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52252303 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ / การปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั 

 เถลิงศักด์ิ อินทรสร : แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย           

ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 

และ อ.ดร.มทันา วงัถนอมศกัด์ิ.  109 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 2) การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และ 3) แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความ

ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานรักษา

ความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี รวมทั้งส้ิน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจตามทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และคณะ และการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ตาม

ขอ้กาํหนดอา้งอิงการปฏิบติังาน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลข

คณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั   

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาตวัแปรย่อยในแต่ละปัจจัย พบว่า ความรับผิดชอบ 

ลกัษณะของงาน ความสาํเร็จของงาน สถานะของอาชีพ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา นโยบายและการ

บริหารงาน และสภาพการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก ส่วนการไดรั้บการยอมรับนับถือ ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งการงาน ความมัน่คงในงาน และเงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2. การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า งานวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด งาน

อุบติัภยัและอคัคีภยั และงานจราจรและท่ีจอดรถ อยู่ในระดบัมาก ส่วนงานรักษาความปลอดภยั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง  

 3. แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2554 

ลายมือช่ือนกัศึกษา............................................................. 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1................................................. 2..................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

จ 

 

52252303 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD : MOTIVATION / PERFORMANCE OF SECURITY  

 THALEUGSAK INTHARASON : THE MOTIVATION AND PERFORMANCE OF 

SECURITY PERSONNEL IN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI. 

THESIS ADVISORS : NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D. AND MATTANA 

WANGTHANOMSAK, Ph.D.  109  pp. 

 
 The purposes of this research were to find 1) the motivation of the security personnel in 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2) the performance of the security personnel in 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and 3) the relationship between the motivation 

and the performance of the security personnel in King Mongkut’s University of Technology Thonburi. 

The samples were 113 security personnel in King Mongkut’s University of Technology Thonburi. 

The research instrument was a questionnaire based on the motivation of Herzberg and others, and 

the performance of the security personnel  in King Mongkut’s University of Technology Thonburi   

based on the terms of reference performance. The statistics applied in data analysis were frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation 

coefficient. 

 

  The findings of the study are as follows: 

  1. The motivation of the security personnel at King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi in overall were at the high level. When considering most variables of 

each factors found that responsibility, work itself, achievement, status, interpersonal relation 

with superior, company policy an administration and working condition were at the high level. 

While recognition, advancement, job security and salary were at the middle level. 

  2. The performance of the security personnel at King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi was at a high level. When considering each aspect, the results showed 

that radio communication and closed circuit camera, accidents and fire and traffic and vehicle 

parking were at the high level while security was at the middle level. 

  3. The relationship between the motivation and the performance of the security 

personnel at King Mongkut’s University of Technology Thonburi was found at .01 level of  

significant. 
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 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี จนัทร์ชลอ รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ

การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช ผอ.ส่วน

อาคารและสถานท่ี คุณจิรวดี  สุภาสุทธากูล หัวหน้างานรักษาความปลอดภยัและยานพาหนะ      

คุณทวี สีหามาตย ์นักวิชาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีให้การ

สนบัสนุน แนะนาํแก่ผูว้ิจยั และอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ขอขอบคุณ พนกังานรักษาความปลอดภยั จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ และพนักงานรักษาความปลอดภยั จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งดียิง่ 

 ขอขอบคุณ บิดา มารดา และคุณพชัรินทร์ อินทรสร ท่ีเป็นกาํลงัใจสําคญั และให้ความ

ช่วยเหลือในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต ตลอดจนจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
 ปัจจุบนัสังคมมนุษย ์มีการพฒันา มีการเปล่ียนแปลง และวิวฒันาการไปอย่างรวดเร็ว 
ทั้ งในด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงด้าน
วฒันธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วนั้น ส่งผลให้การปรับตวัของคนเรา เกิดการแข่งขนักนั
มากกว่าการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ตวับ่งช้ีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศแต่ละประเทศ คือคุณภาพ
ชีวิตของประชากร การมุ่งพฒันาในดา้นต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง การใหก้ารศึกษากบัประชากร 
จึงมีความจ าเป็นอยา่งมาก ส าหรับการใหก้ารศึกษาประเทศไทยนั้น ประเทศไทย มุ่งพฒันาประเทศ
ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และเท่าทนันานาประเทศ โดยการวางแผนพฒันา การปฏิรูปความคิด และ
คุณค่าของสังคมไทย พร้อมทั้ งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วน มาเป็นบูรณาการแบบ     
องคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” จนมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) รัฐบาลไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green 
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี”1 
และก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือน
ดว้ยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพ
อย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกันการรักษา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 จะเห็นไดว้่า มุ่งเนน้พฒันาความ
พร้อมของประชากรและระบบให้สามารถปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงและรู้เท่าทนัโลกาภิวฒัน์บน
พื้นฐานแห่งความพอเพียงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
 
 
 1ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 7 ตุลาคม 2553. เขา้ถึงได้
จาก http://www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/.../index.htm 
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 กฎหมายการศึกษาของไทย คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหน้าท่ี
พิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันาและมาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนบัสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง2 และแผนหน่ึงท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ให้ความส าคญันอกเหนือจากการจดัท าหลกัสูตรและการเรียนการสอน คือ การ
จดับริการดา้นกายภาพอย่างครบถว้น การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด และการบริการการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบนัการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ให้สถาบนัการศึกษามีระบบสาธารณูปโภค
และระบบรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยในเร่ืองประปาไฟฟ้า 
ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร  
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง3 นอกเหนือจากการพฒันาดา้นการเรียนการสอนแลว้ 
สถาบนัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญัทางด้านการรักษาความปลอดภัย หรือ การประกันความ
ปลอดภยัในสถาบนัการศึกษา จึงมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพราะความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การด าเนินชีวิตของนักศึกษา ทั้ งในเร่ืองของอุบัติเหตุจาก
การจราจร, การเกิดอุบติัภยัจากคนและจากธรรมชาติ รวมถึงปัญหาการทะเลาะวิวาท, ปัญหายา   
เสพติด, ปัญหาการฉกชิงวิ่งราว  ซ่ึงเป็นตน้เหตุของความไม่ปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  องค์ประกอบของการปฏิบติังานหรือการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ จะ
ประกอบไปดว้ยปัจจยัส่ี ไดแ้ก่ คน (man) เงิน (money) วสัดุ (material) และการบริหารจดัการ  
 
 
 2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : สกายบุค๊ส์, 2549), 29. 
 3ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2553), 54. 
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(management) และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในจ านวนปัจจยัส่ี คือ คน (man) ซ่ึงหมายถึงพนกังานของ
องคก์ร ในท่ีน้ีหมายถึง พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี งานรักษาความปลอดภยั ถือเป็นงานท่ีส าคญังานหน่ึง เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษาชีวิต
และทรัพยสิ์นของบุคคลและสถานท่ี ส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการ
รักษาความปลอดภยัเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลจดัการเก่ียวกบัการรักษา
ความปลอดภยันั้น  การปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอยูท่ี่ตอ้งการใหง้านนั้นบรรลุ
เป้าหมายตามจุดประสงค์ท่ีวางไว ้ให้ได้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีการพฒันาอยู่เสมอ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรเขา้มาช่วยในการพฒันางาน เน่ืองจากบุคลากร หรือ คน คือทรัพยากรท่ี
ส าคญัในการท างานและพฒันางาน หากแต่เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ จะสัมฤทธ์ิผลได้
ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากประการหน่ึงก็คือ การสร้าง
ขวญัก าลงัใจในการท างาน หรือแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 หน่วยรักษาความปลอดภยัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นองคก์ร
ย่อยของงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ส่วนอาคารและสถานท่ี สังกัดส านักงาน
อธิการบดี มีการบริหารจัดการโดยการจัดจ้างบริษัทรับจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเข้ามา
ด าเนินการ และตอ้งปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดอา้งอิง (Terms of Reference) ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยแบ่งกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็น 4 ระดับ คือ           
1) ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ วุฒิปริญญาตรี สาขากฎหมาย สาขาบริหารหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ี
บริหารงานรักษาความปลอดภยั และติดต่อประสานงาน  เป็นตวัแทนของบริษทั มีประสบการณ์ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี  2) ผูดู้แลและควบคุมระบบกลอ้งวงจรปิด วุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ีตรวจสอบระบบกลอ้งวงจรปิด และวิทยุส่ือสาร มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3) หัวหน้าชุด วุฒิไม่ต ่ากว่าระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลพนกังานรักษาความปลอดภยั มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
4) พนกังานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป วุฒิไม่ต ่ากว่าการศึกษาภาคบงัคบั มีหน้าท่ีประจ าจุดตรวจ
ตราพื้นท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึง
การปฏิบติังานบางงานสร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากรในมหาวิทยาลยั และบางงานอาจสร้าง
ความไม่สะดวกสบายและเกิดความไม่พอใจใหก้บับุคลากรในมหาวิทยาลยั แต่อยา่งไรก็ตาม ภาระ
งานของพนกังานรักษาความปลอดภยัทั้ง 4 กลุ่ม มีภารกิจหลกั 1) งานดา้นการรักษาความปลอดภยั 
ปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพ, การขอใชส้ถานท่ีส าหรับ
อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา และบุคคลภายนอก, ควบคุมดูแลและตรวจสอบบุคคลท่ีเขา้ – ออกใน
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มหาวิทยาลยั, ตรวจสอบการจดัเวรยามรักษาความปลอดภยั และตรวจตราดูแลบริเวณอาคารต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยัให้มีความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง 2) งานดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมดูแลจดัสถานท่ีจอดรถ, ออกบตัรจอดรถ, ควบคุมการใชถ้นนใหเ้ป็นไปตามกฎ
จราจร และระเบียบของมหาวิทยาลยั, การจดัระเบียบรถจกัรยานและรถจกัรยานยนต ์มีการจดัท า
ทะเบียนรถจกัรยาน และสถานท่ีจอดรถจกัรยานและจกัรยานยนต ์ 3) งานดา้นการป้องกนัอุบติัภยั
และอัคคีภัย ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุก ๆ 3 เดือน ตามอาคารต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั,  ด าเนินการจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและพนกังานในการป้องกนัเหตุร้าย, จดัเตรียมอุปกรณ์
ป้องกนัอุทกภยั  และ 4) งานดา้นการใชว้ิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ใชว้ิทยส่ืุอสารของพนกังานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารขออนุญาต และการ
ก ากบัดูแลการใชค้วามถ่ีวิทยกุลางส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
และเครือข่ายภายนอก เช่น โรงพยาบาล, ศูนยก์ูชี้พเทพาพิทกัษ์4   
 

ปัญหำกำรวิจัย 
 ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   
ค่อนขา้งจะแออดั เน่ืองจากมีพื้นท่ีจ ากดัไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับปริมาณบุคลากร อาจารย ์
พนักงาน เจา้หน้าท่ี รวมถึงนักศึกษาท่ีมีปริมาณถึง 20,662 คนได้5 จากสังเคราะห์รายงานการ
ปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั ปีพ.ศ. 2553 – 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี  พบปัญหางานการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั  ดงัน้ี 
  1. ปัญหาดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ  เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี มีขีดจ ากัดในเร่ืองพื้นท่ีใช้สอยท่ีจอดรถ และมีแนวโน้มท่ีวิกฤตข้ึนเร่ือย ๆ จากการเพิ่ม
ปริมาณของบุคลากร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ผูป้ระกอบการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดขยายหลกัสูตรการ
เรียนการสอนต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปริมาณนักศึกษา ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย สถิติจ านวนบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ส่งผลใหร้ะบบ
สาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกตามไม่ทนัและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ท าให้บ่อยคร้ัง
เกิดอุบติัเหตุการเฉ่ียวชน และเกิดความเสียหาย  ซ่ึงรวมไปถึงสถานท่ีจอดรถยนต ์มีการแบ่งโซน 
 
 4ส่วนอาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี, รายงานประจ าปี 2553, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (กรุงเทพฯ:บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง จ ากดั, 2553), 5. 
 5งานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี, สารสนเทศ 2553, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2553), 39. 
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การจอดระหวา่งพนกังานกบันกัศึกษา ซ่ึงบางคร้ังเกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังานของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั ท าใหบ้ริษทัตน้สังกดัถูกปรับ ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัถูกหกั
เงินเดือนไปดว้ย ท าให้หมดก าลงัใจในการท างาน หรือปฏิบติังานดว้ยความเบ่ือหน่าย และลาออก
ในเวลาต่อมา 
 2. ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเปิด 24 ชัว่โมง บุคลากร นกัศึกษา ผูป้ระกอบการ รวมถึงบุคคลภายนอก สามารถเขา้
ออกในมหาวิทยาลยัไดต้ลอดเวลา ทั้งเดินเทา้ และขบัข่ียานพาหนะ ท าให้การบริหารจดัการดา้น
รักษาความปลอดภยักระท าไปไดย้ากล าบากและ ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  เน่ืองจากถูกจ ากดั
ดว้ยจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภยั อีกทั้งเม่ือรวบรวมสถิติการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั
ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 พบว่าสถิติมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกรายการ               
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สถิติหน่วยงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 – กนัยายน 25546 

 

รายการ 
2553 2554 

ตค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สถิติจกัรยานสูญหาย 0 0 0 3 0 3 0 0 4 6 0  3 
สถิติการลอ็กลอ้รถยนต ์ 8 10 26 36 20 15 5 8 15 20 17  31 
สถิติทรัพยสิ์น มจธ. สูญหาย 2 1 0 1 0 2 3 2 3 2 0  1 
สถิติทรัพยสิ์นบุคคลสูญหาย 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1  2 
สถิติการจบักมุคนร้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1  0 
สถิติการจดัท าป้ายบอกทาง 1 1 2 2 6 0 1 1 0 0 0  4 
สถิติการขอใชส้ถานท่ี/ท่ีจอดรถ 10 10 12 25 33 0 14 31 1 0 3  42 
สถิติการเกิดอคัคีภยั 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1  0 
สถิติการใหบ้ริการต่าง ๆ 718 508 475 453 459 545 411 499 470 685 501  701 

 
 
 
 
 6มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับงานการจา้งเหมารักษาความปลอดภยั, คร้ังท่ี 1/2554,” 3 ตุลาคม 2554. 
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 3. ปัญหาด้านบุคลากร (พนักงานรักษาความปลอดภัย) เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ด าเนินการจา้งเหมาบริษทัรักษาความปลอดภยัจากภายนอกเขา้มา
ดูแล โดยมีก าหนดขอ้ปฏิบติัสัญญาจา้งใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั (Terms of Reference: TOR ) 
แต่เน่ืองจากพนกังานรักษาความปลอดภยัยงัไม่มีความรู้เพียงพอต่อการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ รวมถึง
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากองคป์ระกอบหลายๆดา้น เช่น การต่อสัญญาจา้งเหมา
ของบริษทัรับจา้งดูแลรักษาความปลอดภยั ซ่ึงส่งผลกระทบกบัการท างานของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั เช่น การลาออก การยา้ยหน่วยงาน การลดเงินเดือน เป็นตน้ ท าให้การบริหารงานรักษา
ความปลอดภยัในมหาวิทยาลยั ไม่สมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นแนวทาง 
ให้ผูว้ิจยัและคณะท างาน น าไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเร่ืองการบริหารงานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อทราบแรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี   
 2. เพื่อทราบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 3. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 
ข้อค ำถำมของกำรวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอ้ค าถามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
 2. การปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
 3. แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
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สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี และเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ก าหนดสมมติฐานทางสถิติของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มีความสมัพนัธ์กนั 
 
ขอบข่ำยเชิงอ้ำงองิของกำรวจิัย 
 องค์กรงานรักษาความปลอดภัย เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยั ทั้งภยัท่ีมาจากคนและภยัท่ีมา
จากธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการดา้นจราจร และวิทยส่ืุอสาร การบริหารงานเป็นไปในลกัษณะ
เชิงระบบ ซ่ึง แคทซ์ และ คานส์ (Katz and  Kahn) มีแนวความคิดว่า องคก์ารเป็นระบบเปิดท่ีเนน้
ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและภาวะแวดลอ้มนั้น จะตอ้งมีตวัป้อน (input) เช่น คน การบริหาร
จดัการ งบประมาณ วสัดุ และอุปกรณ์ เขา้ไปในโครงสร้างเหล่านั้นอย่างสืบเน่ือง และจะตอ้งมี
กระบวนการ (process) ต่าง ๆ ผลผลิต (output) ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Context) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของระบบให้สามารถ
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ7  
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยศึกษาแนวคิดดา้นแรงจูงใจ 
ซ่ึงมีผูศึ้กษาคน้ควา้ไวห้ลายทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow) ไดเ้สนอทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมนุษยเ์รียงล าดบัชั้นจากขั้นต ่าท่ีสุดไปสู่ขั้นสูงสุด และมีแนวคิดว่า มนุษยเ์รามีความ
ตอ้งการอยู ่5 ระดบั เรียงล าดบัขั้นไดด้งัน้ี ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs)  
 
 
 7Daniel Katz and Robert L Kahn, The Social Psychology of Organizations (New 
York : John Wiley & Sons, Inc.,1990), 27-28. 
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ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety and security needs) ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม 
(social or belonging needs) ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (esteem  needs) ขั้นท่ี 5 
ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (self – actualization needs)8  ในขณะท่ี อลัเดอเฟอร์ (Alderfer) 
เสนอว่าความตอ้งการมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 การด ารงอยู่ (existence) หรือ E กลุ่มท่ี 2 
ความสัมพนัธ์ (relatedness) หรือ R กลุ่มท่ี 3 ความเจริญกา้วหน้า (growth) หรือ G9 ส่วน            
แมคเกรเกอร์ (McGregor) ไดน้ าเสนอวิธีการ 2 แบบ ในการบริหารคน แบบแรกไดแ้ก่วิธีการทฤษฎี 
X ซ่ึงขอ้สมมติฐานภายใตท้ฤษฎีน้ีมกัน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีไม่ดี ส่วนแบบท่ีสองไดแ้ก่วิธีการแบบทฤษฎี 
Y ซ่ึงขอ้สมมติฐานภายใตท้ฤษฎีน้ีจะท าใหไ้ดป้ระสิทธิภาพการท างานและผลลพัธ์ท่ีดีกว่า วิธีการท่ี
ผูบ้ริหารใชบ้ริหารคนในทางปฏิบติัจะข้ึนอยูก่บัว่าพวกเขาตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัคนงานไวอ้ยา่งไร 
ในกรณีท่ีผูบ้ริหารตั้งสมมติฐานแบบทฤษฎี X พวกเขาจะบริหารคนดว้ยการออกค าสั่งและควบคุม 
ในขณะท่ีกรณีท่ีผูบ้ริหารตั้งสมมติฐานแบบทฤษฎี Y พวกเขาจะบริหารคนดว้ยการให้มีส่วนร่วม
และมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้10  ร่วมกบั แมคเคลแลนด์ (McClelland) ไดเ้สนอทฤษฎี
ความตอ้งการและมีความเช่ือวา่แรงจูงใจของคนมีพื้นฐานไดม้าจากวฒันธรรมของสังคม โดยเช่ือว่า
มาจากความตอ้งการเรียนรู้ (learned need) มีอยู่ 3 ส่ิงคือ ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (need for 
achievement) ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (need for affilication) และความตอ้งการอ านาจ (need for 
power)11 และทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และคณะ ไดเ้สนอทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 
2 ปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ปัจจยัจูงใจ (motivator factors) เป็นแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังานและ
ความกา้วหนา้ในงาน ไดแ้ก่ (1.1) ความส าเร็จของงาน (achievement) (1.2) การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ (recognition) (1.3) ลกัษณะของงาน (work itself) (1.4) ความรับผิดชอบ (responsibility) 
และ (1.5) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (advancement) และ 2) ปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) 
เป็นแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ย 
 
