด้วย	เงินเดือน	สวัสดิการ	โบนัสและค่าจ้างท�างานล่วงเวลา	ความมั่นคงใน

อาชีพ	 สภาพการท�างาน	 กลับมีอิทธิพลสูงมากต่อแรงจูงใจภายใน	 ด้านความอิสระการท�างาน	 ความ

ส�าเรจ็ในงาน	ความรบัผิดชอบ	การมส่ีวนร่วมในการท�างาน	ความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังาน	ยงัส่งผล

ให้การปฏิบัติงานสูงขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Charles	and	Anthony	(2014)	

 วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2	 ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน	 ต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน

	 อธบิายได้ว่า	แรงจูงใจภายใน	มผีลโดยตรงอย่างมากต่อการปฏิบติังานของพนกังาน	อันหมาย

ถึง	แรงจูงใจภายในนั้น	ได้รับผลโดยตรงมาจากแรงจูงใจภายนอกสูงมาก	แสดงให้เห็นว่า	องค์การต้อง

ให้ความส�าคัญกับแรงจูงใจภายใน	 ควบคู่กับ	 แรงจูงใจภายนอก	 อันประกอบด้วย	 ความอิสระในการ

ท�างาน	ความส�าเร็จในงาน	ความรับผิดชอบ	การมีส่วนร่วมในการท�างาน	และความก้าวหน้าในอาชีพ	

เป็นการตอบแทนทางด้านจิตใจของพนักงาน	 เพราะมีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน				
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ที่สามารถขับเคลื่อน	 จูงใจพนักงานให้เกิดความผูกพันท�างานกับองค์การ	 และยังช่วยลดอัตราการลา

ออกได้	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Gerald	(2015)

		 ข้อค้นพบดังกล่าว	สามารถสรุปเป็นภาพจ�าลองโครงสร้างของแรงจูงใจในการท�างาน	ดังนี้

 

   

ภำพที่ 3 แบบจ�าลองโครงสร้างของแรงจูงใจ	พัฒนาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 แรงจงูใจภายนอก	หมายถงึ	เงินเดือน	สวัสดิการ	โบนัสและค่าจ้างท�างานล่วงเวลา	ความมัน่คง

ในอาชีพ	สภาพการท�างาน	

	 แรงจูงใจภายใน		หมายถงึ	ความอิสระในการท�างาน	ความส�าเรจ็ในงาน	ความรบัผิดชอบ	การ

มีส่วนร่วมในการท�างาน	ความก้าวหน้าในอาชีพ	

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ในทำงปฏิบัติ

 จากผลการวจัิย	แสดงให้เหน็ว่า	แรงจูงใจภายนอกและแรงจงูใจภายใน	เป็นตัวแปรและเครือ่ง

มือส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ผู้บริหารองค์การและหัวหน้าส่วนงาน

ต่าง	 ๆ	ต้องน�าแรงจูงใจในการท�างานไปพิจารณา	 เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานของตน

ให้สูงขึ้น	ดังนี้	(ดูภาพ	3)		

	 1.		ควรกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการท�างานมากขึน้	เพือ่เพิม่ความรูส้กึภายในของพนักงาน	คือ	

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏบิัตงิานของพนักงานให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏบิัตงิาน

และเอื้ออ�านวยให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้แก่	 เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์

ส�านักงาน	สถานที่ท�างาน	แสง	 เสียง	อุณหภูมิ	สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน	จึงช่วยให้

พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่องาน	 พร้อมทุ่มเทก�าลังกายความสามารถในการท�างานได้อย่างเต็มที่	 และ

สามารถแก้ไขปัญหาในการท�างานได้ทันท่วงที	เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�างาน

		 2.		ควรเสริมสร้างแรงจูงใจจากภายนอกกระตุ้นการท�างาน	โดยพิจารณาเรื่องส�าคัญ	คือ	เงิน

เดือน	ให้มีความเหมาะสมกับทักษะ	ประสบการณ์การท�างานของพนักงาน	มีความเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน	 เพียงพอต่อความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของพนักงาน	 เพื่อเป็นการเสริม

สร้างขวญัก�าลงัใจในการท�างานและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานของพนกังานรวมถึง	การพจิารณา

ขั้นที่	1	แรงจูงใจ

ภายนอก

ขั้นที่	2	แรงจูงใจ

ภายใน

ผลการ

ปฏิบัติงาน
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เรื่องสวัสดิการ	การมีบริการหรือกิจกรรมใด	ๆ	ที่องค์การจัดขึ้นให้แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน	

เช่น	กองทุนสวัสดิการ	การจัดระเบียบเงินสะสม	บ�าเหน็จ	บ�านาญ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	สิ่งอ�านวยความ

สะดวกในการท�างาน	 เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการท�างาน	 มีความมั่นคงทางจิตใจ	

พนักงานสามารถท�างานได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถโดยไม่วิตกกังวลกับปัญหาเรื่องส่วนตัว

	 3.	 ควรเสริมสร้างแรงจูงใจภายในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ	 ตามเส้นทางอาชีพของบุคคล	

เป็นความส�าเร็จในอาชีพ	 ให้ผลลัพธ์ทางบวกด้านจิตใจ	 หรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานบรรล	ุ	

เป้าหมาย	ซ่ึงเป็นผลมาจากการท�างาน	ท�าให้พนกังานมคีวามกระตือรอืร้นในการพฒันาศักยภาพ	พฒันา

ทักษะการท�างาน	เพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นที่ยอมรับ	มีความส�าเร็จ

ในหน้าที่การงาน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต

	 1.		การศึกษาเกี่ยวกับ	 อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในต่อผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 มีการก�าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน	เพียง	2	ด้าน	คือ	แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน	ซึ่งยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 จึงควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน	 ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 ความผูกพันของ

พนักงาน	 วัฒนธรรมองค์การ	 ความพึงพอใจในงาน	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้พนักงานมีผล

การปฏิบัติงานที่ดี

	 2.		น�ากรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้	 ไปวิจัยในองค์การที่ให้บริการด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 หน่วยงาน

ของรัฐ	หน่วยงานทางการศึกษา	เป็นต้น	เพื่อยืนยันผลการวิจัย
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