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บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาแรงจูงใจภายในทีส่่งผลต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน	

2)	ศึกษาแรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	3)	ศึกษาขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	134	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ	ในการทดสอบสมมติฐาน	ผลการวิจัย	พบว่า	

แรงจูงใจภายใน	 ด้านการประสบผลส�าเร็จ	 และความมั่นคงในการท�างาน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 ไม่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 ส�าหรับ

แรงจูงใจภายนอก	 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ส่งผลเชิงบวกต่อ

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ส่วนด้านนโยบายและการบริหาร	และวิธีการปกครองบังคับบัญชา	ไม่ส่งผล

ต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 และนอกจากน้ีพบว่า	 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการท�างาน
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Abstract

 The objectives of this research were to 1) study the intrinsic motive affecting job 

performance morale, 2) study the extrinsic motive affecting job performance morale,

3) study the job performance morale affecting work efficiency. The sample in this study 

were 134 teachers at private colleges in Phra Nakorn Si Ayutthaya province. The survey 

tool was the questionnaire. Statistical methods used to analyze data were percentage,

mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis for hypothesis testing.

 The research findings showed that the intrinsic motive for the achievement and

job security showed positive effects on the job performance morale, but the duty

responsibility did not affect the job performance morale. As for the extrinsic motive, the 

working environment and the interpersonal relationship showed the positive effects on the 

job performance morale. The policy, the administration and the supervision did not affect 

the job performance morale. And in addition, it was found that the job performance morale 

had a positive effect on work efficiency.

Keywords : Intrinsic Motive, Extrinsic Motive, Job Performance Morale, Work Efficiency
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บทน�ำ

	 สถาบันการศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยมีภารกิจในการจัดการศึกษาซ่ึง

ถือว่าเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า	 การแก้ไขปัญหา	 และมุ่งผลิตคนออกไป

ประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 และวัฒนธรรมให้มีความ

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้	การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างให้คนได้พัฒนาตนเองทั้งในด้าน

ความรู้	 ทักษะ	 จริยธรรม	 ศักยภาพ	 และขีดความสามารถ	 ให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ	 พร้อมท้ังก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลย	ีเศรษฐกิจและสงัคมของโลกได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาวการณ์ในปัจจุบันทีอ่งค์กรจะต้อง

เผชิญกับการแข่งขันระหว่างองค์กรที่เพิ่มมากขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี	้

สถาบันการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องแสวงหาบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	และมีคุณภาพเข้ามาท�างาน

ในองค์กร	 ซ่ึงบุคลากรมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อทุกองค์กร	 เนื่องจากบุคลากรนับเป็นทรัพยากร

ที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 องค์กรจึงมีหน้าที่ส�าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเพื่อพัฒนาให้

องค์กรมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันมากขึ้น	 โดยองค์กรจ�าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับ

บุคลากร	เพื่อให้บุคลากรอุทิศตนในการท�างาน	และจงรักภักดีต่อองค์กร	เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมี

ความส�าคัญเช่นนีแ้ล้วจึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู้่บรหิารจะต้องดูแล	เอาใจใส่	เพือ่ให้บคุลากรเหล่านัน้มขีวญั

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานต่อองค์กรแล้วบุคลากรเหล่านั้นจะทุ่มเทและท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 

(รินดา	ขันธกรรม,	2555)	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กรอย่างยิ่ง

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพการท�างานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อที่จะน�าผล

การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารในการพัฒนาองค์กร	 และประกอบการตัดสินใจในการ

วางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ให้สามารถธ�ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมให้ครูมีความ

ต้ังใจปฏิบติังาน	ทุม่เทก�าลงักายและใจ	และเพือ่เป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน	อันจะส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมขององค์กรต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายใน	ประกอบด้วย	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	การประสบผลส�าเร็จ

และความมั่นคงในการท�างาน	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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	 2.	เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายนอก	ประกอบด้วย	นโยบายและการบริหาร	วิธีการปกครองบังคับ

บัญชา	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 3.	เพือ่ศกึษาขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน	สง่ผลต่อประสิทธภิาพการท�างานของครูวทิยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 สมมติฐานที่	 1	 แรงจูงใจภายใน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 สมมติฐานที่	1.1	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

	 สมมติฐานที่	 1.2	 การประสบผลส�าเร็จ	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 		

	 สมมติฐานที	่ 1.3	 ความมั่นคงในการท�างาน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 สมมติฐานที	่2	แรงจูงใจภายนอก	ส่งผลเชิงบวกต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบัติงานของครวูทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		 	

	 สมมติฐานที่	 2.1	 นโยบายและการบริหาร	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			 	

	 สมมติฐานที	่2.2	วธิกีารปกครองบงัคับบญัชา	ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติังาน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			 	 	

	 สมมติฐานที่	 2.3	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 		 	

	 สมมติฐานที	่2.4	ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติังาน

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			 	

	 สมมติฐานที่	3	ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 	
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กรอบแนวคิด