 8Abraham H. Maslow, Theory of Human Motivation, 2nd ed. (New York : Harper and 
Rows Publisher, 1980), 69-80. 
 9Clayton P. Alderfer, A New Theory of Human Needs : Organizational Behavior and 
Human Performance (New York : McGraw – Hill Book Co., 1979), 33. 
 10Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill 
Book Co., 1960), 33-57. 
 11David C. McClelland, Business Drive and National Achievement (New York : 
D.Van Nostrand, 1962), 99-122. 
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(2.1) เงินเดือน (salary) (2.2) สถานะของอาชีพ (status) (2.3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
(interpersonal relation with superiors) (2.4) นโยบายและการบริหารงาน (company policy and 
administration) (2.5) สภาพการท างาน (working conditions) และ (2.6) ความมัน่คงในงาน         
(job security)12   ส าหรับการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยันั้น มีแนวคิดท่ีนกัวิชาการไดเ้สนอไว้
เก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นจราจร อาทิเช่น เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์กล่าวว่า สาเหตุ
ของการเกิดอุบติัเหตุดา้นการจราจรมี 3 ประการ คือ 1) สาเหตุมาจากบุคคล เช่น ผูข้บัข่ียวดยาน
พาหนะมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ ขาดความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการใช้
รถใชถ้นน หรือเกิดจากสัตวเ์ล้ียงวิ่งตดัหนา้ เป็นตน้ 2) สาเหตุมาจากส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพของ
รถเกิดยางระเบิดขณะวิ่งดว้ยความเร็วสูง หรืออุปกรณ์ของรถช ารุด เช่น ไม่มีไฟส่องทาง เกิดจาก
สภาพถนนท่ีเป็นหลุม หรือมีส่ิงกีดขวาง รวมถึงสภาพดิน ฟ้า อากาศ เช่น ฝนตกหนกัวิสัยทศัน์ใน
การมองไม่ดี  3) สาเหตุมาจากกฎหมาย มีส่ิงเก่ียวขอ้งต่อการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การประชาสัมพนัธ์ท่ี
ไม่ดี เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท าให้ประชาชนขาดจิตส านึก และฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือการ
ขาดการกวดขนัไม่จริงจงั หรือเขม้งวดในการด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิด13 อีกทั้ง สุรศกัด์ิ หลาบมาลา 
ได้ก ล่าว เ ก่ี ยวกับหน้า ท่ีของทีมงาน รักษาความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถาบนัการศึกษาวา่ควรจะด าเนินการดงัน้ี 1) การเฝ้าระวงัสญัญาณอนัตราย 2) มีการประเมินจดัการ
และบันทึกสถิติ 3) การจัดตั้ งทีมงานมาปฏิบัติงานพร้อมก าหนดบทบาท 4) มีการฝึกซ้อมให้
ค  าแนะน าในการจดัการความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน 5) การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของการปฏิบติั      
6) การจดัตั้งศูนยอ์  านวยการ 7) การรวบรวมอุปกรณ์จ าเป็นในการแกไ้ขปัญหา 8) การฝึกซอ้มการ
หนีภยั เช่น การเกิดแผน่ดินไหว 9) มีการประเมินและปรับปรุงขีดความสามารถของระบบส่ือสาร
10) การประสานงานกบัทีมงานส่วนกลาง เช่น เจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง และอ่ืน ๆ เป็น
ตน้14 ส่วนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั กองบงัคบัการต ารวจดบัเพลิง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี ไดใ้หห้ลกัการด าเนินการไวด้งัน้ีว่า ธรรมชาติของการเกิดไฟ หรือการเผาไหม ้
การสันดาป (combustion) คือ ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตวัของออกซิเจนซ่ึงเป็นผลใหเ้กิด 
 
 12Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara B. Snyderman, The Motivation 
to Work (New York : John Willey & Sons, Inc., 1959), 101. 
 13เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท์, ความปลอดภยั (Safety), พิมพค์ร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2548), 106. 
 14สุรศกัด์ิ หลาบมาลา, วารสารการศึกษาไทย, เร่ือง ความปลอดภยัในโรงเรียน (School 
Safety and Security), 3,  2, ISSN 1686 – 5073, (มิถุนายน 2549) :14. (อดัส าเนา). 
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ความร้อนและแสงสว่างกับสภาพการเปล่ียนแปลง ไฟจะเกิดข้ึนได้จะต้องประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 1) เช้ือเพลิง 2) ความร้อน 3) ออกซิเจน  ฉะนั้นวิธีการดบัเพลิงคือ วิธีขจดั
องคป์ระกอบของไฟไหมใ้ห้หมดไปอย่างใดอย่างหน่ึงหรือให้หมดไปทุกในขณะเดียวกนั วิธีการ
ดบัเพลิงจึงมีอยู ่3 วิธี คือ 1) การท าให้เยน็ตวัลง โดยใชน้ ้ าหรือสารเคมีอยา่งหน่ึงอยา่งใดถ่ายความ
ร้อนจากส่ิงท่ีไหมไ้ฟท่ีอุณหภูมิลดต ่าลงกว่าจุดติดไฟของเช้ือเพลิงนั้น 2) การท าให้อากาศ โดยวิธี
ครอบทบัอบัอากาศ หรือแยกออกซิเจนหรือท าให้อตัราส่วนผสมระหว่างไอน ้ ามนั หรือก๊าซกบั
อากาศอยู่ในส่วนผสมท่ีไม่สมบูรณ์จะลุกไหมต่้อไปได ้3) การขจดัเช้ือเพลิง โดยวิธีแยกเช้ือเพลิง
ออกให้นอ้ยลงหรือหมดไป15 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นขอบข่าย
ของงานวิจยั ซ่ึงหน่วยรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ได้
ก าหนดพนัธกิจของงานรักษาความปลอดภยัไว ้4 งาน คือ 1) งานรักษาความปลอดภยั 2) งานจราจร
และท่ีจอดรถ 3) งานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั และ 4) งานวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด และ
ผูว้ิจยัไดส้รุปไวใ้นแผนภูมิท่ี 1  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15”การป้องกันและระงับอคัคีภัยขั้นต้น,” เอกสารประกอบการอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน้ กองบงัคบัการต ารวจดบัเพลิง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2552 (อดั
ส าเนา). 
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แผนภูมิท่ี 1    ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั 
ท่ีมา   :  Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization,  2nd ed. 
(NewYork :  John Wiley and son, 1978), 20. 
 : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. หลกัการทัว่ไปในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 16. 
 : Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara B. Snyderman, The Motivation 
to Work. (New York : John Willey & Sons, Inc., 1959), 101. 
            : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, ขอ้ก าหนดอา้งอิงงานจา้งเหมารักษา
ความปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เอกสารประกอบการจา้งเหมางานรักษา
ความปลอดภยั, 2553. (อดัส าเนา) 

สภำพแวดล้อม (Context) 

-     สภาพทางเศรษฐกิจ 
-     สภาพทางสังคม 
-     สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ตัวป้อน (Input) 

-  บุคลากร 
-  นโยบาย 
-  งบประมาณ 
-  วสัดุ อุปกรณ์ 
 
 
 

กระบวนกำร (Process) 

การบริหาร  
 
 
 
 
การนิเทศ 
การจดัการเรียนการสอน 

ผลผลติ (Output) 

- คุณภาพของการ      
   ปฏิบติังาน 
- ผลการเรียนของผูเ้รียน 
 
 
 
 

ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) 

- แรงจูงใจ 

- การปฏิบติังานของพนกังาน 
  รักษาความปลอดภยั 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
 
 จากขอบข่ายของการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษา
ความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในท่ีน้ีผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
แรงจูงใจตามแนวคิดและทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
แรงจูงใจในการท างาน มี 2 ปัจจยั  คือ ปัจจยัจูงใจ (motivator factors) เป็นแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวังานและความกา้วหน้าในงาน คือ 1) ความส าเร็จของงาน (achievement)  2) การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ (recognition) 3) ลกัษณะของงาน (work itself) 4) ความรับผดิชอบ (responsibility) 
และ 5) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (advancement) ส่วนปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) เป็น
แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน คือ 1) เงินเดือน (salary) 2) สถานะของอาชีพ 
(status) 3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (interpersonal relation with superiors) 4) นโยบายและ
การบริหารงาน (company policy and administration) 5) สภาพการท างาน (working conditions) 
และ 6) ความมัน่คงในงาน (job security) ส่วนการปฏิบติังานรักษาความปอลดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดศึ้กษาการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดอา้งอิงงานจา้งเหมารักษาความ
ปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงแบ่งงานรักษาความปลอดภยัเป็น 4 งาน 
คือ 1) งานรักษาความปลอดภยั 2) งานจราจร และท่ีจอดรถ 3) งานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั และ 
4) งานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 2 
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แรงจูงใจ  (X tot) 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors)  (X1) 
1)  ความส าเร็จของงาน (X11) 

2)  การไดรั้บการยอมรับนบั (X12) 
3)  ลกัษณะของงาน (X13) 
4)  ความรับผดิชอบ  (X14) 
5)  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน(X15) 
ปัจจัยค ำ้จุน (hygiene factors)  (X2) 
1)  เงินเดือน (X21) 
2)  สถานะของอาชีพ (X22) 
3)  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (X23) 
4)  นโยบายและการบริหารงาน (X24) 
5) สภาพการท างาน (X25) 
6) ความมัน่คงในงาน (X26) 

 
แผนภูมิท่ี  2   ขอบเขตของงานวิจยั 
ท่ีมา   :  Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara B. Snydeman, The Motivation 
to Work. (New York : John Willey & Sons, Inc., 1959), 101. 
            : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, ขอ้ก าหนดอา้งอิงงานจา้งเหมารักษา
ความปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี , เอกสารประกอบการจา้งเหมางาน
รักษาความปลอดภยั, 2553. (อดัส าเนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรปฏิบัติงำน 
รักษำควำมปลอดภัย  (Y tot) 

1)  งานรักษาความปลอดภยั (Y1) 

2)  งานจราจร และท่ีจอดรถ (Y2) 
3)  งานป้องกนัอุบติัภยั 
      และอคัคีภยั (Y3) 
4)  งานวิทยส่ืุอสารและ 
      กลอ้งวงจรปิด (Y4) 
    ส
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตรงกนั ผูว้จิยัไดนิ้ยามศพัท์
เฉพาะของค าต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนั หรือ แรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบติังานประกอบดว้ย สองปัจจยั คือ       
1) ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และ 2) ปัจจัยค ้ าจุน ประกอบด้วย  เงินเดือน  
สถานะของอาชีพ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน 
 กำรปฏิบัติงำนงำนรักษำควำมปลอดภัย หมายถึง การด าเนินงานอย่างเป็นระบบตาม
มาตรการการคุม้ครอง การป้องกัน การรักษาความปลอดภยั และการบริการด้านจราจร ให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ประกอบด้วยภารกิจหลกั 4 งาน คือ          
1) งานรักษาความปลอดภยั 2) งานจราจรและท่ีจอดรถ 3) การป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั  4) งาน
วิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงด าเนินงานจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้ งเลขท่ี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร  
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บทที่  2 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจกบัการปฏิบตัิงานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จาก
หนงัสือและเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งเป็นแนวทางในการวิจยั โดยน าเสนอสาระส าคญัดงัน้ี  
การศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ การศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั   ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี และการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แรงจูงใจ 
ควำมหมำยของแรงจูงใจ 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการด าเนินงาน ควรเร่ิมท าความเขา้ใจในความหมาย
ของค าว่าแรงจูงใจก่อน ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีหมายถึงแรงจูงใจมีหลายค า อาทิเช่น need, egoistic 
motive, drive, wish, want, urge, desire, instinct, libido, incentive, greeding, motivation, will 
craving, sin,  ค  าว่า “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า “movere” ซ่ึงมีความหมายตรงกบั
ค าในภาษาองักฤษว่า “to move” อนัมีความหมายว่า “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกัชกัน าบุคคลใหเ้กิด
การกระท าหรือปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) ดงันั้นแรงจูงใจจึงไดรั้บความ
สนใจมากในทุก ๆ วงการ ซ่ึงนักวิชาการทั้ งไทยและต่างประเทศได้ให้ค  านิยามไว้หลาย ๆ 
ความหมาย ดงัน้ี  เบเรลสนัและสไตนเนอร์ (Berelson and Steiner) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ 
เป็นสถานการณ์ภายใน ซ่ึงกระตุน้และก่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นหรือการเคล่ือนไหว อนัน าไปสู่ 
พฤติกรรมท่ีจะบรรลุเป้าหมาย1  ส่วน ธงชยั สนัติวงษ ์กล่าวถึงการจูงใจคนในการท างานว่าผูบ้ริหาร
จะตอ้งท าการจูงใจให้คนงานทุ่มเทก าลงัความสามารถ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารท่ี ตั้งไว ้การจูงใจคนในการท างาน จะมีความหมายในทางท่ีจะใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีและสูงข้ึน 
 
 
 
 1Barnard Berelson and Gray A. Steiner, Human Behavior (New York : Harcourt 
Brace & World Inc., 1964), 240. 
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ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์จะให้องคก์ารสามารถมีขอ้ไดเ้ปรียบในทางต่าง ๆ จากความมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเท่าท่ีจะท าได้2 อีกทั้งในลกัษณะคลา้ยกบั ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ไดก้ล่าวเก่ียวกบัระบบ
แรงจูงใจ (Motivation System) ว่าในการบริหารงานเราชอบศึกษาพฤติกรรมปกติของพนกังานโดย
ศึกษาท านายจากความตอ้งการของแต่ละคน (Person’s Needs) หรือผลจากการกระท า (Results 
from acts) เพราะแต่ละคนตอ้งการไม่เหมือนกนั แมเ้ป็นส่ิงเดียวกนั บางคนก็ตอ้งการในระดบั
ปริมาณท่ีต่างกัน วิธีการคือดูว่าเขาตอ้งการอะไร อย่างไร ผูบ้ริหารคงดูเพียงความตอ้งการของ
พนกังานฝ่ายเดียวไม่ได ้ตอ้งดูว่าความตอ้งการของพนกังานนั้น องคก์ารมีความสามารถท่ีจะสนอง
ความตอ้งการของเขาไดห้รือไม่ และถา้ไดจ้ะให้ไดม้ากน้อยเพียงใด หรือในกรณีท่ีตอ้งลดความ
ตอ้งการ หรือไม่สนองความตอ้งการของเขาเช่นในกรณีท่ีพนกังานกระท าความผิด หรือไม่ท างาน 
หรือท างานไดไ้ม่เตม็ท่ี  ผลกระทบต่อองคก์ารจะเป็นอยา่งไร3 และ ระวงั  เนตรโพธ์ิแกว้ ไดอ้ธิบาย
ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า การสร้างพลงัมวลชนก็ดี การรวมพลงัเพื่อท าอะไรก็ดี มกัจะใช้
วิธีการชักน าผูน้ าให้ประพฤติปฏิบติัตามพฤติกรรมของผูอ่ื้นจะท าตามก็เน่ืองจากแรงจูงใจเป็น
ส าคญั4     สรุปไดว้า่ แรงจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจูงใจใหก้ระท าหรือ
ด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคบ์างอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ี
มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา ยกตวัอย่างลกัษณะของการตอบสนองส่ิงเร้าปกติ
คือ การขานรับเม่ือไดย้ินเสียงเรียก แต่การตอบสนองส่ิงเร้าจดัว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจ
เช่นพนกังานตั้งใจท างานเพื่อหวงัความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 
ควำมส ำคญัของแรงจูงใจทีมี่ต่อกำรท ำงำน 
 โดยทั่วไปทุกคนปฏิบติังานโดย 1) ตามแรงจูงใจ คือแรงจูงใจในตัวเขาเองท าให้
ตอ้งการจะท างาน 2) ตามความสามารถ คือ อยูใ่นวิสยัสามารถท่ีจะท างานให ้และ 3) ในส่ิงแวดลอ้ม
ของท่ีท างาน เช่น สภาพงาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ ข่าวสารขอ้มูล ซ่ึงส่งผลให้เกิดความพอใจท่ีจะ
ท างาน เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ในขอ้ 2) และ 3) นั้น ผูบ้ริหารสามารถควบคุมใหเ้กิดข้ึนได ้ส่วน 
 
 2ธงชยั สันติวงษ,์ การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช 
2542), 358. 
 3ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การพฒันาองค์กรเพื่อการเปล่ียนแปลง, พิมพ์คร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ :บริษทั วิทยไพบูลย ์พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั, 2548), 37-38. 
 4ระวงั เนตรโพธ์ิแกว้, องคก์ารและการจดัการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
พิทกัษอ์กัษร, 2542), 99. 
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ท่ีควบคุมไม่ไดต้ามขอ้ 1) ผูบ้ริหารจึงตอ้งศึกษาให้ถ่องแท ้คือแรงจูงใจในตวัพนกังานเอง ซ่ึงเป็น
พลงัภายใน (inner-self power) ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากในการท างาน รวมพลงัในขั้นตอนน้ีไดจ้ะท า
ใหเ้รากา้วไปสู่พลงัแบบเลซอร์ (laser power) คือการรวมแสงจนเป็นพลงัความร้อนสูงสุดเป็นการ
น าเอาจุดเด่นมารวมกนัเป็นพลงัจูงใจ (symbiotic motivation) ความดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า 
แรงจูงใจมีความส าคญั เน่ืองจากความส าเร็จในการปฏิบติังานขององคก์ารต่าง ๆ จะเกิดข้ึนอยู่ท่ี
ความร่วมมือใจของพนักงานเป็นส าคญั ถา้องค์การไดมี้ผูบ้ริหารท่ีสามารถใช้หลกัการจูงใจได้
ถูกตอ้ง พนักงานจะมีความตั้งใจและเต็มใจท างานสูง จะเกิดประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ส่วนองคก์ารใดไม่เห็นความส าคญัของการจูงใจจะไดผ้ล
ในทางตรงกนัขา้มกนั  การจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
ตามปกติเรามีความสามารถในการท าส่ิงต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่ง หรือมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั หากแต่
ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีจะแสดงออกมาบางโอกาสเท่านั้น ส่ิงท่ีจะผลกัดนัความสามารถของคนออกมา
ได ้คือ แรงจูงใจ ในการพิจารณาความส าคญัของการจูงใจอาจแยกเป็นประเด็นส าคญัได ้3 ประการ 
คือ 1) ความส าคญัต่อองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการบริหารบุคคล คือ ช่วยใหอ้งคก์รไดค้นดี
มีความสามารถมาร่วมงานดว้ย และรักษาคนดีให้อยู่ในองคก์รนาน ๆ 2) ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร
ช่วยให้การมอบอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขจดัปัญหาความ
ขัดแยง้ในการบริหารงาน การจูงใจจะช่วยให้อ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารเป็นท่ียอมรับของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการสัง่การ 3) ความส าคญัต่อบุคลากร คือ สนองต่อความตอ้งการ
ของบุคลากร และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจ ไม่เบ่ือหน่ายงาน และ
ทุ่มเทกบังานเตม็ท่ี องคก์รกป็ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์5 

 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัแรงจูงใจ 
 จากการศึกษาแนวความคิด หรือวิวฒันาการของการจดัการแลว้ จะเห็นว่าในสมยัแรก  
ผูบ้ริหารจะมองพนักงานในลกัษณะท่ีเป็นสินคา้อย่างหน่ึงท่ีจะสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาต ่า การ
บริหารงานจึงเนน้ไปเร่ืองของการบงัคบับญัชาหรือสั่งการ และควบคุมใหท้ างานใหส้ าเร็จเป็นหลกั 
แต่ต่อมากไ็ดม้องพนกังาน หรือคนงานในฐานะท่ีเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการด าเนินงานจึงได้
พยายามหาวิธีการท่ีจะสร้างแรงจูงใจ และแรงกระตุน้ใหต้ั้งใจท างานมากข้ึน เช่น การจ่าย 
 
 
 5มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยั,  2534), 383 - 385. 
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ค่าตอบแทนในแบบจูงใจ (incentive pay system) จากการท างานเป็นรายช้ิน (piece rate) ถา้ใคร
ท างานไดม้ากกจ็ะจ่ายค่าจา้งใหม้ากข้ึน จนในปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารจะปฏิบติัต่อพนกังาน หรือคนงาน  
ในฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลคือ เป็นส่ิงมีชีวิตจิตใจ โดยใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของบุคคล 
มีการใหเ้งินเดือนหรือค่าจา้งสูงข้ึน จดัสวสัดิการ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในท่ีท างาน
ใหดี้ข้ึนและส่งเสริมขวญัและก าลงัใจใหดี้ข้ึนดว้ย นักวิชาการไทยได้ให้แนวคิดไว้ดัง น้ี  คือ     
ระวงัเนตรโพธ์ิแก้ว ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของศิลปะชั้นสูง ท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของ
ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา ในการพิจารณาน ามาประยุกต ์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อสนบัสนุนการ
มอบหมายภาระหนา้ท่ี เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและสัมพนัธ์ภาพแก่ผูร่้วมงาน และส่งผลสะทอ้น
ไปถึงการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีจะพบว่ามีผูบ้ริหารท่ีใชก้ารสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ จะท างาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากผู ้ร่วมงานอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม
ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการจูงใจให้เหมาะสมกบังานดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการ
สร้างแรงจูงใจมีหลายรูปแบบกล่าวคือ 1) จูงใจโดยการบงัคบั (to be forced) หมายถึงการใช้
มาตรการมุ่งเนน้การบงัคบัให้คนท างาน ถา้ไม่ท าก็อาจจะเลิกจา้งหรือให้ออกจากงาน ส่วนมากจะ
เป็นวิธีท่ีใชก้นัมาในอดีตโดยคิดวา่นายจา้งจ่ายค่าแรงกจ็ะตอ้งไดผ้ลงานท่ีคุม้ค่า วิธีปฏิบติัของการจูง
ใจโดยการบงัคบัมีดงัน้ี  (1) ควบคุมดูแลการท างานอย่างเต็มท่ี (2) เขม้งวดกวดขนัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบั (3)  มีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรง   2) จูงใจโดยใชว้ิธีการน่ิมนวล (to be polite) วิธีการจูงใจ
แบบน้ีมุ่งเนน้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ระหวา่งหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชากบัคนงาน ทั้งน้ีก็เพื่อ
ความร่วมมือร่วมใจในการท างานโดยใชม้าตรการแบบปรึกษาหารือ วิธีการจูงใจแบบน้ีก็คือ  (1) ใช้
การพิจารณาดว้ยเหตุและผล (2) มีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 3) ใชร้ะบบการจูงใจให้
ตนเอง (Internal Motivation) เป็นกระบวนการจูงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่คนงาน เกิดมี
ความรู้สึกว่าตนมีความเป็นเจ้าของในองค์การร่วมกัน สมาชิกในองค์การเสมือนเป็นหุ้นส่วน 
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บก็เป็นไปตามเกณฑ์ หลกัการจูงใจแบบน้ีไดแ้ก่ส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี    
(1) การมีสิทธิเท่าเทียมกนั (2) มีความรักใคร่กลมเกลียว 4) จูงใจดว้ยวิธีการแข่งขนั (competition 
motivation) ลกัษณะการจูงใจแบบน้ีกคื็อ ใชก้ารก าหนดผลงานข้ึนเป็นตวัวดั ดว้ยการแจง้ใหส้มาชิก
ในองค์การทราบถึงวิธีการวดั อาทิเช่น การจูงใจโดยการก าหนดผลตอบแทนจากยอดขายตาม
เป้าหมาย หลกัการจูงใจแบบน้ีก็คือ (1) การก าหนดปริมาณงานท่ีท า (2) ก าหนดรูปแบบการแข่งขนั 
5) จูงใจโดยวิธีการต่อรอง (implicit bargaining motivation) เป็นการจูงใจบนพื้นฐานของการ
ยอมรับในผลประโยชน์ท่ีได้จากการท างาน กล่าวคือผูบ้ริหารเขา้ร่วมเจรจากบัคนงานเพื่อต่อรอง
อตัราค่าจา้ง ชัว่โมงการท างาน ตามสภาพท่ีเป็นอยูซ่ึ่งปฏิบติัได ้แนวทางการจูงใจแบบน้ีคือ (1) ใช ้
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วิธีการเจรจา และการปรึกษาหารือ (2) สร้างความพอใจร่วมกัน (3) เป็นกระบวนการแบบ
ประชาธิปไตย6  จะเห็นไดว้่าแนวคิด / ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจเป็นศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ต่อการบริหาร
จดัการองค์กร เพราะผลท่ีเกิดข้ึนกับองค์กรไม่เพียงแต่สามารถท าผลงานได้ดีเท่านั้น แต่ยงัจะ
สามารถท าในส่ิงท่ีแตกต่างและมุ่งไปยงัเป้าหมายท่ีแตกต่างไดด้ว้ย การพฒันาประสิทธิภาพของ
องค์กรเป็นการยกระดับความมั่นใจขององค์กร ท าให้องค์กรเป็นท่ีดึงดูดส าหรับคนท่ีมี
ความสามารถ และมีความมุ่งหวงัสูง และจะเป็นแรงจูงใจให้ผูค้นสร้างผลงานท่ีดีข้ึน และทุ่มเทกบั
การท างานมากยิ่งข้ึน ดงันั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างกวา้งขวางเก่ียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจ 
ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy) 
 มาสโลว ์(Maslow)  เป็นนกัจิตวิทยาและนกัมนุษยว์ิทยา โดยเขาไดน้ าประสบการณ์ท่ี
ได้จากการเป็นนักจิตวิทยาและผูใ้ห้ค  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎี ท่ีอธิบายถึง
พฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการเป็นไปตามล าดบัขั้น 5 ขั้น โดยมาสโลวมี์ฐานแนวคิด
หรือสมมติฐานแนวคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี 3 ประการ คือ 1) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีมีความ
ตอ้งการเฉพาะอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มนุษยจ์ะมีความตอ้งการตลอดเวลาและมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมนุษย์
แต่ละคน จะตอ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บหรือมีอยู่แลว้เม่ือความตอ้งการอย่างหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ จะเกิดข้ึนแทนท่ีกระบวนการอยา่งน้ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัไปไม่
มียุติ 2) ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์ก แต่
ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 3) ความตอ้งการของมนุษยส์ามารถ
จดัไดเ้ป็นล าดบัข้ึน และมนุษยก์็จะแสวงหาส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเร่ือย ๆ ไป มาสโลว ์ 
(Maslow) ไดส้รุปลกัษณะของการจูงใจไวว้า่ การจูงใจจะเป็นไปตามล าดบัของความตอ้งการอยา่งมี
ระเบียบ ล าดบัขั้นความตอ้งการ (hierarchy of needs) ของมนุษยต์ามทฤษฎีของ มาสโลว ์ (Maslow) 
มีความตอ้งการ 5 ระดับ คือ 1) ความตอ้งการทางด้านร่างกาย 2) ด้านความปลอดภยั 3) ความ
ตอ้งการดา้นสังคม 4) ความตอ้งการดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม และ 5) ความตอ้งการดา้น
ความส าเร็จในชีวิต โดยมีลกัษณะเรียงล าดบั จากต ่าไปหาสูง  (ดงัแผนภูมิท่ี 3) 
 
 
 
 
 6ระวงัเนตรโพธ์ิแกว้, องคก์ารและการจดัการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
พิทกัษอ์กัษร, 2542), 100. 
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ความตอ้งการ 

ความส าเร็จในชีวิต 
(Self-actualization Needs) 

ความตอ้งการ 
ไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 
(Esteem or Egoistic Need) 

ความตอ้งการทางสังคม 
(Social or Belonging Needs) 

ความตอ้งการปลอดภยั 
(Safety and Security Needs) 

ความตอ้งการทางร่างกาย 
(Physiological Needs) 

 
แผนภูมิท่ี 3  ล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าไปถึงระดบัสูง ตามแนวคิดในการ 
 ปฏิบติังานของมาสโลว ์
ท่ีมา : Abraham H. Maslow,  Theory of Human Motivation, 2nd ed. (New York : Harper and Rows 
Publisher, 1980), 69-80. 
 จากแผนภูมิท่ี 3 มาสโลว ์(Maslow) ไดอ้ธิบายขั้นความตอ้งการของมนุษย ์5 ระดบั วา่ 
 1) ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของ
มนุษย ์และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต ความตอ้งการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ น ้ า
ด่ืม ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่นและความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ 
 2) ความตอ้งการความปลอดภยั (security needs) เม่ือความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการคุม้ครองจากภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบติัเหตุ 
อาชญากรรม ความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นสังคมท่ีเป็นระเบียบ และสามารถคาดหมายได ้(predictable 
world) ความตอ้งการความปลอดภยั หมายรวมถึง ความรู้ถึงขอ้จ ากดัหรือขอบเขตของพฤติกรรม
ของแต่ละคนซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสงัคม และความปลอดภยัหรือความมัน่คงในการงาน 
 3) ความตอ้งการสงัคม (social or belonging needs) เม่ือความตอ้งการสองประการแรก
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่าก็จะเขา้ครอบง าพฤติกรรมของคนนั้น 
ความตอ้งการทางสงัคม หมายถึงความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

และความรักจากเพื่อนร่วมงาน ความตอ้งการในขั้นน้ีของบุคคลเป็นความตอ้งการท่ีจะให้บุคคล
หรือเพื่อนร่วมงานยอมรับในความส าคญัของตน องคก์ารย่อมตอบสนองคามตอ้งการของลูกจา้ง
โดยการใหลู้กจา้งสามารถแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นท่ีไดรั้บการยอมรับควรมีการยกยอ่ง
ชมเชย และใหลู้กจา้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร 
 4) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (esteem or egoistic needs) ความ
ตอ้งการอยากเด่นในสังคม รวมทั้งความเช่ือมัน่ในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถการนบั
ถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่น เป็นท่ียอมรับนบั
ถือของคนทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงในองคก์ารหรือการท่ีสามารถเขา้ใกลชิ้ดกบับุคคลส าคญั ๆ 
ลว้นแลว้แต่ท าใหฐ้านะของตนเด่นข้ึน 
 5) ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เป็นความตอ้งการ
ระดบัสูงสุดท่ีอยากให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็น
ความสามารถในระดบัท่ีมนุษยพ์ึงกระท าได้7   และจากทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) 
ไดมี้ผูว้ิจารณ์ถึงขอ้ควรพิจารณา เช่น โอเวน (Owens) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการน าทฤษฎีความตอ้งการ
ตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow) ไปใชใ้นการจูงใจในการบริหารขอ้ควรพิจารณามีดงัน้ี 1) 
ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นตวัจูงใจอีกและจะเกิดความตอ้งการในขั้นท่ี
สูงข้ึน และความตอ้งการท่ีสูงข้ึนจะเป็นตวัจูงใจต่อไป 2) ความตอ้งการของแต่ละคนอาจไม่เป็นไป
ตามล าดบัขั้นก็ได ้3) ในยคุสมยัปัจจุบนั ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานกลายมาเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้ง
ให้ความใส่ใจ ในสถานการณ์เช่นน้ี พนักงานจะสร้างความต้องการความปลอดภัยและความ
ตอ้งการเป็นตวัของตวัเองข้ึนมาพร้อม ๆ กนั8 
 
 
 
 
  
 
 
 7Abraham H. Maslow, Theory of Human Motivation, 2nd ed. (New York : Harper 
and Rows Publisher, 1980), 69-80. 
 8Robert G. Owens, Organization Behavior in Education (New Jersey : Prentice-Hall 
Inc., 1981), 210. 
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  ทฤษฎแีรงจูงใจของแมกเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y)  
 แมคเกรเกอร์ (McGregor) ศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยั M.I.T สหรัฐอเมริกา ไดส้รุปไว้
ว่า การจูงใจจะเกิดข้ึนได้หรือเป็นไปในทางใดย่อมเกิดข้ึนอยู่กับทัศนคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั ซ่ึงแยกทศันคติของผูบ้ริหารต่อการจูงใจตามสมมติฐานเก่ียวกบัคนได ้ 
2  กลุ่ม สมมติฐานของกลุ่มแรกมีลกัษณะท่ีเป็นลบ ซ่ึงแมกเกรเกอร์ (McGregor) ก าหนดว่า เป็น
ทฤษฎี X และขอ้สมมติฐานของกลุ่มท่ีสองมีลกัษณะเป็นไปในทางบวก ก าหนดว่า เป็นทฤษฎี Y
โดยไดอ้ธิบายลกัษณะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y  ดงัตารางท่ี 2  คือ  
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 
1. คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ข้ีเกียจ 
2. คนงานสนใจเฉพาะงานท่ีเป็นของตน 
3. คนงานชอบใหถู้กลงโทษเพื่อเพิ่มผลงาน 
4. คนงานไม่สนใจในงานท่ีตนท าเท่าไร 
5. โดยพื้นฐานคนงานข้ีโกง 
6. ระเบียบวินยัสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต 
7. คนงานไม่สนใจเป้าหมายองคก์าร 
8. คนงานไม่มีความรับผดิชอบต่องาน 

1. คนงานโดยมากมีความสุขกบัการท างาน 
2. คนงานชอบท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นในงานต่าง ๆ  
3. การลงโทษไม่ไดส่้งผลใหผ้ลผลิตเพิ่ม 
4. คนงานสนใจในงานท่ีตนท า 
5. โดยพื้นฐานแลว้คนงานจริงใจกบังาน 
6. คนงานจะมีความรับผดิชอบต่องานเอง 
7. คนงานสนใจในเป้าหมายขององคก์าร 
8. คนงานมีความรับผดิชอบต่องาน 

 
ท่ีมา :   Kenneth Scott and Allan Walker, Making Management Work (Singapore : Siman & 
Schuster Ltd., 1992), 73. 
 จากตารางท่ี 2 แมกเกรเกอร์ (McGregor) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัทฤษฎี X และทฤษฎี Y วา่ 
 ทฤษฎี X   จะตั้งอยู่บนขอ้สมมติฐานของการตอบสนองความตอ้งการระดบั ความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย และความตอ้งการดา้นความปลอดภยั จากเหตุท่ีเช่ือว่าคนงานไม่ชอบ
ท างาน พยายามหลีกหนีงาน เห็นแก่ตวัไม่เอาใจใส่ต่อองคก์าร และมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ขอ้
สมมติฐานภายใตท้ฤษฎีน้ี มกัน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีไม่ดี พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือ 
ตามทฤษฎี X จะใชว้ิธีการควบคุมคนงานอยา่งใกลชิ้ด คอยแต่จะจบัผดิ ไม่ใหท้ั้งเสรีภาพและโอกาส 
ส่วนทฤษฎี Y มีลกัษณะตรงขา้มกบัทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานของการตอบสนองความ
ต้องการระดับสูงคือ ความต้องการมีช่ือเสียง ความต้องการการยอมรับ และความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต จากเหตุท่ีเช่ือว่าคนงานมีความรับผิดชอบงานเอง ตอ้งการพฒันาตวัเอง เห็นว่า
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การท างานมีความสนุกสนาน ดงันั้นแนวทางการบริหารดา้นแรงจูงใจ จึงไม่สามารถจะใชก้ารออก
ค าสั่ง การควบคุม การปูนบ าเหน็จรางวลั การลงโทษทางวินยั แต่จะเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสม คนงานจะควบคุมและสั่งการดว้ยตนเองเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์าร เขา
ยอมรับว่า เป้าหมายและกิจกรรมของฝ่ายบริหารนั้ น จะต้องเข้ากันได้กับความต้องการหรือ
เป้าหมายส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน ผูบ้ริหารตามทฤษฎี Y เช่ือว่า การตอบสนองความ
ตอ้งการระดบัสูงนั้น จะมีความส าคญัต่อการพฒันาตนเองของพนกังานแต่ละคน ขอ้สมมติฐาน
ภายใตท้ฤษฎีน้ีจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน และผลลพัธ์ท่ีดีกว่า  พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือตามทฤษฎี Y จะใหเ้สรีภาพแก่คนงานใหมี้โอกาสทดลองริเร่ิมและท างานดว้ย
ตนเอง มีการควบคุมห่าง ๆ โดยกวา้ง ๆ และจากการวิจยั ส่วนมากไดช้ี้ให้เห็นว่า การใชแ้นวของ
ทฤษฎี Y นั้น จะก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการปฏิบติังานไดม้ากกวา่9 

 
 ทฤษฎีควำมต้องกำรควำมส ำเร็จของแมคเคลแลนด์  
 (McClelland’s Achievement Motivation Theory) 
 นักจิตวิทยาช่ือ แมคเคลแลนด์  (McClelland) ไดเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการจากการ
เรียนรู้ ของการเรียนรู้อยา่งใกลชิ้ด ตามทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าโดยปกติแลว้ ความตอ้งการท่ีมีอยูใ่น
ตวัคนเราจะมีเพียง 2 ชนิด คือ ความตอ้งการมีความสุข ความสบาย และความตอ้งการปลอดจากการ 
เจ็บปวด แต่ส าหรับความตอ้งการอ่ืน ๆ นั้น ต่างก็จะเกิดข้ึนภายหลงัโดยวิธีการเรียนรู้ แต่อยา่งไรก็
ตาม โดยท่ีมนุษยทุ์กคนต่างก็ใชชี้วิตขวนขวายหาส่ิงต่าง ๆ  จึงต่างมีประสบการณ์ความตอ้งการ
ชนิดเดียวกนัไดเ้หมือนกนั แต่จะต่างกนักแ็ต่เฉพาะขนาดของความตอ้งการ ท่ีจะมีมากนอ้ย แตกต่าง
กนัไป และเขายงัมีความเช่ือว่าการจูงใจของคนมีพื้นฐานไดม้าจากวฒันธรรมของสังคมโดยเช่ือว่า
มาจากความตอ้งการเรียนรู้ (Learned Need) อยู่ 3 ส่ิง คือ ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Need for 
achievement) ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for affiliation) และความตอ้งการอ านาจ (Need for 
power) เขาแนะน าว่าเม่ือมีความตอ้งการท่ีเขม้แข็งในบุคคลก็จะท าให้ผูน้ั้นมีพลงัท่ีจะสร้างการ
ปฏิบติัพฤติกรรมให้มีความเขม้แข็งทางอารมณ์ มีผลต่อการกระตุน้และจูงใจท่ีจะใชพ้ฤติกรรมท่ี
น าไปสู่ความพอใจ และใหค้วามช านาญและความสามารถเพื่อท่ีจะไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 9Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill 
Book Co., 1960), 33-57. 
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1) ความตอ้งการความสัมฤทธ์ิผล (Need for achievement) เป็นความปรารถนาท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ใหดี้ข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่ท่ีเคยท ามาก่อน หรือใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีพึง 
ปรารถนา พยายามท่ีจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หรือแกปั้ญหาจดัการกบังานท่ีซ ้ าซ้อนให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ จากการวิจยัของแมคเคลแลนด์  ไดบ่้งบอกถึงคุณลกัษณะของคนท่ีมี
ความสมัฤทธ์ิสูงไว ้ ดงัน้ี  (1) บุคคลท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จสูง ชอบท่ีจะหลีกเล่ียงเป้าหมาย
การปฏิบติังานท่ีง่ายเกินไปและยากเกินไป เขาจะชอบเป้าหมายระดับปานกลางท่ีเขาคิดว่าเขา
สามารถท าไดส้ าเร็จจริง ๆ จึงท าให้เขาเลือกงานท่ียากแบบปานกลาง  (2) บุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ความส าเร็จสูง ชอบส่ิงท่ีป้อนกลบัโดยตรงทนัทีทนัใด และน่าเช่ือถือได ้เพราะการป้อนกลบัแบบน้ี
เท่านั้น ท่ีท าใหเ้ขาสามารถวดัความส าเร็จของพวกเขาได ้และมกัเช่ือถือไดใ้นเร่ืองวิธีท่ีเขาทั้งหลาย
ก าลงัปฏิบติังานมากกวา่ (3) บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูง ชอบท่ีจะรับผิดชอบส าหรับ
การแกปั้ญหา  จากการวิจยัคร้ังนั้น ช้ีใหเ้ห็นถึงความซบัซอ้นของส่ิงท่ีกระตุน้ความส าเร็จของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จอยา่งสูง มกัเนน้ในเร่ืองการบรรลุผลส าเร็จซ่ึงแตกต่างจากบุคคล
ท่ีเนน้ในเร่ืองการหลีกเล่ียงความลม้เหลว แต่ละบุคคลท่ีเนน้ในเร่ืองการบรรลุผลส าเร็จมีแนวโนม้
ไปสู่การตั้ งเป้าหมายท่ีเป็นจริงมากกว่า และจะเลือกงานท่ียากพอสมควร ความต้องการเพื่อ
ความส าเร็จถูกพบว่ามีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัความตอ้งการท่ีบรรลุถึงต าแหน่งหรือความร ่ ารวย 
โดยเฉพาะส าหรับส่ิงน้ีมกัมีความเก่ียวพนักบักลุ่มการจา้งงานท่ีมีสถานภาพต าแหน่งหรือค าตอบ
แทนท่ีสูง บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูงมกัข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของพวกเขาเอง
แทนท่ีจะเป็นผลจากการด าเนินงานคนอ่ืน โดยปกติแลว้บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูงจะ
พอใจกบังานท่ีท าตามล าพงั ไม่ใช่งานท่ีตอ้งมีการประสานงานกบัอยา่งใกลชิ้ดหรือการท างานเป็น 
ทีม ความพอใจของบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูงจะไดม้าจากความส าเร็จของงานเป็นส่วน
ใหญ่ รางวลัหรือเงินท่ีพวกเขาไดรั้บเป็นเคร่ืองวดัท่ีมองเห็นไดข้องความส าเร็จของพวกเขาเท่านั้น 
มนัไม่ใช่แรงจูงใจอนัเป็นผลมากจากความพยายามของพวกเขาเลย  2) ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ 
(Need for affiliation) เป็นความปรารถนาท่ีจะใหต้นเป็นท่ีรักและยอมรับของผูอ่ื้น ความตอ้งการมี
สมัพนัธ์ภาพท่ีดีเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมมีปฏิสัมพนัธ์ท างานร่วมกบักลุ่ม และมีความกลม
เกลียวกนัมากกวา่การแข่งขนั กจ็ะไดรั้บการช่วยเหลือและตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ความ
ตอ้งการความผกูพนัจะเก่ียวพนักบัความตอ้งการความชอบ และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร
ข้ึนมา บุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์สูงจะเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัน้ี พยายามท่ีจะสร้างและ
รักษาความเป็นมิตรและความส าคญัทางจิตใจอยา่งใกลชิ้ดกบับุคคลอ่ืน อยากท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนชอบ 
สนุกสนานกบังานเล้ียง กิจกรรมทางสังคม และการคุยเล่น และแสวงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้
ร่วมกบักลุ่มหรือองคก์าร  ดว้ยเหตุน้ีบุคคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์มาก จึงมกัจะแสดงออก
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โดยการหวงัหรืออยากท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนใหม้ากท่ีสุด โดยพยายามท าตนใหส้อดคลอ้ง
เขา้กบัความตอ้งการแลความอยากไดข้องฝ่ายอ่ืน และจะพยายามท าตนเป็นคนจริงใจ และพยายาม
เขา้ใจถึงความรู้สึกของฝ่ายอ่ืน ๆ ใหม้าก ดงันั้น คนประเภทน้ีจึงมุ่งพยายามและแสวงหาโอกาสท่ีจะ
สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การคาดหวงัท่ีจะไดรู้้จกัและมีโอกาสส่ือ
ความกบัคนอ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีจะเสาะแสวงหาอยูต่ลอดเวลา ดังนั้ น  จึ ง เ ป็นหน้ า ท่ี ขอ ง
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในการทงานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ทั้งยงัตอ้งสนบัสนุนและสร้างส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการท างานท่ีดี ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการจูงใจใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งสมัฤทธิผล ตรงตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้
3) ความตอ้งการอ านาจ (Need for power) คือ ความปรารถนาท่ีจะไดม้า และรักษาการควบคุม
บุคคลอ่ืนเอาไว ้หรือก็คือ เป็นความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น อนัเป็นพฤติกรรมแสดงออก
ใหเ้ห็นวา่สามารถท่ีจะควบคุมบุคคลอ่ืนเพื่อใหต้นเองบรรลุความตอ้งการ โดยจะพยายามกระท าทุก
วิธีทาง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจ เม่ือไดม้าแลว้ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนไดก้ระท าส่ิงใด ๆ 
ไดเ้หนือกวา่บุคคลอ่ืน ในขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูง พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของเป้าหมาย แต่ผูบ้ริหารท่ีมีความตอ้งการอ านาจสูงกลบัพยายามท่ีจะมุ่งแสดงออกเพื่อ
การมีอ านาจควบคุมบุคคล ขอ้มูล และทรัพยากรอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายมากกว่า คน
ประเภทท่ีนิยมชมชอบต่ออ านาจเป็นอยา่งมากน้ีมกัจะเป็นคนท่ีพยายามมุ่งจะใชว้ิธีการสร้างอิทธิพล
ใหมี้อ านาจเหนือหรือพยายามหว่านลอ้มให้เกิดการยอมรับนบัถือจากฝ่ายอ่ืน ๆ และบ่อยคร้ังมกัจะ
เป็นคนท่ีใฝ่หาต าแหน่งท่ีจะไดเ้ป็นผูน้ าของกลุ่มท่ีตนสังกดัอยู ่คนกลุ่มน้ีจะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจสูง ถา้
หากไดมี้การเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงออกในทางต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการเพิ่มบทบาทต่ออ านาจไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ลกัษณะของคนท่ีมีความตอ้งการดา้นอ านาจน้ี มกัจะเป็นคนท่ีนิยมและเช่ือในระบบอ านาจท่ีมี
อยูใ่นองคก์าร เช่ือในคุณค่าของงานท่ีท า เช่ือในความเป็นธรรมท่ีไม่มีการล าเอียงใด ๆ และพร้อมท่ี
จะสละผลประโยชน์ส่วนตนให้กบัองคก์าร ความตอ้งการอ านาจจะเก่ียวพนักบัความปรารถนา จาก
ความพยายามท่ีมีอิทธิพลเหนือและตอ้งการควบคุมผูอ่ื้น คุณลกัษณะบุคคลท่ีมีความตอ้งการอ านาจจะ
เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บต าแหน่ง ชอบท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการ
แข่งขนั ชอบการแข่งขนักบับุคคลอ่ืนภายในสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ขาครอบง าได ้ชอบสนุกสนาน
กบัการเผชิญหนา้กบับุคคลอ่ืน ความตอ้งการอ านาจมี 2 แบบ คือ บุคคลและองคก์าร บุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการอ านาจส่วนบุคคลสูงนั้น เป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีจะครอบง าบุคคลอ่ืน เพื่อท่ีแสดงให้
เห็นถึงความสามารถของพวกเขาท่ีจะใชอ้  านาจ พวกเขามีความหวงัท่ีจะให้ผูต้ามมีความจงรักภกัดี
ต่อพวกเขาเป็นการส่วนตวั มากกวา่ท่ีจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เป็นผลท าใหบ้างคร้ังเป้าหมาย
ขององคก์ารตอ้งถูกท าลายลง แต่ในทางกลบักนั บุคคลท่ีมีความตอ้งการทางอ านาจขององคก์ารสูง 
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จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งการท างานส่วนรวม เพื่อท่ีจะแกปั้ญหา และส่งเสริมเป้าหมายขององคก์ารบุคคล
ลกัษณะเช่นน้ีชอบท่ีจะท างานส่วนรวม เพื่อท่ีจะแกปั้ญหา และส่งเสริมเป้าหมายขององคก์ารบุคคล
ลกัษณะเช่นน้ีชอบท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามวิถีทางขององค์การ พวกเขามกัเต็มใจท่ีจะเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตวัของเขาเอง เพื่อผลประโยชน์ขององคก์ารโดยส่วนรวมอีกดว้ย  ความตอ้งการท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยทัว่ ๆ ไป แต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการทั้ง 3 อยา่งท่ีมีระดบัแตกต่างกนั แต่
กระนั้น ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโนม้เอียงท่ีจะข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของบุคคล และยงัข้ึนอยู่
กบัวฒันธรรมทางสังคมของแต่ละเช้ือชาติดว้ย และจากการศึกษาถึงทฤษฎีความตอ้งการของแมค
เคลแลนด ์นบัวา่มีประโยชน์อยา่งมาก เพราะแต่ละอยา่งของความตอ้งการความส าเร็จในระดบัท่ีสูง 
จะชอบการท างานท่ีมีความรับผดิชอบโดยล าพงั มีเป้าหมาย และผลของการปฏิบติังานท่ีทา้ทาย ผูท่ี้
มีความตอ้งการความผกูพนัในระดบัสูง มีแนวโนม้ท่ีจะถูกชกัน าเขา้สู่ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และโอกาสทางสังคม ผูท่ี้มีความตอ้งการมีอ านาจในระดบัสูง จะพยายามท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน 
ๆ ช่ืนชอบการยอมรับหากมีความตอ้งการเหล่าน้ีแลว้จะเป็นไปไดท่ี้จะช่วยปรับตวับุคคลให้เกิด
แนวทางความตอ้งการ เพื่อท่ีจะใหเ้กิดความส าเร็จในงาน10 