กำรทบทวนวรรณกรรม

	 ในการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ

การท�างานของครใูนครัง้นี	้ผู้วจัิยได้น�าทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท�างานมาประกอบการศึกษา	ได้แก่	

ทฤษฎีล�าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์	ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึความต้องการของมนุษย์ในแต่ละล�าดับขัน้	

ซ่ึงเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว	 จะรู้สึกพึงพอใจ	 และเกิดความซ่ือสัตย์ต่อองค์กร	 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

ยังส่งผลไปถึงประสิทธิภาพการท�างานด้วยเช่นกัน	และยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถ

น�าไปใช้ในการบรหิารงานขององค์กร	เพือ่ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานน้ีโดยมุง่หวงัทีจ่ะจูงใจให้คน

ในองค์กรท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นสิ่งจูงใจให้ครูเกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

และสามารถบรรลเุป้าหมายตามทีอ่งค์กรได้ก�าหนดไว้	และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบร์ิก	โดยแรงจูงใจ

เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน	 มีประสิทธิภาพที่ดีในการท�างาน	

และยังเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อการบริการองค์กรในการจัดการงานด้านบุคลากร	 ช่วยบอกแนวทาง

สภาพการท�างาน	บรรยากาศและสิง่แวดล้อม	ซ่ึงเป็นปัจจัยทีค่�า้จุนต่อการท�างาน	ร่วมรกัษาคนท�างานไม่ให้

เกดิความไม่พอใจในการท�างาน	โดยสรปุได้ว่าท้ัง	2	ทฤษฎี	เป็นสิง่ทีบุ่คคลต้องการ	เพราะเป็นแรงจูงใจ

ในการท�างาน	ท�าให้คนเกิดความสขุในการท�างานโดยมคีวามสมัพนัธ์กบักรอบแนวคิดทีว่่า	เมือ่ครไูด้รบั	

การตอบสนองด้วยปัจจัยต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ล้วนส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจในการท�างานและส่งผลให้
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ครูเกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงน�าไปสู่ประสิทธิภาพการท�างานและสามารถบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก�าหนดไว้

	 โดยผู้วจัิยได้น�าทฤษฎีล�าดับข้ันความต้องการของ	Maslow	และทฤษฎีสองปัจจัยของ	Herzberg

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน	โดยพิจารณาส่วนที่มีลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์กันของทั้ง	2	ทฤษฎี	จะเห็น

ได้ว่าความต้องการขั้นต�่าและขั้นสูงทั้งสองประเภทของทฤษฎีการจูงใจของ	มาสโลว์	อาจเปรียบเทียบ

ได้กับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนของเฮิร์ซเบิร์ก	 มาวิเคราะห์โดยจ�าแนกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 แรงจูงใจ

ภายใน	 ได้แก่	 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 การประสบผลส�าเร็จ	 ความมั่นคงในการท�างาน	 และ

แรงจูงใจภายนอก	 ได้แก่	 ด้านนโยบายและการบริหาร	 วิธีการปกครองบังคับบัญชา	 สภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ

ส�าหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	ดังนี้

	 แรงจูงใจภายใน	ประกอบด้วย

	 1.	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	หมายถึง	พฤติกรรมการเอาใจใส่ของครูในสถานศึกษาที่จะต้อง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง	 มีอ�านาจในการตัดสินใจโดยท่ีไม่มีการตรวจหรือ

ควบคุมจากบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด	และมุ่งหวังที่จะให้งานที่ปฏิบัตินั้นส�าเร็จ

	 2.	การประสบผลส�าเรจ็	หมายถึง	การท่ีบคุคลได้แสดงความสามารถในการท�างานตามแนวคิด

และศักยภาพของตนเอง	ทีไ่ด้จากการเรยีนรู	้ฝึกอบรม	ประสบการณ์	จนเกดิเป็นความช�านาญในงาน	มคีวาม

สามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	การรูจั้กป้องกันปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้	โดยงานทีท่�านัน้บรรลเุป้าหมายเป็น

อย่างดี	จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส�าเร็จของงานนั้น	ๆ

	 3.	ความมัน่คงในการท�างาน	หมายถงึ	การทีค่รมูคีวามมัน่ใจ	พงึพอใจต่อหน้าทีก่ารงานของตน	และ

รู้สึกถึงความปลอดภัยในการท�างาน	 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานที่ท�า	 การได้รับความเป็นธรรม

และปกป้องคุ้มครองจากผู้บงัคับบญัชา	การจัดการทีส่ามารถป้องกนัอันตรายจากอุบัติเหตุ	โรคภัยไข้เจบ็	

ตลอดจนมีสวัสดิการและหลักประกันต่าง	 ๆ	 ในการท�างานอย่างเพียงพอ	 จนเกิดเป็นความยั่งยืน

ในการประกอบอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร

	 แรงจูงใจภายนอก	ประกอบด้วย

	 1.	นโยบายและการบริหาร	 หมายถึง	 กระบวนการวางแผนและข้อก�าหนดในการท�างานของ

ผู้บริหารที่ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	 ยอมรับได้	 มีสาระครอบคลุม	

มกีารติดต่อสือ่สารทีเ่อ้ือต่อการประสานงานและปฏิบัติตามได้	และให้โอกาสครมูส่ีวนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง	ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

	 2.	วธิกีารปกครองบงัคับบญัชา	หมายถงึ	ความสามารถของผู้บงัคับบญัชาในการควบคุม	ดูแล

สัง่การ	และมอบหมายงานต่อผู้ใต้บงัคับบญัชาอย่างเป็นธรรม	มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงาน

และสามารถน�าหลักวิชาการหรือเทคนิคใหม่	ๆ	มาปรับใช้ในองค์กรได้	โดยการใช้อิทธิพลหรืออ�านาจ

ในการจูงใจหรือชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาด้วยความ

เต็มใจ	ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

	 3.	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ืออ�านวยต่อการ

ท�างานของครู	 สถานที่ท�างาน	 เครื่องมือ	 วัสดุ	 อุปกรณ์ในการท�างาน	 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการ

ท�างาน	ตลอดจนความสมดุลของภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

	 4.	ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	หมายถงึ	ความสมัพนัธ์อันดีกับบุคคลในองค์กรทัง้ความสมัพนัธ์

กับผู้บังคับบัญชา	 ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน	 มีความสามัคคี

สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างดี	 มีความเป็นมิตร	 การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 เกิดความรู ้สึก

ที่ดีต่อกัน	เพื่อด�าเนินการให้องค์กรนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

	 แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท�าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการแสดงพฤติกรรมออกมา

เพื่อตอบสนองต่อการท�างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 โดยที่แรงจูงใจภายในน้ันอาจเกิด

จากแรงจูงใจจากตัวบุคคล	 และแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	 เป็นสิ่งกระตุ้นความ

รู้สึกของตัวบุคคลให้แสดงออกทางพฤติกรรม	โดยองค์ประกอบของแรงจูงใจจะเป็นก�าลังหรือพลังใจ

ที่จะส่งผลท�าให้บุคคลเกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน	หมายถงึ	สภาพจติใจ	อารมณ์	ทศันคติ	หรอืความรูส้กึนกึคิดทีดี่

ในการปฏิบติังาน	ซ่ึงจะแสดงออกมาในรปูแบบของความต้ังใจท�างาน	ความกระตือรอืร้น	ความเต็มใจทีจ่ะ

ร่วมมอืประสานงานกนัในการปฏิบติังาน	และเกิดเป็นความพอใจทีม่ต่ีอหน่วยงาน	งานทีป่ฏิบติั	และบุคคล

ในหน่วยงาน

	 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญในการบริหารงานขององค์กร	เป็นสิ่ง

ที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องค�านึงถึง	 เพราะบุคคลเมื่อได้รับการสนองตอบในสิ่งที่ต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว	

จะท�าให้มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น	 และยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�างาน

และประสิทธิผลของงาน	 ถ้าองค์กรใดประกอบด้วยบุคคลที่มีขวัญก�าลังใจดีย่อมจะบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ประสิทธิภาพการท�างาน	 หมายถึง	 กระบวนการในการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้

อย่างคุ้มค่า	 ประหยัด	 บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ	 และมีคุณภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และ

บรรลเุป้าหมายขององค์กร	ประกอบด้วยคุณภาพของงาน	ปรมิาณงาน	เวลาในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน

และค่าใช้จ่าย
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วิธีกำรวิจัย

 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยั	คือ	ครวูทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรอียธุยา	5	แห่ง	

จ�านวน	200	คน	กลุม่ตัวอย่างจ�านวน	134	คน	โดยค�านวณจากสตูรของ	Taro	Yamane	(1973)	ใช้วธิี

การสุม่แบบง่าย	ซ่ึงเป็นการสุม่ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นเพือ่ให้ประชากรมโีอกาสถกูเลอืกเท่า	ๆ 	กนั

โดยเทียบสัดส่วนกับจ�านวนประชากรจริงในแต่ละวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	ดังนี้

	 1.	วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา	จ�านวน	83	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	56	คน

	 2.	วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ	จ�านวน	33	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	22	คน

	 3.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา	จ�านวน	50	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	34	คน

	 4.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาบริหารธุรกิจ	จ�านวน	26	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	17	คน

	 5.	วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ	จ�านวน	8	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	5	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามมี	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ข้อมูล

ส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดับการศึกษา	ประสบการณ์ในการท�างาน	

และระดับเงินเดือน	ส่วนท่ี	2	แบบสอบถามระดับความคิดเหน็เกีย่วกับ	แรงจูงใจภายใน	ได้แก่	ความรบั