 
 ทฤษฎี อ.ีอำร์.จี.ของอลัเดอเฟอร์  
 (Alderfer’s Existence, Relatedness, Growth Theory :  E.R.G ) 
 อลัเดอเฟอร์ (Alderfer) นกัวิชาการชาวอเมริกนั ซ่ึงสอนอยูท่ี่มหาวิทยาลยัเยล (Yale) มี
ความเห็นเช่นเดียวกบัมาสโลว ์(Maslow) ท่ีจดัความตอ้งการเป็นล าดบัขั้น แต่เขากลบัเสนอว่าความ
ตอ้งการมีอยู ่ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) การด ารงอยู ่(Existence : E) เป็นความตอ้งการในมีชีวิตอยู ่ซ่ึงจะ
ไดรั้บการตอบสนองจากปัจจยัพื้นฐาน เช่น อาหาร น ้ า อากาศ โดยบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองใน
การด ารงอยูจ่ากเงินเดือนและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 2) ความสัมพนัธ์ (Relatedness : R) เป็น
ความตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองจากการยอมรับทาง
สังคม ความสัมพนัธ์ทางสังคมและกลุ่มเพื่อน 3) ความเจริญกา้วหนา้ (Growth : G) เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ เพื่อท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน โดยการเล่ือน
ขั้น เล่ือนต าแหน่ง ไดรั้บการกล่าวถึงและการใหร้างวลัจากสงัคม หรือการเขา้ใจกบัชีวิตมากข้ึน  
 
 
 
 10David C. McClelland, Business Drive and National Achievement (New York : 
D.Van Nostrand, 1962), 99-122. 
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แผนภูมิท่ี 4   ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 
ท่ีมา : Clayton P. Alderfer, A New Theory of Human Needs : Organizational Behavior and 
Human Performance (New York : Mcgraw-Hill Book Co., 1979), 33. 
 จะเห็นไดว้่า ความตอ้งการการด ารงชีวิตอยูจ่ะมีความคลา้ยคลึงกบัความตอ้งการทาง
กายภาพและความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการความสัมพนัธ์จะคลา้ยคลึงกบัความตอ้งการ
มีส่วนร่วมทางสังคม ขณะท่ีความต้องการความเจริญก้าวหน้าจะเทียบเคียงกับความต้องการ
เกียรติยศช่ือเสียงและความต้องการความส าเร็จสูงสุด อย่างไรก็ดี ความคิดของอัลเดอเฟอร์ 
(Alderfer) และ มาสโลว ์(Maslow) จะมีความแตกต่างกนัท่ีการตอบสนองความตอ้งการ และการ
กา้วไปยงัล าดบัชั้นถดัไปโดยมาสโลว ์(Maslow) จะให้ความส าคญักบัความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บ
การตอบสนอง และเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามกระบวนการความพอใจ
ความกา้วหนา้ (Satisfaction – Progression Process) โดยบุคคลจะกา้วหนา้ไปสู่ความตอ้งการใน
ระดับท่ีสูงข้ึน เม่ือความต้องการในระดับต้นของเขาได้รับการตอบสนอง ขณะท่ีอัลเดอเฟอร์  
(Alderfer) ยอมรับแนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการความคบัขอ้งใจ-การถดถอย (Frustration) ท่ี
บุคคลอาจจะกลบัมาให้ความส าคญักับความตอ้งการในระดับพื้นฐานทางกายภาพ และความ
ตอ้งการความปลอดภยั ถา้เขาเกิดความผิดหวงัจากความตอ้งการในระดับสูง แนวคิดน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานให้กบับุคคล
อยา่งเตม็ท่ี ถา้สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยใหเ้ขากา้วข้ึนสู่ความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึน ตวัอยา่งเช่น 
ถา้บุคคลไม่สามารถเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เขาอาจจะพอใจกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เป็นมิตร และกบัพนกังานทุกคนมีความผกูพนักนั เป็นตน้11 

 
 11Clayton P. Alderfer, A New Theory of Human Needs : Organizational Behavior 
and Human Performance (New York : McGraw-Hill Book Co., 1979), 33. 

ควำมเจริญก้ำวหน้ำ (G) 

ควำมสัมพนัธ์ (R) 

กำรด ำรงอยู่ (E) 
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 ทฤษฎแีรงจูงใจ – ค ำ้จุนของเฮอร์ซเบอร์ก (The Motivation – Hygiene Theory) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และคณะเป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีไดรั้บ
การยอมรับอย่างแพร่หลายจากนักบริหาร ทฤษฎีของเขาเรียกหลายช่ือ เช่น Motivation – 
Maintenance Theory, Dual Factor Theory, Motivation – Hygiene Theory หรืออีกแบบหน่ึงว่า 
ทฤษฎีองคป์ระกอบคู่ (Two – Factor Theory)  จากการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์กและคณะเพื่อน
ร่วมงานของเขา ท่ีเมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตวัอยา่งประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย วิศวกรและนักบญัชีของบริษัทต่าง ๆ จ านวน 200 คน วิธีการ
ด าเนินการใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อจะหาค าตอบว่าสถานการณ์อย่างไรท่ีท าให้วิศวกรและนักบญัชีมี
ความพอใจในการท างานมากข้ึนหรือนอ้ยลง และถามความเห็นของตนอยา่งเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ี
ท าให้เขามีความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความเป็นอยูข่องตนหรือไม่ จากการวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
พบวา่ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีของผูถู้กสมัภาษณ์ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ ปัจจยัจูงใจ (motivator factors) และปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่
ทศันคติในทางบวกเพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ือง
ของงานโดยตรงนั้ นก็คือความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง คือ 
เป้าหมายสูงสุดของมนุษย ์ ส่วนปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้มหรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจยัน้ีอาจจะน าไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้   ผลการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการท างานของ
พนกังานนั้น สามารถสรุปไดโ้ดยภาพแผนภูมิท่ี 5  ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 5   ผลการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างานของเฮอร์ซเบอร์ก 
ท่ีมา : John R. Schermerhorn, Jr. and others, Managing Organization Behavior (New York : John 
Willey & Sons, Inc., 1982), 45. 
 
 จากแผนภูมิท่ี 5 สรุปไดว้า่ ผลจากการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์กสามารถแยกปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  องคป์ระกอบท่ีปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) มีอยู ่5 ประการ คือ 
  1.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีคนท างานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบผลส าเร็จอยา่งดี เม่ืองานประสบผลส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จ
ของงานนั้น 

ลกัษณะองค์ประกอบทีม่ผีลต่อควำมไม่พงึพอใจ 
ในกำรท ำงำน 1,844 กรณ ี

ลกัษณะองค์ประกอบทีม่ผีลต่อควำมพงึพอใจ 
ในกำรท ำงำน 1,735 กรณ ี
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  1.2 การไดรั้บการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่ง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้ความสามารถ 
  1.3 ลกัษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานตอ้งอาศยัความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานท่ีสามารถท าตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงั 
  1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานและมีอ านาจในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
  1.5 ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (advancement) หมายถึง การไดรั้บเล่ือน
ต าแหน่งใหสู้งข้ึน หรือการเล่ือนระดบั 
 2. องคป์ระกอบปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) มีทั้งหมด 11 ประการ 
  2.1 เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นท่ีน่าพอใจ
ของบุคคลในหน่วยงาน 
  2.2 โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (possibility of growth) หมายถึง 
โอกาสท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่ง และไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพ 
  2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (interpersonal relation with subordinate) 
หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์อันดีกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  2.4 สถานะของอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคม มีเกียรติ
และศกัด์ิศรี 
  2.5 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (interpersonal relation with superior) 
หมายถึงการติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถ
ท างานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
  2.6 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (interpersonal relation with peers) หมายถึง 
การติดต่อระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถท างาน
ร่วมกนั และความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
  2.7 เทคนิคการนิเทศ (supervision technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 
  2.8  นโยบายและการบริหารงานของบริษทั (company policy and administration)
หมายถึง การจดัการ (management) การบริหารงานขององคก์ารและการติดต่อส่ือสารในองคก์าร
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  2.9  สภาพการท างาน (working condition) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 
เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์การท างาน หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 
  2.10  ความเป็นอยูส่่วนตวั (personal life) หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดีอนัเป็นผล
ท่ีไดรั้บจากงานของเขา 
  2.11  ความมัน่คงในงาน (fob security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในงาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร12 

 จากทฤษฎี 2 ปัจจยั ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่าปัจจยั
จูงใจเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหบุ้คคลท างานดว้ยความเตม็ใจ และทุ่มเทความสามารถท่ีมีอยู ่
เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น จะตอ้งมีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึง
พอใจและมีความสุขกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ ส่วนปัจจัยค ้ าจุนเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการจูงใจให้
คนท างานเพิ่มข้ึน แต่เป็นเคร่ืองป้องกนัมิใหบุ้คคลเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน    จากทฤษฎี
แรงจูงใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้ งหมด ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) เป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาวิจยั 
 

กำรปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัย 
 

ควำมหมำยของกำรรักษำควำมปลอดภัย  
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนักงานรักษา
ความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยั ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายและแสดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
 สแตรสเซอร์ (Strasser) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความปลอดภยั หมายถึง เง่ือนไขหรือ
สภาวะท่ีเป็นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษยแ์ละ / หรือการออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพเพื่อลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดอุบติัเหตุลงได ้13 ใ นขณะ ท่ี ร ะ เ บี ย บส า นั ก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “การ
รักษาความปลอดภยั” ดงัน้ี การรักษาความปลอดภยั หมายถึง บรรดา 
 
 12Frederick Herzberg, Bernard Mausner and Barbara B. Snyderman, The Motivation 
to Work (New York : John Willey & Sons, Inc., 1959), 3-139. 
 13 Marland K. Strasser, Fundamentals of Safety Education. (New York : The 
McMillan., 1965), 94. 
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มาตรการท่ีก าหนดข้ึนตลอดจนการด าเนินการทั้งปวง เพื่อพิทกัษรั์กษาและคุม้ครองป้องกนัส่ิงท่ี
เป็นความลบัของทางราชการ ขา้ราชการ ส่วนราชการและทรัพยสิ์นของแผ่นดินให้พน้จากการ
ร่ัวไหล การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย และการกระท าอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบ
กระเทือน หรือเป็นภยัต่อความมัน่คงแห่งชาติ14 ความปลอดภยั หรือ สวสัดิภาพ ตามความหมายท่ี
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ไวก้็คือ ความ
ปลอดภยั หมายถึง ปราศจากภยนัตราย หรือปราศจากการบาดเจ็บหรือการตาย ทรัพยสิ์นเสียหาย 
หรือท าใหเ้สียเวลาท่ีมีค่าไป    จะเห็นไดว้่า ความปลอดภยั หรือ สวสัดิภาพ ไม่เพียงแต่หมายถึงการ
ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนเท่านั้น แต่ความปลอดภยัยงัมีความหมายรวมถึง การด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสุขกาย 
สุขใจ ไม่เส่ียงภยัมีความมัน่ใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียมการป้องกนัภยัไว้
ล่วงหนา้อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสม ่าเสมออีกดว้ย 
 
ควำมส ำคญัของกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในบา้น หรือ สถานท่ีท างาน หรือขณะสัญจรไปมา 
สามารถเกิดอุบติัเหตุต่าง ๆ ได ้เช่น การเกิดอุบติัเหตุรถชน การเกิดอคัคีภยั การเกิดอุบติัภยัจาก
ธรรมชาติ และความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อนัเกิดจากมนุษยด์ว้ยกนัเอง เป็นตน้ ดงันั้น
การจดัการรักษาความปลอดภยั จึงมีความส าคญัและจ าเป็นเพราะเป็นการช่วยป้องกนั หรือลดการ
เกิดเหตุให้นอ้ยลง หรือไม่เกิดข้ึนเลย ซ่ึงเป็นไปตามท่ี  เดชน์ จรูญเรืองฤทธ์ิ ไดอ้ธิบายความส าคญั
ของการรักษาความปลอดภยัไวว้า่ 1) เหตุผลท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เร่ืองการรักษาความปลอดภยัมีหลาย
ขอ้ ยกตวัอยา่งเช่น ความรุนแรงต่อการโจรกรรม ตั้งแต่การลกัขโมยของในห้างสรรพสินคา้ (shop-
lifters) ไปจนถึงการกระท าท่ีรุนแรง เช่น การปลน้ธนาคาร (bank-robbers) ฉะนั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ทัว่ไป  2) การรักษาความปลอดภยัเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมาก 
โดยมองไม่เห็นผลผลิตโดยตรง ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้ความส าคญั และยอมเสียค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
รักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกันความสูญเสียก่อนท่ีจะสูญเสียไป แต่เน่ืองจากการรักษาความ
ปลอดภยัไม่มีผลเป็นรูปธรรมท่ีวดัไดท้นัที และวดัไดโ้ดยตรง จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดไดว้่า 
จะตอ้งลงทุนเพื่อการรักษาความปลอดภยัมากนอ้ยเท่าใด จึงจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า และเหมาะสม
ท่ีสุด  3) การรักษาความปลอดภยัขององคก์ารเป็นเร่ืองท่ีองคก์าร หรือ 
 
 
 14ส านกันายกรัฐมนตรี, ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยั
แห่งชาติ พ.ศ. 2517 แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2546 พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพ : สกายบุก๊ส์, 2547), 8. 
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ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งรับผิดชอบ คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีสามญัส านึกในการปฏิบติัดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั  4) การรักษาความปลอดภยั เป็นงานบริหารซ่ึงต่างกบัการท างานปกติ คือ การบริหาร
ตามปกติจะมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์มีการวางแผน เพื่อให้ไดผ้ลตามความตอ้งการ ส่วนการรักษา
ความปลอดภยันั้น  มีวตัถุประสงคเ์พื่อมิให้ผลท่ีตอ้งการจากการบริหารตามปกติถูกขดัขวาง  หรือ
ถูกท าลาย  การรักษาความปลอดภยัจึงเป็นการสนบัสนุนการบริหารงานตามปกติ  แต่อาจจะเรียกว่า  
การบริหารงานทางลบก็ได ้ เพราะตอ้งเสียเงินอย่างเดียว ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขา้ใจเป็นอย่างดี 
เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูว้างแผนในการรักษาความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานรักษาความปลอดภยั 
มิใช่ปล่อยเป็นหนา้ท่ีของพนกังานรักษาความปลอดภยั  หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ15 

 
แนวคดิเกีย่วกบักำรบริหำรงำนรักษำควำมปลอดภัย 
 การบริหารงานและการจดัระบบความปลอดภยัในหน่วยงานนั้น ไดมี้ผูเ้สนอแนวทาง
และวิธีการด าเนินการไว ้ดงัน้ี เดชน์ จรูญเรืองฤทธ์ิ ไดก้ล่าวว่า มาตรการรักษาความปลอดภยัมี
วตัถุประสงคห์ลกัอยู ่2 ประการ คือ 1) การลดโอกาสท่ีจะเกิดภยั หรือลดการเส่ียงภยัใหเ้หลือนอ้ย 
ท่ีสุด คือถา้ไม่มีการรักษาความปลอดภยั โอกาสท่ีจะถูกปลน้ถูกขโมยกมี็ได ้100% แต่ถา้มีการรักษา 
ความปลอดภยั โอกาสท่ีจะถูกปลน้ถูกขโมยก็จะลดลง 2) การบรรเทาความเสียหายหากภยัเกิดข้ึน 
เช่น ในเร่ืองการก่อวินาศกรรมดว้ยไฟ หรืออุบติัเหตุไฟไหม ้ถา้ไม่มีเคร่ืองดบัเพลิง พอไฟลุกไหมก้ ็
อาจจะไหมห้มด แต่ถา้มีระบบหรือมาตรการรักษาความปลอดภยั ก็อาจจะเสียหายน้อยลง ส่วน
มาตรการหลกัท่ีจะน ามาใชใ้นการรักษาความปลอดภยัมีอยู ่3 ประเภท คือ การรักษาความปลอดภยั
เก่ียวกบับุคคล (personal security) การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัเอกสาร (documental security) 
การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ี (physical security)  แต่การรักษาความปลอดภยัข้ึนอยูก่บั
ประเภทของภยัในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงจะน ามาเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการระงบัมิใหเ้กิดภยั  “ภั ย ” ห รื อ 
ความเสียหาย มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคน ซ่ึงมีการกระท าหรือเหตุ หรือสภาพท่ีท าให้เกิด
ความเสียหาย และมีรูปแบบและประเภทหลกัอยู่ 2 ประเภท คือ 1) ภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ (natural 
disasters) เป็นภยัท่ีไม่สามารถป้องกนัให้เกิดได ้ซ่ึงไดแ้ก่ อุทกภยั (floods) ภยัแลง้ (drought), วาต
ภยั (wind storm), คล่ืนพายซุดัฝ่ัง (storm surge), พายฝุนฟ้าคะนอง (thunderstorms), แผน่ดินถล่ม 
(land slide), แผน่ดินไหว (earthquake), คล่ืนขนาดใหญ่ในทะเล (tsunamis), ไฟป่า (forest fire), 
ภูเขาไฟระเบิด (volcanic eruption), คล่ืนความร้อน (heat waves),  
 
 15เดชน์ จรูญเรืองฤทธ์ิ, ความรู้พื้นฐานเร่ืองการรักษาความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริหาร, 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), 199-203. 
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พายหิุมะ (snow storm) 2) ภยัท่ีเกิดจากการกระท าของคน (human acts) เป็นภยัท่ีสามารถป้องกนัได ้ 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ภยัท่ีเกิดจากคนโดยไม่เจตนา (accidental acts) เช่น อุบติัเหตุรถชนกนั และ
ภยัท่ีเกิดจากคนโดยเจตนา (criminal acts) เช่น การฆาตกรรม, การลกัขโมย เป็นตน้ ศีขรินทร์ สุขโต
ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารความปลอดภยัท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี คือ การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั
เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและมีการปฏิบติังาน เพื่อ
ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเป็นตน้ แนวคิดพื้นฐานในการท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการ
ส าเร็จได ้มีดงัน้ี ผลการผลิตปลอดภยั (Safe production) คือการบริหารท่ีมุ่งหมายท่ีจะให้ผลผลิต
ส าเร็จออกมาโดยปราศจากการบาดเจ็บหรือสูญเสีย การป้องกนัท่ีตน้เหตุ  (Prevention-at-source) 
คือ การบริหารการด าเนินงาน เพื่อลด  หรือ ป้องกนัท่ีตน้เหตุ เพราะหากไดท้ าการป้องกนัแกไ้ข
สภาพงาน  ต่าง ๆ ตั้ งแต่เร่ิมต้นแล้วก็จะท าให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายลดน้อยลง          
3) ขอบเขตการด าเนินงาน คือ การบริหารงานท่ีมุ่งแกไ้ขหรือก าหนดกิจกรรมความปลอดภยัว่าจะ
ใหค้รอบคลุมหน่วยงานใดบา้ง หรือไม่ครอบคลุมหน่วยใดบา้ง 4) การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได ้
ของการเกิดอุบติัเหตุ คือ มุ่งท่ีจะแกไ้ขปัญหาจากการคาดการณ์ว่า สถานประกอบการประเภท
เดียวกบัของตนเคยเกิดปัญหาในเร่ืองใด ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีสามารถสืบคน้หรือคน้หาและควบคุม
ป้องกันได้ 5) การแก้ไขท่ีเหตุอ่ืนเม่ือพบว่าไม่สามารถแก้ไขท่ีตัวบุคคลได้ เช่น การแก้ไข
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 6) แนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขสาเหตุส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือ การบริหารงานท่ี
แก้ไขตามอาการ หรือส่ิงท่ีพบเห็น เช่น พบการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของลูกจา้ง พบสภาพการ
ท างานท่ีล่อแหลมเส่ียงภยั เป็นตน้ ดงันั้น แนวคิดพื้นฐานทั้ง 6 ประการน้ี สามารถน ามาใชใ้นการ
บริหารงานโดยการน ามาผสมผสานให้เหมาะสม เพราะงานมีความเก่ียวขอ้งกันแบบลูกโซ่16       
เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์ไดก้ล่าวว่า โครงการความปลอดภยัในสถาบนัการศึกษา มี
องค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ดังน้ี 1) การจดัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาให้ปลอดภัย 2) การ
จดับริการความปลอดภยัในสถานศึกษา 3) การจดัการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภยั17 
 จากองค์ความรู้เก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัยข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กวา้งขวางมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ตามล าดบั  คือ 
 
 16ศีขรินทร์ สุขโต, วิศวกรรมความปลอดภยั Safety Engineering, พิมพค์ร้ังท่ี 1              
(ขอนแก่น : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553), 41-42. 
 17เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท์, ความปลอดภยั (Safety), พิมพค์ร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2548), 106. 
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 กำรรักษำควำมปลอดภัย 
 การรักษาความปลอดภยัในสถาบนัการศึกษานั้น ได้มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านได้ให้
ขอ้เสนอแนะ และวิธีการด าเนินการงานความปลอดภยัไว้ว่า หลกั 4 ประการ เก่ียวกบัการรักษา
ความปลอดภยัในสถาบนัการศึกษา คือ  1) ตอ้งมีการประเมินความปลอดภยัในโรงเรียน (School 
security assessment) เป็นประจ าทุกปี  2) ด าเนินการรักษาระเบียบและวินยัของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด สม ่าเสมอ และมีความยดืหยุน่ตามสมควร 3) ฝึกอบรมบุคลากรครู บุคลกรสนบัสนุน และ
นักเรียนให้พร้อม ทั้งดา้นการป้องกนั และปฏิบติัการเม่ือเกิดปัญหา ทั้งปัญหาธรรมชาติ เช่น ไฟ
ไหม ้หรือ ปัญหาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ผูก่้อการร้ายยึดโรงเรียน หรือนักเรียนมีพฤติกรรมรุนแรง 
เป็นตน้        4) จดัท าคู่มือแผนปฏิบติัการป้องกนั และแกปั้ญหาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยจดัให้มีทีมงาน 
พร้อมปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีก าหนด และมีการซ้อมปฏิบติัตามแผนเป็นระยะ ๆ โดยทุกคนใน
โรงเรียนร่วมเป็นทีมท างาน  ทั้งน้ีในส่วนมาตรการควบคุมบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกท่ีเดินเขา้
มาในบริเวณโรงเรียน หรืออาคารเรียนอาจจะไม่ใช่คนดีเสมอไป โรงเรียนจึงควรมีมาตรการป้องกนั
ไวก่้อนจะดีกว่าการแกไ้ขในภายหลงั บางโรงเรียนเคยไดรั้บบทเรียนมาแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งฝึกอบรม
ครู บุคลากร และนักเรียนให้ร่วมมือกนัด าเนินงานในลกัษณะสมดุลระหว่างการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นมิตร กับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบ
ด าเนินการ เพื่อลดความเส่ียงจากแขกท่ีโรงเรียนไม่ไดเ้ชิญโดย 1) ก าหนดทางเขา้โรงเรียน และ
อาคารเรียน 1 แห่งเป็นหลกั และท าป้ายบอกไวใ้ห้ชดัเจน อาจจะมีป้ายเขียนไวว้่า แขกท่ีไม่ไดเ้ดิน
ตามทางท่ีป้ายก าหนดอาจจะถือว่าเป็นผูบุ้กรุก 2) ให้ผูม้าเยี่ยมลงช่ือ ลงเวลามาเยี่ยม และลงช่ือเม่ือ
ออกไป พร้อมกบัจดัท าป้ายติดหนา้อกเส้ือแขก และมีเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนน าทางใหค้วามสะดวก 
3) ลดจ านวนประตูโรงเรียน อาคารเรียนท่ีสามารถเปิดจากขา้งในไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 4) ถา้มีประตู
ส าหรับส่งของระหว่างเรียน และหลงัเลิกเรียนให้คนงาน หรือ ร.ป.ภ. จดบนัทึกหมายเลขรถ ช่ือ
คนขบั บริษทั วนัท่ีและเวลาส่งของ และกลบัออกไป และอ่ืน ๆ ท่ีผดิสงัเกตไว ้5) ในชัว่โมงหลงัเลิก
เรียน หรือตอนกลางคืนให้ปิดประตูทุกบาน เปิดจากขา้งนอกไม่ได ้แต่เปิดจากขา้งในได ้ซ่ึงคนท่ี
ท างานตอนเยน็ หรือตอนกลางคืนสามารถเปิดออกได ้6) ฝึกอบรมครู บุคลากรสนับสนุน และ
นกัเรียนใหร้ายงานตวัต่อศูนยค์วบคุมความปลอดภยั เม่ือมีคนเขา้มาในบริเวณโรงเรียน และรู้สึกว่า
ไม่น่าไวใ้จ 7) ฝึกนกัเรียนไม่ใหเ้ปิดประตูรับคนแปลกหนา้ หรือเพื่อนนกัเรียน หรือผูใ้หญ่ท่ีตนรู้จกั 
หรือไม่รู้จกัก็ตาม แต่ใหไ้ปแจง้เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบทราบ 8) ใหค้วามรู้ผูป้กครองเก่ียวกบัมาตรการ
รักษาความปลอดภยัของโรงเรียน และขอให้เห็นความส าคญัของมาตรการ โดยการปฏิบติัตาม 9) 
ก าหนดระยะเวลาการตรวจ และซ่อมประตูทุกบานอย่างสม ่าเสมอถา้ใชร้ะบบแม่เหล็กก็จะท าให้
การเปิด - ปิดง่ายข้ึน  10) พิจารณาใชก้ลอ้งถ่ายภาพ การส่ือสารระบบเสียง หรือภาพภายใน หรือ
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กร่ิงท่ีประตูใหญ่ ทางเขา้อาคารเรียน หรือโรงเรียน พร้อมฝึกทีมงานให้เขา้ใจกระบวนการท่ีจะ
อนุญาตใหใ้ครเขา้มาในโรงเรียนไดบ้า้ง เช่นเดียวกบัระบบท่ีใชใ้นธนาคาร18 

 
 ควำมปลอดภยัด้ำนจรำจร 
 ปัจจุบนัการเดินทางหรือการใช้เส้นทางต่าง ๆ มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับการ
ประกอบธุรกิจการงานในชีวิตประจ าวนั การจราจรจึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศ และมี
การขยายเส้นทางต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเดินทาง และขนส่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย การจราจรทาง
บก, การจราจรทางน ้ า และการจราจรทางอากาศ ซ่ึงมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ให้สถิติการเกิดอุบติัเหตุในประเทศสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการเกิดอุบติัเหตุการจราจรทาง
บก ซ่ึงจากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของกองบญัชาการต ารวจนครบาล ประเภทรถท่ีเกิด
อุบติัเหตุมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ รถจกัรยานยนต,์ รถบรรทุกนัง่ขนาดเลก็ และรถยนตน์ัง่ สาเหตุ
การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางบกไดแ้ก่ ขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด, ตดัหนา้ระยะกระชั้นชิด, 
แซงรถอยา่งผิดกฎหมาย, ขบัรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใชแ้สงสว่างตามก าหนด, ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/
หรือเล้ียว, ฝ่าฝืนป้ายหยดุขณะออกจากทางร่วมทางแยก, ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เคร่ืองหมายจราจร, ไม่
ขบัรถในช่องทางดินรถซา้ยสุด, รถเสียไม่แสดงเคร่ืองหมายหรือสญัญาณตามท่ีก าหนด, บรรทุกเกิน
อตัรา, ขบัรถไม่ช านาญทาง/ไม่เป็น, อุปกรณ์ช ารุด, เมาสุรา, หลบัใน, เสพสารออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท เช่น ยาบา้, สัตวพ์าหนะวิ่งตดัหนา้ เช่น ววั/ควาย, ขบัรถผิดช่องทาง/ขบัคร่อมเส้น, ขบัรถ
ตามกระชั้นชิด, ไม่ยอมให้รถท่ีมีสิทธ์ิไปก่อน19  เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์ไดก้ล่าวไว้
ว่า สาเหตุของอุบติัเหตุในการจราจรทางบก มกัเกิดข้ึนจากสาเหตุ 3 ประการ ดงัน้ี 1) สาเหตุจาก
บุคคล อุบติัเหตุมกัเกิดจาก 1.1) ผูข้บัข่ียวดยานพาหนะ ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ ขาดความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการใชร้ถใชถ้นน อีกทั้งไม่ปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบั รวมถึงไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขบัรถด้วยความเร่งรีบและประมาท           
1.2) อุบติัเหตุเกิดจากผูโ้ดยสาร  คนเดินเทา้ หรือสัตวเ์ล้ียงต่าง ๆ ขาดการระมดัระวงั เช่น วิ่งตดัหนา้
รถ, การวิ่งเล่นบนถนน, การไม่ขา้มสะพานลอย หรือทางมา้ลาย เป็นตน้ 2) สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม  
 
 18เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท์, ความปลอดภยั (Safety), พิมพค์ร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2548), 106. 
 19กลุ่มงานวิจยัและพฒันา ส านักวิจยัและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั, สถิติอุบติัเหตุและสาธารณภยั (กรุงเทพ : สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสซ่ิง, 
2552), 17. 
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ไดแ้ก่ 2.1) สภาพของรถ เกิดยางระเบิด หรือยางแตก ขณะก าลงัวิ่งดว้ยความเร็วสูง หรืออุปกรณ์
ประจ ารถช ารุด หรือขดัขอ้ง เช่น ไม่มีไฟหนา้ หรือไฟเล้ียว 2.2) เกิดจากสภาพถนนท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หรือมีส่ิงกีดขวางมาก ๆ และสภาพแสงสว่างบนทอ้งถนนไม่เพียงพอ 2.3) สาเหตุจากดิน ฟ้า 
อากาศ เช่น ฝนตกหนกั ท าใหถ้นนล่ืนรถพลิกคว ่า, การเกิดพาย ุหรือหมอกลงจดั ท าใหว้ิสัยทศัน์ใน
การมองเห็นไม่ดี เป็นตน้  3) สาเหตุจากกฎหมาย กฎหมายมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ 
3.1) การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทุกคนทราบกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั และ
บทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎต่าง ๆ ท าให้ประชาชนขาดจิตส านึกและฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงมีผล
ให้เกิดอุบติัเหตุได ้3.2) บทลงโทษหรือค่าปรับยงัไม่เหมาะสม ท าให้มีการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ อยู่เสมอ 3.3) การท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดเพศ อายุสูงสุดของผูข้บัข่ี รวมทั้ ง
การศึกษาชั้นต ่าของผูข้บัข่ียวดยานพาหนะไว ้ถึงแมว้า่ผูข้บัข่ีจะสอบผา่นและไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี 
มาแลว้กอ็าจท าผดิกฎหมายจราจร และท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้3.4) การขาดการกวดขนั จบักมุ หรือยงั
ไม่จริงจงัหรือเขม้งวดในการพิจารณาด าเนินคดีหรือจบักมุผูก้ระท าผดิ20 
 
 กำรป้องกนัอุบัติภัยและอคัคภีัย 
 การป้องกนัอุบติัภยัมีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัน้ี   สุรศกัด์ิ หลาบมาลา ไดก้ล่าว
ไว้ว่า หน้าท่ีของทีมงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน ควรจะ
ด าเนินการ 1) เฝ้าระวงัสญัญาณอนัตรายความรุนแรงของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น เดก็เป็นสมาชิก
ของแก๊งวยัรุ่น 2) ประเมิน จดัการ และบนัทึกสัญญาณอนัตรายเหล่านั้น 3) จดัตั้งทีมงานหลายทีม
ปฏิบติัหลายหน้าท่ีแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พร้อมกบัก าหนดบทบาทของผูน้ าทีมแต่ละคนว่า
จะตอ้งท าอะไรในสถานการณ์ผิดปกติประเภทใด 4) เตรียมค าแนะ น าในการจดัการความรุนแรงท่ี
เกิดโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย ์พร้อมมีการฝึกซอ้มเป็นคร้ังคราว 5) เรียงล าดบัความส าคญัของ
ขอ้ท่ีควรปฏิบติัจากส าคญัท่ีสุด ตอ้งท าเป็นอนัดบัแรกตามล าดบัภายในเวลาปฏิบติัการ 30 นาทีแรก
ของความรุนแรง 6) จดัตั้งจุด หรือศูนยส์ั่งการมากกว่า 1 จุด ก าหนดจุดปฏิบติั หรือเขา้ประจ าการ 
และก าหนดจุดท่ีนักเรียนและผูป้กครองจะพบกนั 7) รวบรวมอุปกรณ์จ าเป็นในการควบคุมหรือ
แกปั้ญหา เช่น เคร่ืองดบัเพลิง ขอ้มูลท่ีจ าเป็น เช่น หมายเลขโทรศพัท ์เพื่อขอความช่วยเหลือ และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นต้น 8) ฝึกซ้อมการหนีภัย การปิดห้อง หรืออาคารเรียนและการอยู่ในท่ี
ปลอดภยั เช่น หลบใตโ้ตะ๊ กรณีแผน่ดินไหว และขอความช่วยเหลือ 9) ประเมินการและปรับปรุง 
 
 20เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท,์ ความปลอดภยั, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ : บ.โอ
เดียนสโตร์, 2548), 76. 
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ขีดความสามารถของอุปกรณ์ส่ือสารของโรงเรียน รวมทั้งโทรศพัทมื์อถือส่วนตวั 10) ประสานงาน
กับต ารวจ ดับเพลิง สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และอ่ืน ๆ ในด้านความปลอดภัยอย่าง
สม ่าเสมอ 11) จดัท ารายการตรวจสอบ (Check lists) ความปลอดภยัใชใ้นการตรวจสอบแผนความ
ปลอดภยัในอาคารสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนามเดก็เล่น และอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเป็นประจ า21 
 ส่วนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั กองบงัคบัการต ารวจดบัเพลิง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี ไดใ้หห้ลกัการด าเนินการไวด้งัน้ี ธรรมชาติของการเกิดไฟ หรือการ 
เผาไหม ้การสันดาป (combustion) คือ ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการรวมตวัของออกซิเจน ซ่ึงเป็นผลให้
เกิดความร้อนและแสงสว่างกบัสภาพการเปล่ียนแปลง ไฟจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 1) เช้ือเพลิง 2) ความร้อน 3) ออกซิเจน  ฉะนั้นวิธีการดบัเพลิงคือ วิธีขจดั
องคป์ระกอบของไฟไหมใ้ห้หมดไปอย่างใดอย่างหน่ึงหรือให้หมดไปทุกในขณะเดียวกนั วิธีการ
ดบัเพลิงจึงมีอยู ่3 วิธี คือ 1) การท าให้เยน็ตวัลง โดยใชน้ ้ าหรือสารเคมีอยา่งหน่ึงอยา่งใดถ่ายความ
ร้อนจากส่ิงท่ีไหมไ้ฟท่ีอุณหภูมิลดต ่าลงกว่าจุดติดไฟของเช้ือเพลิงนั้น 2) การท าให้อากาศ โดยวิธี
ครอบทบัอบัอากาศ หรือแยกออกซิเจนหรือท าให้อตัราส่วนผสมระหว่างไอน ้ ามนั หรือก๊าซกบั
อากาศอยู่ในส่วนผสมท่ีไม่สมบูรณ์จะลุกไหมต่้อไปได ้3) การขจดัเช้ือเพลิง โดยวิธีแยกเช้ือเพลิง
ออกให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น เดียวกบัการเป่าเทียนไขให้ดบัหรือการดีให้กระจดักระจายไป22

บริษทั ไฟร์คิลเลอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ไดใ้ห้หลกัจิตวิทยาเม่ือเกิดอคัคีภยัไวว้่า 
มนุษยเ์ม่ือเผชิญสถานการณ์คบัขนัเกิดความตระหนก เกิดความกลวัตาย โดยสัญชาตญาณแลว้ ทุก
คนจะพยายามด้ินรนหรือใชว้ิธีหนีใหเ้ร็วท่ีสุด ในขณะท่ีหนีทุกคนจะตกอยูภ่าวะต่ืนตระหนก ท าให้
ปฏิกิริยาหลายอยา่งท่ีผดิปกติวิสัยได ้ซ่ึงมกัเกิดจากคาดคะเนไม่ได ้เดาสถานการณ์ไม่ถูก หลบเล่ียง
หลีกหนีไม่ได ้ขาดก าลงัใจขวญัเสีย เป็นตน้ ส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสภาวะจิตใจของผูอ้ยู่ใน
เหตุการณ์ คือ 1) อาการต่ืนตกใจ (panic) ความมีสติเท่านั้นท่ีจะควบคุมอาการตระหนกไวไ้ด ้2) แสง
ของไฟ ความสว่างของการลุกไหม ้ยอ่มกระตุน้ใหเ้กิดความกลวั 3) เสียงมีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดความ
กลวั ท าใหอ้ารมณ์เปล่ียนแปลงได ้4) กล่ิน อนัไดแ้ก่ ควนัไหม ้กล่ินคาวเลือด กล่ินระเบิด 5) ควนั 
 
 
 21สุรศกัด์ิ หลาบมาลา, วารสารการศึกษาไทย, เร่ือง ความปลอดภยัในโรงเรียน (School 
Safety and Security), 3,  2, ISSN 1686 – 5073, (มิถุนายน 2549) :14. (อดัส าเนา). 
 22”การป้องกันและระงับอคัคีภัยขั้นต้น,” เอกสารประกอบการอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน้ กองบงัคบัการต ารวจดบัเพลิง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2552 (อดั
ส าเนา). 
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 (smoke) คือสารผสมระหว่างเขมา ข้ีเถา้ และวสัดุต่าง ๆ ท าให้ทศันวิสัยในการมองเห็นลดลง         
6) อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง (ความร้อน) ย่อมกระตุน้ให้เกิดความกลวั 7) ข่าวการส่ือสารท่ีเกิดใน
ภาวะต่าง ๆ ท่ีส่อใหเ้ห็นถึงความสบัสนแลไม่แน่นอน23 