ผิดชอบต่อหน้าที	่การประสบผลส�าเรจ็	และความมัน่คงในการท�างาน	แรงจูงใจภายนอก	ได้แก่	นโยบายและ

การบริหาร	 วิธีการปกครองบังคับบัญชา	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า	 (Rating	 Scale)	 จ�านวนค�าถาม

รวมทั้งสิ้น	 37	 ข้อ	 ส่วนที่	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ

การท�างานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบ	Rating	Scale	มีจ�านวนค�าถามรวมทั้งสิ้น	12	ข้อ	ส่วนที่	4	ข้อเสนอแนะ	เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด

 กำรตรวจสอบคณุภำพเคร่ืองมือ ผู้วจัิยท�าการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื	ด้วยการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่าน	ได้ค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	0.67	-	1.00	และ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง	 ด้วยค่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 Factor	

Analysis	:	CFA)	จากการ	Try	out	30	ชุด	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	ได้ค่า	Factor	Loading	อยู่ระหว่าง	

0.663	 -	 0.964	 มีค่ามากกว่า	 0.40	 นอกจากนี้ได้ท�าการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม	

โดย	 Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient	 ได้ค่า	 0.787	 -	 0.957	 มีค่าไม่น้อยกว่า	 0.70 ถือได้ว่า

แบบสอบถามนี้	มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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◆ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกชน ◆

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป	ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Statistic)

ได้แก่	 ความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติวิเคราะห์

การถดถอยแบบพหุคูณ	

ผลกำรวิจัย

	 1.	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 134	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 77	 คน	 คิดเป็นร้อยละ

57.46	 เพศชาย	 จ�านวน	57	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.54	ซึ่งอายุส่วนใหญ่	อยู่ระหว่าง	30	 -	 40	ปี

จ�านวน	53	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.55	รองลงมาอายุ	 41	 -	 50	 ปี	 จ�านวน	 33	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

24.63	 อายุมากกว่า	 50	 ปี	 จ�านวน	 29	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 21.64	 และอายุน้อยกว่า	 30	 ปี	

จ�านวน	 19	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 14.18	 ตามล�าดับ	 ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปริญญาตรี	จ�านวน	103	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.87	รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี	จ�านวน	27	คน	

คิดเป็นร้อยละ	20.15	และระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.98	ตามล�าดับ	

โดยประสบการณ์ในการท�างานส่วนใหญ่มากกว่า	10	ปี	จ�านวน	81	คน	 คิดเป็นร้อยละ	60.45	

รองลงมาประสบการณ์ในการท�างานในองค์กร	น้อยกว่า	10	ปี	จ�านวน	53	คน	 คิดเป็นร้อยละ

39.55	 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้	 10,001	 -	

20,000	บาท	จ�านวน	122	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.04	รองลงมามรีายได้ต่อเดือนอยูใ่นช่วง	20,001	-	

30,000	บาท	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.98	และรายได้น้อยกว่า	10,000	บาท	จ�านวน	4	คน

คิดเป็นร้อยละ	2.98

	 2.	การทดสอบสมมติฐาน	ผู้วิจยัได้ท�าการตรวจสอบคุณสมบติัของตัวแปรว่ามคีวามเหมาะสม

กับวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ	 (Multiple	Regression	Analysis)	 ด้วยการหาค่า	 Pearson’s	

Correlation	Coefficient	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่สูงเกินไป	ร่วมกับ

การพิจารณาค่า	 VIF	 ในการตรวจสอบปัญหา	Multicollinearity	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจภายใน	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.392	 -	 0.617	 ซึ่งมีค่าไม่เกิน	 0.8	 และพบว่าค่า	

VIF	อยูร่ะหว่าง	1.285	-	1.756	ซ่ึงไม่เกนิ	10	และ	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ

ภายนอก	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.539	 -	 0.793	 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน	 0.8	 และพบว่าค่า	 VIF	 อยู่ระหว่าง	

1.944	 -	 3.783	 ซ่ึงไม่เกิน	 10	 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา	

Multicollinearity	 จึงสามารถน�าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์	 Multiple	 Regression	

Analysis	ได้

	 1.	การทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจภายใน	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1	แสดงผลการวิเคราะห์แรงจูงใจภายใน	ประกอบด้วย	ด้านความรบัผิดชอบต่อหน้าที	่การประสบผล

	 ส�าเร็จ	และความมั่นคงในการท�างาน	ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

แรงจูงใจภำยใน Unstandardized Standardized t p-value VIF

Coefficients Coefficients

B Std.Error Beta

ค่าคงที่	(a) -3.027E-16 0.068 0.000 	1.000

1.	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.099 0.088 0.099 1.124 	0.263 1.659

2.	การประสบผลส�าเร็จ 0.236 0.091 0.236 2.603 	0.010** 1.756

3.	ความมั่นคงในการท�างาน 0.419 0.078 0.419 5.398 0.000*** 1.285

Adjusted R Square 0.377

***ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.01,	**ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.05,	*ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.10