 
 วทิยุส่ือสำร และกล้องวงจรปิด 
 1) วิทยุส่ือสำร การติดต่อส่ือสารในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาจาอดีตโดยน าเอา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่าง ๆ เขา้มาใชเ้ป็นจ านวนมาก โดยมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ข้อขัดข้องระบบการติดต่อส่ือสารท่ีผ่านมาในอดีต และเพื่อความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนตวัอยา่ง เช่น โทรศพัทไ์ร้สาย โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทติ์ดตามตวั เป็นตน้  
นอกจากนั้นวิทยุคมนาคมก็เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้กนัอย่างกวา้งขวางและแพร่หลายใน
กิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบนัไดมี้การน าระบบ
วิทยุคมนาคมใช้กันเกือบทุกหน่วยงานและทวีความส าคญัข้ึนเป็นล าดับ โดยเฉพาะในกิจการ
ทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัของประเทศชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่ึงท าให้เกิด
ประโยชน์มากมายทั้งในด้านการติดต่อประสานงาน การสั่งการ การรักษาความปลอดภยั การ
รายงานข่าว เหตุการณ์ส าคัญการบรรเทาเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ การเกิดปัญหาและป้องกัน
อาชญากรรม ท าให้การปฏิบติัราชการต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงไม่ว่าผูรั้บ
ข่าวสารจะอยูบ่ริเวณใดในรัศมีของการรับ – ส่งก็จะสามารถติดต่อกนัได ้และเคร่ืองวิทยคุมนาคมก็
มีความสะดวกในการพกพา เพราะในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาใหมี้ขนาดเลก็และน ้ าหนกัเบารวมทั้ง
มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต  กรมไปรษณียโ์ทรเลขเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาจดัสรร
เคล่ือนความถ่ีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ ส าหรับหน่วยงานราชการโดยมากจะได้รับการ
จดัสรรคล่ืนความพี่ยา่น VHF ความถ่ีตั้งแต่ 140 – 170 MHz และมีลกัษณะของการรับ – ส่งส่วน
ใหญ่แบบผลดักนัรับผลดักนัส่ง (simplex) โดยขณะท่ีฝ่ายหน่ึงส่งอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งรับอยา่งเดียว การ
ติดต่อในลกัษณะท่ีพดูสวนทางโตต้อบกนั (Duplex) แบบโทรศพัทท่ี์ค่อนขา้งนอ้ย เพราะส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง จากลกัษณะของการติดต่อแบบผลดักนัรับผลดักนัส่งน้ีเอง ท าให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการพิจารณาจดัสรรคล่ืนความถ่ีตอ้งจดัตั้งศูนยค์วบคุมข่าย หรือศูนยว์ิทยส่ืุอสาร หรือ
เรียกวา่ “แม่ข่าย” 
 
 
 23”หลกัสูตรการฝึกอบรมดบัเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ,” คู่มือการฝึกอบรม บริษทั ไฟร์
คิลเลอร์ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
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ข้ึนเพื่อควบคุมดูและความเรียบร้อยและอ านวยการต่าง ๆ ให้กบัผูใ้ชเ้คร่ืองวิทยุคมนาคมในย่าน
ความถ่ีของหน่วยงานนั้นหรือ เรียกวา่ “ลูกข่าย” เน่ืองจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดรั้บการจดัสรรคล่ืน 
ความถ่ีน้อย โดยเฉพาะบางหน่วยงานอาจไดเ้พียงความถ่ีเดียว แต่ลูกข่ายมีเป็นจ านวนมาก หาก
ปล่อยใหลู้กข่ายแต่ละคนต่างคนสามารถติดต่อกนัได ้อนัก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อหน่วยงานนั้น ๆ  
นอกนั้นการรับ – ส่งขอ้ความในระยะไกล ๆ การติดต่อผา่นศูนยแ์ม่ข่ายจะสามารถรับ – ส่งขอ้ความ
และถ่ายทอดให้กบัลูกข่ายไดอี้กดว้ย โดยทัว่ไปศูนยแ์ม่ข่ายมีหนา้ท่ีส าคญั คือ 1) ควบคุมและดูแล
การติดต่อของลูกข่าย ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการส่ือสารของหน่วยงานตลอดจนควบคุม
ระยะเวลาในการติดต่อของลูกข่ายใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน
ราชการมากท่ีสุด 2) ประสานงาน เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้ว่าความถ่ีท่ีทางราชการไดรั้บอนุญาตให้ใช้
ส่วนใหญ่จะมีความถ่ียา่น VHF ซ่ึงมีลกัษณะการแพร่กระจายคล่ืนแบบคล่ืนตรง ซ่ึงถา้หากมีส่ิงกีด
ขวาง เช่น ตึก บา้น ตน้ไม ้ภูเขา อาจรับ – ส่งกนัไม่ได ้ดั้งนั้นศูนยแ์ม่ข่ายซ่ึงมีก าลงัส่งสูงและติดตั้ง
สายอากาศบนท่ีสูง จึงมีบทบาทในการประสานงาน โดยลูกข่ายสามารถฝากขอ้ความผา่นแม่ข่าย ซ่ึง
เป็นลกัษณะการติดต่อแบบ “ส่งผา่นข่าว” (transit) 3) การอ านวยความสะดวกลูกข่าย เช่นในกรณี
ลูกข่ายตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปของหน่วยงานในสงักดั การรายงานเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ 
เป็นต้น 4) การอ านวยการ นอกจากหน้าท่ี 3 ประการขา้งตน้แล้ว แม่ข่ายยงัมีหน้าท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ “อ านวยการ” เช่น กรณีไฟฟ้าขัดข้องเม่ือลูกข่ายแจ้งเหตุเข้ามา แม่ข่ายอาจ
อ านวยการใหผู้รั้บผดิชอบไปตรวจสอบ  
 เพื่อใหถู้กหลกัการปฏิบติั ระเบียบวินยัมารยาท และประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร
จึงควรปฏิบติั ดังน้ี 1) ในการเรียกขานแต่ละคร้ัง จะตอ้งแน่ใจก่อนว่าความถ่ีขณะนั้นไม่มีผูใ้ด
ติดต่อกนัอยูห่รือแม่ข่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งติดต่อกบัลูกข่ายสถานีใดอยู ่จึงเรียกขานเขา้ไปได ้2) ใน
การติดต่อกนัโดยตรงระหว่างลูกข่ายกบัลูกข่าย จะตอ้งขออนุญาตจากแม่ข่ายก่อนและเม่ือส้ินสุด
การติดต่อจะตอ้งแจง้ใหแ้ม่ข่ายทราบทุกคร้ังดว้ย 3) ในการติดต่อกนัสถานีอ่ืน เม่ือจบขอ้ความท่ีจะ
พูดกบัคู่สถานีแต่ละช่วงควรใชค้  าว่า “เปล่ียน” เพื่อให้คู่สถานีทราบว่าเราจบคอ้ความในขณะนั้น
แลว้ และใหคู่้สถานีสามารถส่งขอ้ความตอบกลบัได ้4) ในการเรียกขานแต่ละคร้ัง ควรเวน้ระยะห่าง
ประมาณ 1 – 2 วินาที และไม่ควรเรียกขานเกิน 3 คร้ัง ซ่ึงหากคู่สถานีไม่ตอบกลบัมาก็ควรเวน้ช่วง
สักพกัแลว้จึงเรียกขานใหม่ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถานีอ่ืนท่ีมีความเร่งด่วนมีโอกาสได้
ติดต่อกนับา้ง 5) ในการตอบรับการเรียกขานแต่ละคร้ัง ควรตอบในลกัษณะท่ีบอกว่าใครรับทราบ
การติดต่อของผูใ้ด 6) ลูกข่ายควรแจง้จุดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี หรือรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แม่ข่าย
ไดท้ราบเป็นระยะเม่ือมีผูต้อ้งการทราบต าแหน่งท่ีอยู่จะไดไ้ม่ตอ้งสอบถามซ ้ า เน่ืองจากแม่ข่ายจะ
ทวนขอ้ความให้สถานีอ่ืนไดท้ราบทุกคร้ัง 7) ในการติดต่อแต่ละคร้ังควรใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุด เพื่อ
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เปิดโอกาสให้สถานีอ่ืนได้ติดต่อบา้ง หรือถา้เป็นกรณีท่ีจะเป็นตอ้งติดต่อกันเป็นเวลานานควร
เปล่ียนไปใช้ช่องความถ่ีส ารอง 8) ควรใช้ประมวลสัญญาณ และแจง้ขอ้ความต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง 
ชดัเจน กระชับและพูดไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป 9) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งพกพาเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมไปปฏิบติัราชการภายนอกพื้นท่ีควรพกพาในลกัษณะท่ีปกปิด ไม่ควรพกพาแบบโออ้วด
เพราะอาจท าให้เกิดความเส่ือมเสียข้ึนกบัหน่วยงานท่ีสังกดั 10) ไม่ควรกระท าการใด ๆ โดยจงใจ
เพื่อใหเ้กิดการรบกวนการติดต่อส่ือสารของผูอ่ื้น 11) ในขณะมึนเมา หรือครองสติไม่อยู ่ไม่ควรท า
การติดต่อส่ือสาร 12) ควรมีมารยาทดว้ยการแสดงความสุภาพ และให้เกียรติคู่สถานีในขณะท่ีท า
การติดต่อส่ือสาร 13) ไม่อนุญาตให้ผูอ่ื้นแอบอา้งใชส้ัญญาณเรียกขานของตน และไม่แอบอา้งใช้
สัญญาณเรียกขานของผูอ่ื้น 14) ใชค้วามถ่ีตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น ไดด้กัฟังขอ้มูลข่าวสารอนัมี
เน้ือหาสาระละเมิดกฎหมาย และเป็นความลบัทางราชการในข่ายติดต่อส่ือสารอ่ืน24 
 2) กล้องวงจรปิด คือระบบการบนัทึกภาพเคล่ือนไหวดว้ยกลอ้งวงจรปิด ซ่ึงเป็นระบบ
ส าหรับการใชเ้พื่อการรักษาความปลอดภยั  กลอ้งวงจรปิดไดติ้ดตั้งระบบคร้ังแรกโดย เอจี Siemens 
ทดสอบในประเทศเยอรมนีในปี 1942 เพื่อสังเกตการณ์ขีปนาวุธของเยอรมนีตอนสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 โดยมีวิศวกรเยอรมนัช่ือ Walter Bruch ผูรั้บผดิชอบในการออกแบบและการติดตั้งระบบ  ต่อมา
การใชก้ลอ้งวงจรปิดในภายหลงัไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นใน ธนาคาร สถานท่ีราชการ ท่ีสาธารณะ 
หรือแมก้ระทัง่บริษทัห้างร้านต่าง ๆ  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบกลอ้งวงจรปิด 1) กลอ้งวงจร
ปิดและเลนส์  ไดแ้ก่   1.1) กลอ้งมาตรฐาน เป็นกลอ้งท่ีใชใ้นแสงปกติ เช่นในเวลากลางวนั แต่จะให้
ภาพไม่ชดัในเวลากลางคืน 1.2) กลอ้งอินฟราเรด จะท างานเม่ือสภาวะแสงบริเวณนั้นน้อยลงใน
ระดบัหน่ึง โดยจะมี censor ท่ีดา้นหน้าของกลอ้งตรวจวดัระดบัแสง แลว้จะส่งสัญญาณให้
หลอดอินฟราเรดท างาน และเม่ือหลอดอินฟราเรดท างานภาพจะเปล่ียนเ ป็นขาว-ด า ทนัที 1.3) 
กลอ้ง day & night กลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถใชง้านไดท้ั้งกลางวนักลางคืน แต่ตอ้งการแสงเลก็นอ้ย
เพื่อใหก้ลอ้งวงจรปิดสามารถจบัภาพได ้ 1.4) กลอ้ง Star Light การท างานคลา้ย ๆ กบักลอ้ง day & 
night แต่พิเศษกว่าตรงท่ีสามารถใหภ้าพสีในเวลากลางคืน แมจ้ะมีแสงเพียงเลก็นอ้ยก็ตาม 2) สาย
เคเบิลส าหรับการส่งสัญญาณภาพและบีเอน็ซีคอนเนคเตอร์ (signal cable and BNC Connector) 
สามารถใชไ้ดท้ั้งสายน าสัญญาณแบบทัว่ไป หรือสายใยแกว้ 3) เคร่ืองบนัทึกภาพและจอแสดงผล 
(CCTV recorder and monitor) เดิมใชร้ะบบบนัทึกภาพแบบมว้นวิดีโอ VHS บนัทึกแบบอนาลอก 
แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนไปเป็นการบนัทึกภาพแบบดิจิตอล บนัทึกลงบนฮาร์ดดิสก ์ขนาด 
 
 
 24มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช,  วิทยคุมนาคม (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 46. 
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ความจุท่ีแตกต่างกนั มีระบบควบคุมอตัโนมติั เช่นสามารถบนัทึกได ้30 วนั เม่ือถึงวนัท่ี 31 ก็จะลบ
วนัท่ี 1 โดยอตัโนมติั เป็นตน้  ประโยชน์ของกลอ้งวงจรปิด คือ 1) รักษา เฝ้าระวงั ความปลอดภยั
ของบุคคลและสถานท่ี ส าหรับเผา้ดูและเก็บหลักฐานการท าผิดกฎหมาย ซ่ึงโจรผูร้้ายมักจะ
หลีกเล่ียงการท าผดิต่อหนา้กลอ้งวงจรปิด เพราะจะเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการจบักุม แต่บ่อยคร้ังท่ี
โจรสามารถหลบเล่ียงมุมกลอ้งได้ 2) ตรวจสอบการท างาน ใช้ประโยชน์ในโรงงาน ส าหรับ
ผูจ้ดัการในการดูพฤติกรรมการท างานของพนกังานในโรงงาน 3) ท างานร่วมกบัระบบอตัโนมติั ใช้
ประโยชน์เหมือนตาระยะไกลในการเฝ้ามองผา่นตวัเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมระบบอตัโนมติั 4) ค  านวณ
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ 5) ใชเ้ป็นหลกัฐาน เพราะไดท้ั้งภาพและเสียง ภาพวิดีโอท่ี
บนัทึกไดจึ้งมีความน่าเช่ือถือกว่าเทปเสียง แต่ส่วนใหญ่ภาพเคล่ือนไหวท่ีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน
มกัจะมีเฉพาะภาพเคล่ือนไหวอยา่งเดียว มกัไม่มีเสียงประกอบ25 

 
ข้อมูลพืน้ฐำนเกีย่วกบัหน่วยรักษำควำมปลอดภัย มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 

 
 หน่วยรักษำควำมปลอดภัย 
 การบริหารงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ด าเนินการโดยหน่วยรักษาความปลอดภยั สังกดังานรักษาความปลอดภยัและยานพาหนะ ส่วน
อาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นศูนยบ์ริการดา้นรักษาความ
ปลอดภยั มีภารกิจหลกัในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายในมหาวิทยาลยั ตลอด 
24 ชัว่โมง มีการบริหารจดัการโดยจดัจา้งเหมาหน่วยงานเอกชนภายนอก เขา้มาให้บริการรักษา
ความปลอดภยัในบริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยมีสัญญาจา้งการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดอา้งอิงการปฏิบติังาน (TOR : Terms of  Reference) เป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
มีรูปแบบการจดัลกัษณะงานตามภารกิจของงานดงัน้ี 1) งานบริการดา้นรักษาความปลอดภยั 2) งาน
บริการดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ 3) งานบริการดา้นอุบติัภยัและอคัคีภยั 4) งานบริการดา้นวิทยุ
ส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด โดยมีผงัโครงสร้างองคก์รดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 6  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 25โทรทัศน์วงจรปิด [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 5 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://th.wikipedia.org. 
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แผนภูมิท่ี 6    ผงัโครงสร้างองคก์รหน่วยรักษาความปลอดภยั 
ท่ีมา    :  ส่วนอาคารและสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี, รายงานประจ าปี 2553, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (กรุงเทพฯ:บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง จ ากดั, 2553), 8. 
 
 จากแผนภูมิท่ี 6 ผงัโครงสร้างองคก์รหน่วยรักษาความปลอดภยัดงักล่าว มีรายละเอียด
เก่ียวกับขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  ดงัน้ี 
 
ขอบเขตควำมรับผดิชอบและหน้ำทีท่ี่ส ำคญั 
 1. งานบริการรักษาความปลอดภยั มีขอบเขตความรับผิดชอบและภารกิจ ไดแ้ก่ การ
รักษาความปลอดภยัยามปกติ การรักษาความปลอดภยัยามฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น 
เกิดการจลาจล การประทว้ง การลอบวางระเบิด และการเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง) การให้บริการ
การขอใชส้ถานท่ีส าหรับอาจารย ์ เจา้หน้าท่ี และนักศึกษา การตรวจสอบและออกใบอนุญาตน า
ส่ิงของ เขา้ – ออก ในมหาวิทยาลยั การตรวจสอบบุคคลตอ้งสงสัย การรายงานสถานการณ์
ประจ าวนั และการจดัท าสถิติต่าง ๆ  