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ	37.70	 โดยพจิารณา

จากค่า	 Adjusted	 R	 Square	 เท่ากับ	 0.377	 และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่าแรงจูงใจภายใน	

ประกอบด้วย	 การประสบผลส�าเร็จ	 และความมั่นคงในการท�างาน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบติังาน	ยอมรบัสมมติฐานที	่1.2	และ	สมมติฐานที	่ 1.3	ในส่วนของ	ความรบัผิดชอบต่อหน้าที	่

ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน	ปฏิเสธสมมติฐานที	่1.1

	 2.	การทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แสดงดังตารางต่อไปนี้
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ตำรำงที่ 2	แสดงผลการวิเคราะห์แรงจงูใจภายนอก	ประกอบด้วย	ด้านนโยบายและการบรหิาร	วิธกีารปกครอง

	 บังคับบัญชา	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ส่งผลเชิงบวก

	 ต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

แรงจูงใจภำยนอก Unstandardized Standardized t p-value VIF

Coefficients Coefficients

B Std.Error Beta

ค่าคงที่	(a) -2.795E-16 0.060 0.000 	1.000

1.	นโยบายและการบริหาร 	0.133 0.099 0.133 1.349 	0.180 2.720

2.	วิธีการปกครองบังคับบัญชา 	0.038 0.116 0.038 0.329 	0.743 3.783

3.	สภาพแวดล้อมในการท�างาน 0.277 0.083 0.277 3.317 0.001*** 1.944

4.	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 0.395 0.092 0.395 4.312 0.000*** 2.344

Adjusted R Square 0.523

***	ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.01,	**	ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.05,	*	ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.10

	 จากตารางที	่2	พบว่า	ตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ	52.30	โดยพจิารณาจาก

ค่า	Adjusted	R	Square	เท่ากบั	0.523	และเมือ่พจิารณาแต่ละตัวแปรพบว่าแรงจูงใจภายนอก	ประกอบด้วย	

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	 ยอมรับสมมติฐานท่ี	 2.3	 และ	 2.4	 ในส่วนของ	 นโยบายและการบริหาร	

และวิธีการปกครองบังคับบัญชา	ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ปฏิเสธสมมติฐาน

ที่	2.1	และ	สมมติฐานที่	2.2

	 3.	การทดสอบอิทธิพลของขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

ตัวแปร Unstandardized Standardized t p-value VIF

Coefficients Coefficients

B Std.Error Beta

ค่าคงที่	(a) -5.501E-17 0.055 0.000 	1.000

1.	ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 0.775 0.055 0.133 14.090 0.000*** 1.000

Adjusted R Square 0.598

***	ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.01,	**	ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.05,	*ระดับนัยส�าคัญ	p	<	0.10

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ตัวแปรอิสระพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ	 59.80	 โดยพิจารณา

จากค่า	 Adjusted	 R	 Square	 เท่ากับ	 0.598	 และเมื่อพิจารณาตัวแปรพบว่า	 ขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน	ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างาน	ยอมรับสมมติฐานที่	3

อภิปรำยผล

	 1.	ผลการทดสอบ	แรงจูงใจภายใน	ประกอบด้วย	ความรบัผิดชอบต่อหน้าที	่การประสบผลส�าเรจ็	

ความมั่นคงในการท�างาน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สมมติฐำนที่ 1.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่	ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู	

ผลการวิจัยพบว่า	 ปฏิเสธกับสมมติฐาน	 เนื่องจากครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 ความรับผิดชอบ

ในหน้าที่เป็นสิ่งท่ีครูทุกคนมีความตระหนักถึงและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า	

ครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติและที่ได้รับ

มอบหมายเป็นอย่างดี	 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ	 และจากการที่ครูมีอิสระในการท�างาน	

มีอ�านาจในการตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ

จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	 จึงท�าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าที่จะแสดงศักยภาพ

ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่	 อีกทั้งยังพบว่ามีความมุ่งหวังที่จะให้งานที่ปฏิบัตินั้นส�าเร็จด้วยดี	

จากทีก่ล่าวมา	แสดงว่าบคุลากรมคีวามรบัผิดชอบอยูแ่ล้ว	เลยท�าให้ความรบัผิดชอบต่อหน้าทีไ่ม่ส่งผล

ต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังานเพิม่มากขึน้	จึงท�าให้แรงจูงใจ	ในด้านความรบัผิดชอบต่อหน้าทีไ่ม่ส่งผล

ต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พณิณญา	นาตาแสง	(2550)	ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา	 จังหวัดกาฬสินธุ	์
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

พบว่า	 พนักงานราชการมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยด้านความ

รับผิดชอบที่ได้รับ	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญก�าลังใจของพนักงานราชการในการปฏิบัติงาน

 สมมติฐำนที่ 1.2 กำรประสบผลส�ำเร็จ	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครู	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ยอมรับสมมติฐาน	 เนื่องจากวิทยาลัยส่งเสริมให้ครูได้รับการสนับสนุน

การศึกษาในระดับสูง	 โอกาสในการฝึกอบรม	 ดูงานหรือทดลองงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนข้อก�าหนดขององค์กร	 หลังจากอบรมกลับมา

ยังได้รับการสนับสนุนที่จะส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 หรือการอบรมในบางเรื่อง

อย่างต่อเนื่อง	 ให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 โดยงานที่ท�านั้นบรรลุเป้าหมายได้เป็น

อย่างดี	 จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่ครูได้แสดงความสามารถ

ในการท�างานตามแนวคิดและศักยภาพของตนเอง	ที่ได้จากการเรียนรู้	ฝึกอบรม	ประสบการณ์	จนเกิด

เป็นความช�านาญในงาน	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน	

โดยงานที่ท�านั้นบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี	 จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส�าเร็จ

ของงานนั้น	 ๆ	 จึงท�าให้เกิด	 แรงจูงใจภายในด้านการประสบผลส�าเร็จ	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นาตยา	ปัญจะเกรี	(2551)	ได้ศึกษาขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลนครสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พบว่า	 ด้านความรู้สึก

ประสบความส�าเรจ็โดยรวมอยูใ่นระดับสงู	ท�าให้ครมูขีวญัและก�าลงัใจในการปฏิบัติงานเป็นสิง่ส�าคัญย่ิง

ในความส�าเร็จของงาน	

 สมมติฐำนที่ 1.3 ควำมมั่นคงในกำรท�ำงำน	ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครู	 ผลการวิจัยพบว่า	 ยอมรับสมมติฐาน	 เน่ืองจากวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู

เสนอผลงาน	 มีความมั่นใจในหน้าที่การงาน	 มีต�าแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสมกับความสามารถ	

มโีอกาสเจรญิก้าวหน้าสูต่�าแหน่งทีส่งูขึน้ตามความรูค้วามสามารถ	ความก้าวหน้าเป็นสิง่ทีท่กุคนปรารถนา	

ผู้บริหารควรให้โอกาสแก่ครูโดยแต่ละงานที่ปฏิบัติ	 มีการวางแผนในการพัฒนาเพื่อความส�าเร็จ

ของวิทยาลัย	 ซ่ึงน�าไปสู่คุณค่าของงานที่สูงขึ้นท�าให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน	

และรูส้กึถงึความปลอดภัยในการท�างานตลอดจนมสีวสัดิการและหลกัประกันต่าง	ๆ 	ทีส่ามารถช่วยเหลอื

ครูอย่างเพียงพอ	 จนเกิดเป็นความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ	 และมีขวัญก�าลังใจที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานให้กับองค์กรนี้ได้	 ซ่ึงสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ	 พัชชาดา	 ไชยมาตย์	 (2554)	 เรื่อง	

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	ด้านความมั่นคงในการท�างานมีความ

สมัพนัธ์อยูใ่นระดับมากกบัขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังานของครใูนสถานศึกษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร	เขต	1
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◆ สุพิชัย ชูกิตติกุล จันทนา แสนสุข ◆

	 2.	ผลการทดสอบ	แรงจงูใจภายนอก	ประกอบด้วย	นโยบายและการบรหิาร	วธิกีารปกครองบงัคับ

บญัชา	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	ส่งผลเชิงบวกต่อขวญัก�าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สมมติฐำนที ่2.1 นโยบำยและกำรบริหำร	ส่งผลต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบัติงาน	ผลการวจัิย

พบว่า	 ปฏิเสธสมมติฐาน	 เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 นโยบายนั้นเปรียบเสมือนตัวช้ีน�า

แนวทางของเป้าหมายในองค์กรให้เห็นว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด	 ซ่ึงผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการ

สือ่สารนโยบายเพือ่ให้บคุลากร	คร	ูในองค์กรได้สานต่อนโยบายกคื็อผู้บรหิาร	ผู้บรหิารทีก่�าหนดแนวทาง

นโยบายในการบริหาร	 และเป้าหมายในการท�างานอย่างชัดเจนและยอมรับได้	 มีสาระครอบคลุม	

เป็นลายลกัษณ์อักษร	ครสูามารถปฏิบติัตามได้	และผู้บรหิารยอมรบัฟังความคิดเหน็	และข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาองค์กรจากบุคลากรเสมอ	 โดยมีการวางแผนในแต่ละหน้าที่เพื่อให้งานราบรื่นและบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้	 และยังเอ้ือต่อการประสานงานกันระหว่างฝ่ายงานแต่ละส่วนในองค์กรมีความ

เหมาะสมและปฏิบัติตามได ้	 ซ่ึงผลระดับความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย ่างของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านนโยบายและการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

มีผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 โดยเช่ือว่าหากผู้บริหาร	 มีการสื่อสารและช้ีแจงนโยบายให้ครู

รับทราบมีความเข้าใจตรงกันแล้ว	 ครูจะมีขวัญก�าลังใจในการท�างานและสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้

สอดคล้องกบันโยบายขององค์กรและด�าเนนิกิจกรรมตามภารกจิหรอืตามเป้าหมายทีอ่งค์กรก�าหนดไว้	

จึงท�าให้แรงจูงใจ	 ในด้านนโยบายและการบริหารไม่ส่งผลให้ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อรกาญจน์	 ฉีดเสน	 (2556)	 โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู	 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านนโยบาย

และการบริหาร	ไม่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

 สมมติฐำนที่ 2.2 วิธีกำรปกครองบังคับบัญชำ	 ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	

ผลการวิจัยพบว่า	 ปฏิเสธสมมติฐาน	 เนื่องจากผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ครูท�างานให้ส�าเร็จ

ตามเป้าหมาย	มคีวามพยายามในการท�าความเข้าใจปัญหาของผู้ใต้บงัคับบญัชา	ยอมรบัฟังความคิดเหน็

ให้ความเป็นอิสระในการท�างานและมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม	 ยกย่องช่ืนชม

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท	 ผู้บังคับบัญชามีบุคลิกภาพท่ีรู้สึกเป็นกันเอง	 มีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารงาน	 ควบคุม	 ดูแลเอาใจใส่	 เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ครู	 ตลอดจนการเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา	 ผู ้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการ

ท�างาน	 ให้การยอมรับไว้วางใจในการท�างาน	 และการสนับสนุนของผู ้บังคับบัญชาท�าให้ครู

รู ้สึกมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้เกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	

ซ่ึงผลระดับความคิดเหน็ของกลุม่ตัวอย่างของครวิูทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรอียุธยา
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◆ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกชน ◆

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ในด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 แสดงว่า	 บุคลากรมีความพอใจในวิธีการ

ปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว	 จึงไม่เก่ียวข้องกับการท�าให้มีขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	จึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ทิวากร	ศิริพงษ์	(2556)	ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย

ทีม่ผีลต่อขวัญและก�าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร	เทศบาลต�าบลหนองไม้แดง	อ�าเภอเมอืงชลบุร	ี

จังหวัดชลบุรี	 จากผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่า	 ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา	 มีผลต่อความสัมพันธ์

ต่อขวัญและก�าลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	

 สมมติฐำนที่ 2.3 สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 ส่งผลเชิงบวกต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน	ผลการวิจัยพบว่า	ยอมรับสมมติฐาน	เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	สภาพแวดล้อม

การท�างานในองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครู	เช่น	สถานที่ท�างาน	

วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติงานที่เหมาะสม	มีวัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	

และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมเพียงพอในการท�างาน	ที่ท�าให้ครูมีความรู้สึกสบายใจ	รวมถึง

สภาพสิ่งแวดล้อมในการท�างานของวิทยาลัย	 เช่น	 อุณหภูมิ	 แสงสว่าง	 การถ่ายเทอากาศ	 เสียงและ

ความสะอาดทีม่คีวามเหมาะสมต่อการท�างานไม่ร้อนอบอ้าว	เป็นต้น	เป็นเครือ่งกระตุ้นให้ครเูกดิความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน	 มีความต้ังใจ	 กระตือรือร้นในการท�างานมากขึ้น	 ท�าให้ครูเกิดความสุข

และความพึงพอใจในการท�างานส่งผลก่อให้เกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานตามมา	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 อรกาญจน์	 ฉีดเสน	 (2556)	 โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานครู	 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านสภาพแวดล้อมใน

การปฏิบัติงาน	ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

 สมมติฐำนที ่2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบคุคล	ส่งผลเชิงบวกต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน

ผลการวิจัยพบว่า	 ยอมรับสมมติฐาน	 เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 มีจ�านวนครูมาก	

มหีลายฝ่าย	หลายหน่วยงาน	ครใูนแต่ละส่วนงานมภีาระหน้าทีค่วามรบัผิดชอบมาก	และการปฏิบติังาน

ของครูนั้นมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการช่วยสนับสนุนให้งานที่ท�าประสบผลส�าเร็จซ่ึงผลจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 ผู้บังคับบัญชา	 เพื่อนร่วมงาน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัตินั้น	

มีการประสานงานกัน	 ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีในการท�างาน	 ซ่ึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บคุคลจะช่วยก่อให้เกิดการประสานงานทีดี่ร่วมกนั	ร่วมมอืร่วมใจในการท�างานร่วมกนั	จึงท�าให้การติดต่อ

สือ่สารเป็นไปในทศิทางเดียวกนั	และมคีวามรกัความสามคัคีในการท�างาน	ซ่ึงในบางงานอาจจ�าเป็นต้อง