ส่วนอาคารและสถานท่ี 

งานรักษาความปลอดภยั
และยานพาหนะ 

หน่วยรักษาความปลอดภยั 

งานรักษาความ
ปลอดภยั 

งานจราจร 
และท่ีจอดรถ 

งานวิทยส่ืุอสาร
และกลอ้งวงจรปิด 

งานอุบติัภยั 
และอคัคีภยั 

ส านกังานอธิการบดี 
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 2. งานบริการดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ มีขอบเขตความรับผดิชอบและภารกิจ ไดแ้ก่ 
การจัดสถานท่ีจอดรถส าหรับอาจารย ์ เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน การจัดสถานท่ีจอดรถส าหรับ
นกัศึกษา  การล็อกลอ้รถผูก้ระท าผิดกฎจราจร กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  การออกบตัรจอดรถ 
การท าทะเบียนรถจกัรยาน การจดัท าป้ายจราจรต่าง ๆ 
 3. งานบริการดา้นอุบติัภยัและอคัคีภยั มีขอบเขตความรับผิดชอบและภารกิจ ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ดบัเพลิงประจ าอาคาร การอบรมการอพยพอคัคีภยัและการฝึกซ้อม
ดบัเพลิงประจ าอาคารต่าง ๆ ตามกฎหมายก าหนด การรายงานการครอบครองยุทธภณัฑ์ การเขา้
ระงบัเหตุและช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยั 
 4. งานบริการดา้นวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด  มีขอบเขตความรับผิดชอบและ
ภารกิจ ไดแ้ก่  การใชว้ิทยส่ืุอสาร การบ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด การสร้าง
เครือข่ายแจง้เหตุทางวิทยส่ืุอสารกบับุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอก 
 และจากการท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ในการ
มุ่งมัน่เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก รวมถึงได้ก าหนดภารกิจและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว ้ การใหบ้ริการของหน่วยรักษาความปลอดภยั จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงขอกล่าวประวติัโดยย่อของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงเป็นตน้สงักดัพอสงัเขปดงัน้ี 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีพฒันามายาวนาน
มากวา่ 5 ทศวรรษ ซ่ึงอาจแบ่งช่วงของการพฒันาของมหาวิทยาลยัออกเป็น 5 ช่วง  
 ช่วงทศวรรษแรก (2503 – 2512) เป็นช่วงเร่ิมแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลยัไดรั้บ
สถาปนาข้ึนมาจากวิทยาลยัเทคนิคธนบุรี ซ่ึงก่อตั้งเม่ือ 4 กมุภาพนัธ์ 2503 เป็นวิทยาลยัในสงักดักรม 
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา ในปี พ.ศ. 2511 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาไดมี้มติให้รวม
วิทยาลยัเทคนิคธนบุรี วิทยาลยัโทรคมนาคม และวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือเขา้ดว้ยกนั จดัตั้ง
เป็นสถาบนัเทคโนโลยี มีผูบ้ริหารของสถาบนัรับเป็นผูร่้างพระราชบญัญติัและน าเสนอต่อกรม
อาชีวศึกษาเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2511  
 ช่วงทศวรรษท่ี 2 (2513 – 2522) เป็นช่วงของการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ของการบริหารสถาบนัและการจดัการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีลงมติรับหลกัการพระราชบญัญติัท่ี
ไดน้ าเสนอไปแลว้เม่ือ 13 มกราคม 2513 โดยสถาบนัมีหนา้ท่ีผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาให้
การศึกษาทางเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ทั้งต ่ากว่าปริญญาและระดบัปริญญาและไดรั้บพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯพระราชทานนามว่าสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ในปีพ.ศ. 2513 และไดโ้อนไป
สงักดัทบวงมหาวิทยาลยัในปีพ.ศ. 2517 
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 ช่วงทศวรรษท่ี 3 (2523 – 2532) ในช่วงทศวรรษน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันา
อย่างต่อเน่ือง มีการขยายขีดความสามารถของสถาบนัทั้งดา้นการผลิตบณัฑิตการวิจยัชั้นสูง การ
บริหารสถาบนัโดยจดัรวมวิทยาเขตทั้งสามมาไวส้ถาบนัเดียวกนัจึงพบปัญหาต่อการพฒันาของ
สถาบัน และในปีพ.ศ. 2528 วิทยาเขตทั้ งสามแยกอิสระเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมใน
ทบวงมหาวิทยาลยั และพ.ศ. 2531 ไดจ้ดัตั้งหอสมุดและสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ส านัก
คอมพิวเตอร์  
 ช่วงทศวรรษท่ี 4 (2533 – 2542) ในปีพ.ศ. 2533 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาปรับปรุงคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ให้ยกฐานะภาควิชาต่าง ๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์และศูนย์
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมข้ึนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ไดจ้ดัตั้งสถาบนั
พฒันาและฝึกโรงงานตน้แบบพ.ศ. 2538 ไดจ้ดัตั้งส านกังานสวนอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภายใน
พ.ศ. 2540 จัดตั้ งส านักวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนคณะท่ีเปิดใหม่
เรียงล าดบัไดแ้ก่ คณะทรัพยากรชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส่วนคณะท่ีเปิดใหม่เรียงล าดบัไดแ้ก่ 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (2537) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (2538) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2540) คณะศิลปศาสตร์ (2541) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีได้
เปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เปล่ียนสถานะจากมหาวิทยาลยัของรัฐ
มาเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐบาลไม่เป็นส่วนราชการแต่อยูใ่นการก ากบัดูแลของรัฐบาลมีผลใน
วนัท่ี 7 มีนาคม 2541 ซ่ึงถดัจากวนัท่ีมีประกาศพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 115 ตอนท่ี 11 ก วนัท่ี 6 มีนาคม 2541 ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกของรัฐท่ีเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐบาล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี  
 ถึงทศวรรษท่ี 5 (2543 – 2552) มีหน่วยงานท่ีเ ปิดสอน รวม 13 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะวิชา จ านวน 8 คณะ บณัฑิตวิทยาลยั/วิทยาลยั จ านวน 3 แห่ง (รวมบณัฑิต
วิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี กบัสถาบนัอุดมศึกษาอีก 4 แห่ง) และสถาบนัซ่ึงดูแลและจดัการเรียนการสอน
ในหลกัสูตรเฉพาะทางอีก 2 แห่ง ปัจจุบนัรวมเปิดสอนระดบัปริญญาตรี – ปริญญาเอก รวม 143 
สาขาวิชา มีนกัศึกษา 18,200 คน คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ า 1,451 คน และลูกจา้ง 642 คน  ใน
ส่วนของพื้นท่ี มจธ. มีพื้นท่ี 4 แห่ง ไดแ้ก่ พื้นท่ีบางมด พื้นท่ีบางขุนเทียน วิทยาเขตราชบุรี และ
พื้นท่ีเช่าด าเนินการของศูนยชุ์มชนน่าอยู ่กรุงเทพ (Bangkok CODE) โดยไดรั้บความร่วมมือจาก 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้ค  าปรึกษาแผน
แม่บท และร่วมวางแนวคิดหลกัให้แก่วิทยาเขตราชบุรี   ซ่ึงต่อมาสภามหาวิทยาลยั คณะผูบ้ริหาร 
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ตวัแทนประชาคม มจธ. จากทุกหน่วยงาน และผูท้รงคุณวุฒิไดร้ะดมสมองเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ 
และภารกิจของมหาวิทยาลยัในหน่ึงทศวรรษ (พ.ศ. 2543 – 2552) ข้ึน โดยสภามหาวิทยาลยั
อนุมติัวิสัยทศัน์และภารกิจของมหาวิทยาลยัเม่ือ 16 กนัยายน 2542 และประกาศวิสัยทศัน์และ
ภารกิจของมหาวิทยาลยัสู่ประชาคม มจธ. รวมทั้งผูมี้  ส่วนเก่ียวขอ้งเม่ือ 21 ตุลาคม 2542  วิสัยทศัน์
และภารกิจของมหาวิทยาลยัท่ีไดป้ระกาศสู่ประชาคมมีดงัน้ี 
วสัิยทศัน์ มุ่งมัน่.........เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใฝ่เรียนรู้ 
 มุ่งสู่...........ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวิจยั 
 มุ่งธ ารง......ปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีเก่งและดี 
 มุ่งสร้าง......ช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหเ้ป็นท่ีภูมิใจของประชาคม 
 มุ่งกา้ว........ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบัโลก 
ภำรกจิ   การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ มหาวิทยาลยัจะตอ้งด าเนินภารกิจดงัน้ี 
 1.  พฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ พฒันานกัศึกษา ใหมี้ความเป็นเลิศ 
  ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2.  พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และ 
  ระบบการบริหารงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 3. วิจยัและน าผลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ และการพฒันา 
  ประชาคมไทย 
กลยุทธ์ ในการสร้างแผนพฒันาเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลางประมาณหน่ึงทศวรรษ 
มหาวิทยาลยัใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมระดมสมองต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2545 จนเกิด
เป้าหมายหลกัหรือเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Flagship) 6 ดา้น และในปี 2548 ไดมี้การเพิ่มเติมเป้าหมาย
หลกัท่ีส าคญัดา้นนกัศึกษาอีก 1 ดา้น รวมเป็น 7 ดา้น เรียกเป้าหมายหลกัเชิงกลยทุธ์เป็นการภายใน
ว่า 6 + 1 Flagships  ดงันั้น เป้าหมายกลยุทธ์ทั้งหมดท่ีมหาวิทยาลยัใชก้ าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
 1.  มหาวิทยาลยัวจิยั (Research University) 
 2.  มหาวิทยาลยัเสมือน (Virtual University หรือ e-University) 
 3.  การสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) 
 4.  การสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นการบริหารจดัการ (Management Strengthening) 
 5.  องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 6. การบริหารรายไดแ้ละตน้ทุน (Revenue Driven / Cost Conscious) 
 7. การพฒันานกัศึกษาท่ีเป็นผูน้ าและความสามารถเฉพาะ (The Best & The Brightest) 
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งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
งำนวจิัยในประเทศ 
 พิมพใ์จ ปาณิวรรณ ท าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการพฒันาตนเองของพนกังาน
ครูเทศบาลนครนครปฐม ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจของพนักงานครูเทศบาลนครนครปฐม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ปัจจยัค ้า
จุนส่วนใหญ่อยูร่ะดบัมาก ยกเวน้ดา้นเงินเดือนและโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนการพฒันาตนเองของพนกังานครูเทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการเขา้รับการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการพฒันาตนเองของพนักงานครู
เทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 คือ ความสัมพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ความส าเร็จของงาน สภาพการท างาน 
และความรับผดิชอบ26 

 คุณากร สุวรรณพนัธ์ุ และ ดร.ประจักร บวัผนั ท าการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและการ
สนบัสนุนจากองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ตามบทบาทหนา้ท่ีของนกัวิชาการสาธารณสุขระดบั
ต าบาล ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การสนับสนุนจากองคก์ารอยู่ใน
ระดับปานกลาง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังาน และตวัแปรท่ีสามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบติังานไดแ้ก่ 
ปัจจยัค ้าจุนดา้นชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง ปัจจยัค ้าจุนดา้น
นโยบายในการบริหาร ปัจจยัจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปัจจยัจูงใจด้านการยอมรับนับถือ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 53.0 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่ พบวา่เป็นเร่ืองแรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจ
ดา้นสภาพการปฏิบติังาน27 

 อารียก์ุล ร่ืนเริง ท าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
สงักดักรมก าลงัพลทหารเรือ ผลการวิจยัพบวา่ 1) แรงจูงใจขา้ราชการสงักดักรมก าลงัพลทหารเรือ 
 
 26พิมพใ์จ ปาณิวรรณ, “แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ สังกดักรม
ก าลงัพลทหารเรือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2548, ง. 
 27คุณากร สุวรรณพนัธ์ุ และ ดร.ประจกัร บวัผนั, “แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก
องคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ตามบทบาทหนา้ท่ีของนกัวิชาการสาธารณสุขระดบัต าบล,”วารสาร
วิจยั มข. ฉบบับณัฑิตศึกษา 7, 4 (เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2550) : 58. 
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โดยภาพรวม ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัจูง
ใจอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น ยกเวน้ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ในระดบัปานกลาง และ
ปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ยกเวน้ดา้นเงินเดือน และดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2) การปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักรมก าลงัพลทหารเรือ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน และดา้นการปกครอง 3) แรงจูงใจส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการสงักดักรมก าลงัพลทหารเรือ โดยภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0528 

 อภิชัย แยม้เกษร ท าการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีส าคัญในการท างานของพนักงาน
กรณีศึกษาในสถานประกอบการขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ส่ิงกระตุน้ให ้
เกิดแรงจูงใจในการท างานของพนกังานมากท่ีสุดอนัดบั 1 คือ ระดบัเงินเดือนหรือค่าจา้ง อนัดบัท่ี 2  
คือ โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง อันดับท่ี 3 คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน อันดับท่ี 4 คือ 
สวสัดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล และอนัดบัท่ี 5 คือการประกนัสุขภาพ และการไดรั้บการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน และจากผลการสอบถามแรงจูงใจในการท างานตามแนวคิดของมาสโลวพ์บว่า 
ความตอ้งการของพนักงาน อนัดับแรก คือ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ 
อนัดบัท่ี 2 คือ ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม อนัดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางดา้น 
สรีระ หรือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย อนัดบัท่ี 4 ความตอ้งการยอมรับและนบัถือตนเอง อนัดบั 
ท่ี 5 ความตอ้งการจะรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง และพฒันาตนเตม็ท่ีกบัศกัยภาพของตน29 

 วิไล กวางคีรี ไดว้ิจยัเร่ืองบทบาทผูบ้ริหารในการบริหารความปลอดภยัในสถานศึกษา 
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทบาทผูบ้ริหารในการบริหารความปลอดภยัในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า การจดัตั้งกรรมการป้องกนัอุบติัภยั การจดัให้มีการตรวจความปลอดภยั และการประกนั
ความปลอดภยัของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2) บทบาท
ผูบ้ริหารในการบริหารความปลอดภยัในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั พบว่า ทั้งในภาพรวมรายดา้น
และรายขอ้ไม่แตกต่างกนั 3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะ บทบาทผูบ้ริหารในการบริหารความปลอดภยั 
 
 28อารียก์ุล ร่ืนเริง, “แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ สังกดักรมก าลงั
พลทหารเรือ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2550), ง. 
 29อภิชยั แยม้เกษร, “แรงจูงใจท่ีส าคญัในการท างานของพนกังาน กรณีศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร,” วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร 29, 1, (พ.ศ.2550)  
: 175. 
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ในสถานศึกษา คือ ขาดงบประมาณ มีบุคลากรไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารและครูไม่ให้ความส าคญั ขาด
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา ขาดการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีขอ้เสนอแนะ คือ การจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรอย่างพียงพอ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญั มีความรู้ความสามารถและ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง มีการก าหนดระเบียบแบบแผนในการบริหารความปลอดภยัท่ีชดัเจน มีการ
ก ากบัติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชนตอ้งใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ30 
 นทัธพงศ ์นนัทส าเริง ไดว้ิจยัเร่ืองการปรับปรุงสภาพความปลอดภยัและสร้างจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยัในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นคอ้กดุลาด และโรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบล 
กุดลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชว้ิธีการคน้หาอนัตรายแบบ What-If-Analysis และ
ประเมินความเส่ียงดว้ยวิธีน าไปประเมินความเส่ียงพบว่ามีความเส่ียงในระดบัสูงร้อยละ 14 จาก
ความเส่ียงท่ีคน้หาและประเมินไดท้ั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยัไดบู้รณาการกิจกรรมนกัศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อ Risk  Assessment  ผลจาการคน้หาอนัตรายพบวา่  มีจุดอนัตรายทั้งหมด  255  จุด   
และหลงัจากการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการจดัค่ายอาสาพฒันาเพื่อท าการซ่อมแซมและปรับปรุง
สภาพท่ีไม่ปลอดภยัของโรงเรียน และจดักิจกรรมวนัเด็กปลอดภยัข้ึน ผลจากการด าเนินมาตรการ
ดงักล่าวท าให้จิตส านึกดา้นความปลอดภยัของนักเรียนดีข้ึน โดยค่าเฉล่ียของจิตส านึกดา้นความ
ปลอดภยัในเชิงกายภาพมีค่าเพิ่มข้ึนจาก 3.35 เป็น 4.48 ทศันคติดา้นความปลอดภยัในเชิงความรู้มี
ค่าเพิ่มข้ึนจาก 3.73 เป็น 4.54 ทศันคติดา้นความปลอดภยัในเชิงบุคคลมีค่าเพิ่มข้ึนจาก 3.76 เป็น 
4.61 และทศันคติดา้นความปลอดภยัเชิงพฤติกรรมมีค่าเพิ่มข้ึนจาก 3.13 เป็น 3.77 โดยภาพรวมแลว้
ค่าเฉล่ียของจิตส านึกดา้นความปลอดภยัของนักเรียนในโรงเรียนกรณีศึกษามีค่าเพิ่มข้ึนจาก 3.48 
เป็น 4.34 ซ่ึงรูปแบบในการคน้หาและประเมินความเส่ียงตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัต่าง ๆ สามารถน าไปเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนในพื้นท่ีอ่ืนได้31 
 ศรัณยา บุญประกอบ ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน 
 
 30วิไล กวางคีรี, “บทบาทผูบ้ริหารในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), ง. 
 31นัทธพงศ์ นันทส าเริง, “การปรับปรุงสภาพความปลอดภยัและสร้างจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นคอ้กุดลาด และโรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบลกุด
ลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี” (โครงการวิจยัจากสาขาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2550. 
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อนุบาลเอกชน เขตวฒันา กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบว่า การจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง การปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ครูและ
ผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน และความรู้เก่ียวกบัการจดัความปลอดภยัของครูและผูป้กครอง 
อยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ อธิบายไดอ้ยา่งดี การจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ตามความคิดเห็นของครูท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั การ
จดับริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลโดยรวม ตามความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีระดับ
การศึกษาต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจาณารายดา้น พบว่า 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นบริการความปลอดภยั และดา้นสวสัดิศึกษา แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมไม่แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์
ระหว่างทศันคติต่อโรงเรียนของครูและผูป้กครองกบัการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน
อนุบาลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการจัดความปลอดภัยของครูและผูป้กครองกับการ
จดับริการความปลอดภยัในโรงเรียนอนุบาล อยู่ในระดับค่อนขา้งต ่าและอยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0132 

 ประยรู ไชยมี ท าการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับจริง ผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัยโสธร ท่ีมีต าแหน่งต่างกนั ประสบการณ์ใน
การท างานต่างกนั และขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
ไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัยโสธร ท่ี
อยู่ในสถานท่ีตั้งโรงเรียนต่างกนั มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0133 
 
 32ศรัณยา บุญประกอบ, “การศึกษาการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตวฒันา กรุงเทพฯ” (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคดัยอ่. 
 33ประยูร  ไชยมี,  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของผู ้บริหารโรงเ รียน
ประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัยโสธร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา สถาบนัราชภฎัอุบลราชธานี, 2545), ง. 
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 จิรพนัธ์ จนัทร์เทพ ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ แพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง 
จ านวน 256 คน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแพทยใ์นโรงพยาบาล
ชุมชนอยู่ในระดบันอ้ย เพศ อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแพทย ์
แต่สถานภาพสมรส การมีส่วนร่วมในนโยบาย การบริหารของผูบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน34 
 
งำนวจิัยต่ำงประเทศ   
 แอนน่ีและมนัสัน (Anne and Munson) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการขาดแรงจูงใจของครูส่งผลต่อ
การท างานในสถาบนัการศึกษา ผลวิจยัพบว่า คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใช้อ  านาจแยกครู
ออกเป็นหลายระดับ ซ่ึงมีผลต่อบรรยากาศการท างานในสถานศึกษาและความพึงพอใจของครู 
เสถียรภาพของความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารมีอิทธิพลไปในทางบวก35 
 เซลายา (Celaya) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจของนกัเรียนและผูป้กครองเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในโรงเรียนต่อการจดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน พบว่า โรงเรียนใชว้ิธีการจดัการกบัเหตุการณ์
ฉุกเฉินเพื่อท าให้เกิดความปลอดภยัแก่นกัเรียนสูงสุด ควรปรับปรุงในดา้นการดูแลในพื้นท่ีท่ีอาจเกิด
สถานการณ์ และพบว่า โรงเรียนตอ้งการการรับรองในเร่ืองความปลอดภัย ควรมีการน าเสนอต่อ
นกัเรียน ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้างนโยบายดา้นการศึกษา นกัทฤษฎี นกัวิจยัเก่ียวกบั 
การศึกษา เพราะจะท าใหเ้กิดความร่วมมือ สนบัสนุน และจดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉินมากข้ึน36 

 โอลา มวัร์ (Ola) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่ีจะมีประสบการณ์
ในระบบโรงเรียนเอกชนในเขตดีทรอยด ์(มิชิแกรน ทศันคติต่องาน) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูปฏิบติัการ 
สอน จ านวน 144 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มโรงเรียนระถมศึกษา 7 จาก 29 โรงเรียนไดค้รูจ านวน 48 คน 
 
 34จิรพนัธ์ จนัทร์เทพ, “การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชน” (วิทยนิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหาร
สาธารณสุข มหาวิทยาลยัมหิดล, 2537), ก-ข. 
 35Carol Anne and Reckner Munson, “Teacher Motivation deprivation : Individual 
and Institutional reapon.” (Ed.D.dissertation, Northern Arizona University, 2002), 3. 
 36Celaya Jesus Raul, “students and parents understandings of school safety 
relationship to emergency crises, “Dissertation Abstracts International 64, 5 (November 2003) 
:1471. 
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และสุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก 8 โรงเรียน ไดค้รู จ  านวน 48 คน โดยใช ้1) แบบส ารวจ
ทศันคติท่ีดีต่องานในดา้นความรู้สึกท่ีดีกบัความรู้สึกท่ีไม่ดี เป็นแบบส ารวจคู่ขนาน ซ่ึงไดด้ดัแปลง
มาจากแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างเร่ืองทศันคติท่ีมีต่องาน ซ่ึงเฮอร์เบอร์ก (Herzberg) ไดอ้อกแบบ 
และน าไปใชแ้ลว้ และแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั พบว่า ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 
ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความรับผิดชอบ จะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจบ่อยท่ีสุด แต่
ปัจจยัทั้ง 3 ขา้งตน้ ต่างก็ส่งผลต่อทศันคติดา้นดีบ่อยท่ีสุดเช่นกัน ส่วนปัจจยัค ้ าจุนมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติในการท างานของครู โดยจ าแนกตามบุคลิกภาพส่วนตวัและบุคลิกภาพทางวิชาชีพ37 

 โจนส์ (Jones) ไดศึ้กษากรณีเก่ียวกบัการรับรู้โรงเรียนมธัยมประจ าต าบล มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบวา่ยามรักษาความปลอดภยัมีมาตรการอยา่งไรในการท างาน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
ถึงความรู้สึก ความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน ผลการศึกษา
พบวา่ การรักษาความปลอดภยัคลา้ยคลึงกนั แต่การเขา้ใจในสายการบงัคบับญัชาต่างกนั การสั่งการ
ต่างกนั ความปรารถนาในการท่ีจะท างานใหใ้กลชิ้ดนกัเรียนมากข้ึน และตอ้งการจะท าหนา้ท่ีอ่ืนอีก  
นอกเหนือ จากหนา้ท่ีหลกัของเง่ือนไขท่ีท าให้ไม่ปลอดภยั เพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่องให้ดีข้ึน ยาม
ส่วนใหญ่จะรู้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุนและช่ืนชมจากโรงเรียนและผูบ้ริหาร นกัเรียนและกลุ่มร่วม
อาชีพในระดบัท่ีต่างกนั โดยทัว่ไปจะเห็นดว้ยกบัหวัหนา้ยาม พวกเขามีความเขา้ใจท่ีต่างกนัเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารการเขา้ใจเก่ียวกบักฎและมาตรการ ยามส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษาความ
ปลอดภยั มีคุณค่าและเป็นจรรยาบรรณ เป็นหน้าท่ีโดยตรงท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ ยามรักษา
ความปลอดภยัแนะน าวา่ควรมีการส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ควรเขม้งวด 

กบัยามในการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั ควรใชโ้ปรแกรมฝึกตามความตอ้งการของชุมชน38 

 

 

 

 

 

 
 37Ola Moor, Williams. “Job Satisfaction and Job Dissatisfaction Experienced by 
Teachers in the Detroit Public School System (Michigan, Teacher Job Attitudes), ”Pro Quest 
Dissertation Abstracts (June 1993) : 41-66. 
 38Jones Rochelle Robinson, “A case study of urban middle school Security guards, 
perceptions of their roles, “Dissertation Abstracts International 63, 12 (June 2003) : 41-69. 
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 เออล่ี (Early) ไดศึ้กษาการป้องกนัความปลอดภยัในโรงเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหาร
ในโรงเรียนมธัยมในรัฐอลาบามา จ าแนกตามการรับรู้ของผูบ้ริหารท่ีมีท่ีตั้งของโรงเรียนมธัยม (ใน
เมือง/ในชนบท) และอายขุองโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารส่วนมากมีการรับรู้เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของโรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากตอ้งการให้มีการด าเนินการ การวิเคราะห์เพื่อ
หาสาเหตุของเง่ือนไขท่ีท าใหไ้ม่ปลอดภยั เพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่องใหดี้ข้ึน39 