อาศัยการท�างานเป็นทีมและการได้รับความช่วยเหลือ	 เก้ือกูล	 ร่วมมือกันภายในกลุ่มจะช่วยท�าให้

งานส�าเร็จได้ง่ายและรวดเร็ว	 ซ่ึงปัญหาการท�างานที่เกิดขึ้นในบางครั้งก็จ�าเป็นต้องอาศัยเพื่อน

ร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการให้ค�าแนะน�าหรือช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี	

ส่งผลให้งานที่ท�ามีคุณภาพ	 ท�าให้ครูเกิดความสุขและความพึงพอใจในการท�างานส่งผลก่อให้เกิด
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ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานตามมา	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พณิณญา	 นาตาแสง	 (2550)	

ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานราชการในสถานศึกษา	จังหวดักาฬสนิธุ	์

พบว่า	 พนักงานราชการมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญก�าลังใจของพนักงานราชการ

ในการปฏิบัติงาน

 4.	ผลการทดสอบ	ขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังาน	ส่งผลเชิงบวกต่อประสทิธภิาพการท�างานของ

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

 สมมติฐำนที่ 3 ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ยอมรับสมมติฐาน	 จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า	 ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 มักแสดงออกมาในรูปแบบของความต้ังใจท�างาน	

กระตือรือร้น	ความเต็มใจที่จะร่วมมือประสานงานกันในการปฏิบัติงาน	ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและย่อท้อที่

ได้ท�างาน	 และเกิดความเช่ือมั่นในตนเองว่าจะสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่ต้องรับผิด

ชอบให้ส�าเร็จด้วยดี	 จนเกิดเป็นความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน	 ขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบติังานจงึเป็นปัจจัยโดยตรงต่อประสทิธภิาพการท�างานในองค์กร	สอดคล้องกับทฤษฎีของ	ฟลปิโป	

(Flippo,	 1971)	 ที่ได้กล่าวว่า	 หากบุคคลหรือกลุ่มมีภาวะทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน	 ที่ร่วมมือกัน

ท�างานกับบุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจ	 ขวัญก�าลังใจดี	 จะเห็นได้จากความกระตือรือร้นของบุคลากรใน

การปฏิบัติงานตามระเบียบขององค์กรอย่างเต็มใจ	 ยินดีที่จะท�างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร	ซึง่จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพการท�างานของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน	 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน	 โดยที่ครูสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จ

ตรงตามมาตรฐาน	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีงานเพิ่มมากขึ้นก็ตาม	ท�าให้ผล

จากการท�างานเป็นที่พึงพอใจของหัวหน้า	 เพื่อนร่วมงาน	 นอกจากนี้ยังได้มีการน�าทักษะ	 ความรู	้

ประสบการณ์มาประยกุต์ใช้กบังาน	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กรโดยต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของการใช้

ทรพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าทีส่ดุ	เพราะเมือ่ขวญัก�าลงัใจของครใูนวทิยาลยัดี	ย่อมหมายความว่า	

วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ ่มงานภายในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว	 ร่วมมือร่วมใจกัน	

มีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้ส�าเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	 งานในองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าเมื่อครูมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานสูงแล้วย่อมส่งผลให้เกิดงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	พัชชาดา	 ไชยมาตย์	 (2554)	 เรื่อง	

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร	 เขต	 1	 ผลการวิจัยพบว่า	 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร	เขต	1

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยเรื่อง	 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ

การท�างานของครวิูทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน	จังหวัดพระนครศรอียธุยา	พบว่า	ในด้านความรบัผิดชอบ

ต่อหน้าที่	 เนื่องจากครูมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว	 จึงท�าให้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ส่งผลต่อ

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน	 ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

การท�างาน	 พร้อมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในทุกต�าแหน่งอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้ครู

ตระหนักถึงคุณค่าของงาน	 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของตนเองและส่วนรวมให้มากยิ่งขึ้น	

ส่วนด้านนโยบายและการบริหาร	และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาไม่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	 อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร	 ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารและช้ีแจงนโยบายให้ครู

รับทราบมีความเข้าใจตรงกันแล้ว	 ครูจะมีขวัญก�าลังใจในการท�างานและสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและด�าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่องค์กรก�าหนดไว้ได้	 และหาก

ผู้บริหารมีบุคลิกภาพที่รู้สึกเป็นกันเอง	มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน	ควบคุม	ดูแลเอาใจใส่	

ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อให้ครูเกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

และท�าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 ถ้าองค์กรได้ตอบสนองความต้องการ

ต่อปัจจัยต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ก็จะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครูดีข้ึนท�าให้มีแรงจูงใจ	 และเกิดขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	 ที่จะทุ่มเทก�าลังกาย	 ก�าลังใจท�างานอย่างเต็มที่	 ส่งผลให้ครูมีประสิทธิภาพในการ

ท�างานที่ดีขึ้น	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมขององค์กรต่อไป
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