 แฮมเมอร์ (Hammer) ไดท้ าการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสอน
ในชั้นพเิศษ ในรัฐโอไอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) พบวา่ องคป์ระกอบท่ีท าใหค้รูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ความกา้วหนา้ใน
งาน และการยอมรับนบัถือ ส่วนองคป์ระกอบท่ีท าใหค้รูเกิดความไม่พึงพอใจ คือการควบคุมบงัคบั
บญัชา ความมัน่คงในงาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล นโยบายและการบริหาร ชีวิตส่วนตวั 
เงินเดือน ลกัษณะงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39Early Marguerite Rose Walker, Perceptions of Alabama middle-level principals 
regarding the safety of the schools they administer, “Dissertation Abstracts International 64, 12 
(June 2004) : 4283. 
 40Robert. Eugene Hammer. “Job Satisfaction of Special class Teacher in lowa : An 
Application of the Herzberg Two Factor Theory”, Dissertation Abstracts International 31, 7 
(1971) : 3373-A 
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สรุป 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “แรงจูงใจกับการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ” มีหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด ในการ
ประกอบการวิจัย ซ่ึงได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ หลักปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และศึกษา
วรรณกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัทฤษฎีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังาน การท่ีบุคคลจะปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวไ้ด้มากน้อยเพียงใดนั้ น ย่อมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ แรงจูงใจก็เป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นให้บุคคลสามามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
เป็นตวัแปรตน้ ซ่ึงไดแ้ยกปัจจยัท่ีมีต่อแรงจูงใจ ไว ้2 ประการ คือ ปัจจยัจูงใจ (motivator factors) 
ประกอบดว้ย ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน และปัจจยัค ้าจุน (hygiene factors) ประกอบดว้ย เงินเดือน 
สถานะอาชีพ ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา นโยบายและการบริหารงานองค์การ สภาพการ
ท างาน ความมัน่คงในงาน และศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่ีมี
อยูด่ว้ยกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นงานรักษาความปลอดภยั ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ ดา้นงานป้องกนั
อุบติัภยัและอคัคีภยั ดา้นงานวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด โดยการปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ข้ึนอยู่กบัแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ดงันั้น การท่ีพนักงานรักษาความปลอดภยัมีแรงจูงใจ 
หรือมีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ก็จะส่งผลต่อ
คุณภาพของงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีงานรักษาความปลอดภยัไดว้างไว ้
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บทที่ 3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  2) การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และ 3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัการ
ปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็น
การวิจยัเชิงพรรณา (descriptive research) โดยใชพ้นกังานรักษาความปลอดภยัในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจและการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้างเคร่ืองมือในการ
วิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 
 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการวิจยัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงก าหนดรายละเอียด
ของการด าเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงงานวิจยั ขั้นตอนน้ีเป็นการจดัเตรียมโครงงานเพื่อให้
เกิดระบบของการด าเนินการตามโครงงาน โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูลสารสนเทศ 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลการด าเนินงานวิจยัต่าง ๆ  และความเห็นชอบในการจดัท าโครงร่างของ
งานวิจยัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าโครงร่างของการวิจยัเพื่อ
ขอความเห็นชอบ และขออนุมติัโครงการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการตามโครงงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัจดัสร้างเคร่ืองมือ
พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ แลว้น าไปเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ และแปล
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นการจดัท าร่างรายงานการวิจยั รายผลการวิจยั
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ เสนอขออนุมติัสอบ 
จดัพิมพ ์และรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 
 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัไวด้งัน้ี คือ 
แผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
แผนแบบกำรวจิัย 
 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยัในลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสถานการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot non-experimental case studies 
design)  ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 เม่ือ  R  หมายถึง    กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
         X  หมายถึง    ตวัแปรท่ีศึกษา 
         O  หมายถึง    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 
ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชเ้ป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ส าหรับในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
พนกังานรักษาความปลอดภยัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จ  านวนทั้งส้ิน 157 คน  
  
 

                                      O 
 
 
            R                        X 
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กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเลอืกตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการท าวิจยั ไดม้าจากการก าหนดขนาดตวัอย่างของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 113 คน และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified random sampling) โดยแบ่งตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม แลว้ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายใน
แต่ละกลุ่มตามสดัส่วนของบุคลากร ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3   ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั2 

 
พนกังานรักษาความปลอดภยัใน มจธ. ประชากร ตวัอยา่ง 

ระดบัผูค้วบคุมการปฏิบติัการ 12 9 
ระดบัปฏิบติัการ 145 104 

รวม 157 113 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ  ส าหรับตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
  1. ตัวแปรพืน้ฐำน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และต าแหน่งหนา้ท่ี
ในปัจจุบนั 
 2. ตัวแปรต้น  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ตามแนวคิดของ    
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และคณะ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ  
  ปัจจัยจูงใจ (motivator factors : X1)  หมายถึง ปัจจยัท่ีน าไปสู่ทศันคติในทางบวก 
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีลกัษณะสมัพนัธ์กบัเร่ืองงานโดยตรง มีความตอ้งการท่ี
จะไดรั้บความส าเร็จตามความคิดของตนเอง 
   1.  ความส าเร็จของงาน (X11) หมายถึง ความพยายามในการการปฏิบติังานท่ีตน
รับผดิชอบจนส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
   2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X12)  หมายถึง การไดรั้บการชมเชย ยกยอ่ง เช่ือถือ  
 
 1Robort V.Krejcie and Paryle.w.Morgan, Statistics:An Introductory Analysis,3td ed. 
(New York:Harper & Rows Publishers, 1973).  
 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, “สัญญาจ้างให้บริการรักษาความ
ปลอดภยั เลขท่ี 39/2554” 1 ตุลาคม 2553. 
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และความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ เวลา และความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจนส าเร็จ จึงเกิดความรู้สึกพอใจ และภูมิใจในผลส าเร็จของงานนั้น 
   3.  ลกัษณะของงาน (X13) หมายถึง งานท่ีได้รับการส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์  ทา้ทายต่อความรู้ความสามารถมีความน่าสนใจ 
   4.  ความรับผดิชอบ (X14) หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ีและงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
   5.  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (X15) หมายถึง งานท่ีปฏิบติัใหโ้อกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง หรือระดบัท่ีสูงข้ึน การไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะจากการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสในการศึกษาต่อ อบรม สมัมนาและดูงาน 
 ปัจจัยค ำ้จุน (hygiene factors: X2 )  หมายถึง ปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสภาวะแวดลอ้ม หรือส่วนประกอบของงาน 
   1.  เงินเดือน (X21) หมายถึง ค่าตอบแทนทุกอยา่ง เช่น เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงิน
สวสัดิการอ่ืน ๆ  
   2. สถานะของอาชีพ (X22) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคม มีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 
   3. ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา (X23) หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกับ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถท างานร่วมกนั และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
   4. นโยบายและการบริหารงาน (X24) หมายถึง หลกัในการท างาน การวางแผน การ
กระจายงาน การมอบหมายงาน และการจดัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   5. สภาพการท างาน (X25) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองช่วย
ในการปฏิบติังานมีความคล่องตวั ได้แก่ ความเป็นสัดส่วนของอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก บรรยากาศ ลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม 
   6. ความมัน่คงในงาน (X26) หมายถึง ความยัง่ยนืถาวรของต าแหน่งและองคก์ารใน
การจ้างงาน การมีงานให้ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ความรู้สึกเช่ือมัน่และศรัทธาในวิชาชีพ ความมี
ช่ือเสียงของหน่วยงาน 
 3. ตัวแปรตำม  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ประกอบดว้ย   4  งาน คือ 
  1. งานบริการรักษาความปลอดภยั (Y1) หมายถึง การรักษาความปลอดภยัยามปกติ, 
การรักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉิน, การขอใช้สถานท่ีส าหรับอาจารย ์– เจา้หน้าท่ี, การขอใช้
สถานท่ีส าหรับนกัศึกษา, การน าส่ิงของผา่น เขา้ – ออก ในมหาวิทยาลยั 
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  2. งานบริการดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ (Y2) หมายถึง การจดัสถานท่ีจอดรถยนต์
ส าหรับ  อาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี และพนกังาน, การจดัสถานท่ีจอดรถยนตส์ าหรับนกัศึกษา,  การล๊อก
ลอ้รถผูก้ระท าผิดกฎของมหาวิทยาลยัและกฎระเบียบจราจร, การจดัสถานท่ีจอดรถจกัรยาน และ
รถจกัรยานยนต์, การออกบตัรจอดรถให้กบับุคลากรในมหาวิทยาลยั, การจดัท าป้ายสัญลกัษณ์
จราจรต่าง ๆ  
  3. งานบริการดา้นอุบติัภยัและอคัคีภยั (Y3) หมายถึง การตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์
ดับเพลิงประจ าปี, การอบรมการอพยพอคัคีภัยและการซ้อมดับเพลิงประจ าปี, การดูแลรักษา
ยทุธภณัฑ,์ การใหก้ารช่วยเหลือในดา้นอคัคีภยัและบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 
  3.4 งานบริการดา้นวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด (Y4) หมายถึง  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์วิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด, การประสานงานกบัเครือข่ายแจง้เหตุทางวิทยส่ืุอสารกบั
บุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอก, การให้บริการตรวจสอบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดแก่
บุคลากร, การติดตามคนร้ายจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (forced choice) ถามรายละเอียดเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่งในปัจจุบนั 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในด้านต่างๆตามแนวคิดและทฎษฏีของ           
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) และคณะ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั และ 11 ดา้น ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิด
จดัล าดบัคุณภาพ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert’s rating scale) 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ประเภท คือ งานบริการรักษา
ความปลอดภยั ,งานบริการดา้นการจราจรและท่ีจอดรถ,งานบริการดา้นอุบติัภยัและอคัคีภัย,งาน
บริการดา้นวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาก
ลกัษณะค าถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert’s rating scale)  
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 แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และในตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจดัล าดบัคุณภาพ 5 
ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)3 ซ่ึงแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ใหมี้น ้ าหนกัคะแนน
เท่ากบั  5  คะแนน 
  ระดบั 4 หมายถึง แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี อยู่ในระดบัมาก ให้มีน ้ าหนักคะแนน
เท่ากบั  4  คะแนน 
  ระดบั 3 หมายถึง แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน ้ าหนัก
คะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 
  ระดบั 2 หมายถึง แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี อยู่ในระดบัน้อย ให้มีน ้ าหนักคะแนน
เท่ากบั  2  คะแนน 
  ระดบั 1 หมายถึง แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ใหมี้น ้ าหนกัคะแนน
เท่ากบั  1  คะแนน 
 
กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือในกำรวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ จากต ารา หนงัสือ เอกสาร งานวิจยั ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัแรงจูงใจและศึกษาการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัของพนกังาน ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือ
และขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมท่ีมีการบ่งช้ี โดยขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
 3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหาสาระในพฤติกรรมท่ีมีการบ่งช้ีท่ีก าหนด
ไว ้จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและเสนอแนะ 
 
 3Ronsis Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ วิธีวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ   โรง
พิมพแ์ละท าปก เจริญผล, 2531), 114-115.  
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ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 
 4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)4 ดว้ยเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของานวิจยั แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ และจดัท าแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะเก่ียวกบั
กลุ่มตวัอยา่งแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัจ านวน 30 คน (ฉบบั) 
 6. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาค านวณหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยน าแบบ 
สอบถามมาตรวจให้คะแนนตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ใชก้ารหาค่าความเช่ือมัน่โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า ( Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)5 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.915  
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอให้ท า
หนงัสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรักษาความปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งและนดัหมาย  เพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง และเรียกเกบ็ทุก ๆ ฉบบั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัโดยน าแบบสอบถามมารวบรวม และด าเนินการดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินงานการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป   
 3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
 
 4พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์จริญผล, 2531), 201.  
 5Lee J.Cronbach, Essentials of Psychologicaling, 3rded. (New York : Harper & Row 
Publisher, 1974), 161. 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าความถ่ี(frequency)  
และค่าร้อยละ(percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจและการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี สถิติท่ีใชคื้อค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard duration) ผูว้ิจยัไดน้ าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของ
เบสท ์(Best)6   มีดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  แสดงวา่  แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  แสดงวา่  แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  แสดงวา่  แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  แสดงวา่  แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  แสดงวา่  แรงจูงใจหรือการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษา
ความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติท่ีใช้คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment correlation coefficient)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 6John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall.Inc, 1970), 190.  
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สรุป 
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 2) การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัการ
ปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  เป็น
การวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ ตาม
แนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั  
โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี จ านวน  113  คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard duration) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment correlation 
coefficient) 
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บทที่ 4 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ
รายงานผลการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจกบัการปฏิบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้พนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 113 ฉบบั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยระดบัผูค้วบคุมการปฏิบติัการ 
และระดับปฏิบติัการ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจ านวน 113 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ์ทั้งส้ิน โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั  
  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ตอนท่ี 3 การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั  
  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ตอนท่ี 4 แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั   
  ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
ตอนที ่1    สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ท่ีเป็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั โดยน าเสนอ
ขอ้มูลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
111 
2 

 
98.23 
1.77 

รวม 113 100 

อำยุ 
       20 – 30  ปี 
       31 – 40  ปี 
       41 – 50  ปี 
       51 – 60  ปี 

 
27 
31 
44 
11 

 
23.90 
27.43  
38.94  
9.73  

รวม 113 100 

ระดับกำรศึกษำ 
       ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
       มยัธมศึกษา (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช. 
       ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
       ระดบัปริญญาตรี 

 
48 
58 
4 
3 

 
42.48  
51.33  
3.54  
2.65  

รวม 113 100 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน 
       1 – 5  ปี 
       6 – 10  ปี 
       10 – 15  ปี 
       16 ปีข้ึนไป 

 
88 
19 
5 
1 

 
77.88  
16.82  
4.42  
0.88  

รวม 113 100 

ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นปัจจุบัน 
       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
       พนกังานควบคุมกลอ้งวงจรปิด 
       หวัหนา้ชุด 
       พนกังานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 

 
3 
4 
6 

100 

 
2.65  
3.54  
5.31  
88.50 

รวม 113 100 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า  พนักงานรักษาความปลอดภยัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 113 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.23 และเป็นเพศหญิงเพียง  2  คนคิดเป็นร้อยละ 1.77  ซ่ึงมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวนมาก
ท่ีสุดถึง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94 มีอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี จ านวนนอ้ยท่ีสุด 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.73 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช. จ านวนมากท่ีสุด 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.33  มีระดบัปริญญาตรีจ านวนน้อยท่ีสุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 มีประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 1  - 5 ปี จ  านวนมากท่ีสุด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 77.88  
และมีประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไป จ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.88 ส่วนต าแหน่ง
หน้าท่ีในปัจจุบนั มีพนักงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป จ านวนมากท่ีสุด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.50 และมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนนอ้ยท่ีสุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 
 
ตอนที ่2  แรงจูงใจของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ในมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 
 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ ดงัตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัแรงจูงใจของพนกังาน 
 รักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  (n = 113) 

ปัจจยั X  S.D. ระดบัแรงจูงใจ 
ปัจจัยจูงใจ (motivator factors : X1) 3.65 0.56 มำก 
   - ความส าเร็จของงาน (X11) 3.79 0.62 มาก 
   - การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X12) 3.39 0.70 ปานกลาง 
   - ลกัษณะของงาน (X13) 3.85 0.65 มาก 
   - ความรับผดิชอบ  (X14) 4.07 0.56 มาก 
   - ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน(X15) 3.12 0.85 ปานกลาง 
ปัจจัยค ำ้จุน (hygiene factors : X2) 3.40 0.55 ปำนกลำง 
   - เงินเดือน (X21) 2.68 0.66 ปานกลาง 
   - สถานะของอาชีพ (X22) 3.50 0.78 มาก 
   - ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (X23) 3.73 0.85 มาก 
   - นโยบายและการบริหารงาน (X24) 3.52 0.92 มาก 
   - สภาพการท างาน (X25) 3.66 0.66 มาก 
   - ความมัน่คงในงาน (X26) 3.29 0.79 ปานกลาง 

รวม (Xtot) 3.51 0.50 มำก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

 
 

 จากตารางท่ี 5 โดยภาพรวมของแรงจูงใจของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.51 , S.D. = 0.50) เม่ือ
พิจารณาล าดบัค่าเฉล่ียรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.65 , S.D. = 0.56) และ
ปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.40 , S.D. = 0.55)  เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ยในแต่ละปัจจยั 
พบว่า ตวัแปรความรับผดิชอบ ( X = 4.07 , S.D. = 0.56) ลกัษณะของงาน ( X = 3.85 , S.D. = 0.65) 
ความส าเร็จของงาน ( X = 3.79 , S.D. = 0.62) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ( X = 3.78 , S.D. = 
0.85) สภาพการท างาน ( X = 3.66 , S.D. = 0.66) นโยบายและการบริหารงาน ( X = 3.52 , S.D. = 
0.92) และสถานะของอาชีพ ( X = 3.50 , S.D. = 0.78) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนตวัแปร การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ( X = 3.39 , S.D. = 0.70) ความมัน่คงในงาน ( X = 3.29 , S.D. = 0.79) ความกา้วหนา้
ในต าแหน่งการงาน ( X = 3.12 , S.D. = 0.85) และเงินเดือน ( X = 2.68 , S.D. = 0.66) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณารายละเอียดแรงจูงใจของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยจ าแนกรายปัจจยั ตวัแปรยอ่ยในแต่ละปัจจยั และกระทงค าถาม
ในแต่ละตวัแปรย่อย  ผลการพิจารณาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 6 – 7  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 6  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัแรงจูงใจของพนกังาน 
 รักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี รายปัจจยัจูงใจ 

(n = 113) 

ปัจจัยจูงใจ (X1) X  S.D. ระดบั
แรงจูงใจ 

ควำมส ำเร็จของงำน  (X11) 3.79 0.62 มำก 
   1. ท่านปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จท่ีวางไว ้ 3.77 0.70 มาก 
   2. ท่านปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 3.76 0.69 มาก 
   3. ท่านมีความภูมิใจในผลส าเร็จจากการปฏิบติังาน 3.98 0.84 มาก 
   4. ท่านปฏิบติังานโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 3.66 0.83 มาก 
กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ (X12) 3.39 0.70 ปำนกลำง 
   1. ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา 3.56 0.80 มาก 
   2. ท่านเคยไดรั้บค าชมเชยจากผลงานท่ีปฏิบติั 3.12 0.95 ปานกลาง 
   3. ท่านไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากเพื่อนร่วมงาน 3.49 0.84 ปานกลาง 
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ตางรางท่ี 6  (ต่อ) 
(n = 113) 

ปัจจัยจูงใจ (X1) X  S.D. ระดบั
แรงจูงใจ 

ลกัษณะของงำน (X13) 3.85 0.65 มำก 

   1.  งานในหนา้ท่ีของท่าน  ทา้ทายความรู้ ความสามารถ 3.52 0.96 มาก 
   2. งานในหนา้ท่ีของท่าน  มีความน่าสนใจ 3.64 0.86 มาก 
   3. ท่านตระหนกัในงานและหนา้ท่ี ท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตและ 
       ทรัพยสิ์น 

4.39 0.73 มาก 

ควำมรับผดิชอบ (X14) 4.07 0.56 มำก 
   1. ท่านรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดท้นัเวลา 4.02 0.71 มาก 
   2. ท่านมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน 4.12 0.64 มาก 
   3. ท่านรีบปรับปรุงแกไ้ขงาน  เม่ือไดรั้บค าเตือน 4.07 0.80 มาก 
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งกำรงำน (X15) 3.12 0.85 ปำนกลำง 
   1. ท่านมีความคาดหวงั  หรือโอกาสท่ีจะไดรั้บเล่ือนต าแหน่งระดบัท่ี 
       สูงข้ึนกวา่เดิม 

2.61 1.09 ปานกลาง 

   2. ท่านไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะจากการ 
       ปฏิบติังาน 

3.63 0.89 มาก 

รวม (X1tot) 3.65 0.56 มำก 

 
 จากตารางท่ี 6  แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี เม่ือพิจารณากระทงค าถามเป็นรายขอ้ในแต่ละตวัแปรยอ่ยของรายปัจจยัจูงใจ 
พบว่า อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ท่านตระหนกัใน
งานและหนา้ท่ี ท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ( X  = 4.39 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ท่านมี
ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน ( X  = 4.12 , S.D. = 0.64) ท่านรีบปรับปรุงแกไ้ขงาน  เม่ือ
ไดรั้บค าเตือน ( X  = 4.07 , S.D. = 0.80) ท่านรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดท้นัเวลา ( X  = 4.02 , 
S.D. = 0.71) ท่านมีความภูมิใจในผลส าเร็จจากการปฏิบติังาน ( X  = 3.98 , S.D. = 0.84) ท่าน
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จท่ีวางไว้ ( X  = 3.77 , S.D. = 0.70) ท่านปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัภายในเวลาท่ีก าหนด ( X  = 3.76 , S.D. = 0.69) ท่านปฏิบติังานโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า  ( X  = 3.66 , S.D. = 0.83) งานในหนา้ท่ีของท่าน มีความน่าสนใจ ( X  = 
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3.64 , S.D. = 0.86) ท่านไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะจากการปฏิบติังาน ( X  = 
3.63 , S.D. = 0.89) ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา ( X  = 3.56 , S.D. = 0.80)  และงาน
ในหนา้ท่ีของท่าน ทา้ทายความรู้ ความสามารถ ( X  = 3.52 , S.D. = 0.96)  ส่วนกระทงค าถามหวัขอ้
ว่า ท่านไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากเพื่อนร่วมงาน ( X  = 3.49 , S.D. = 0.84)  ท่านเคยไดรั้บค า
ชมเชยจากผลงานท่ีปฏิบติั ( X  = 3.12 , S.D. = 0.95) และท่านมีความคาดหวงั หรือโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บเล่ือนต าแหน่งระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม  ( X  = 2.61 , S.D. = 1.09)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 7 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แรงจูงใจของพนกังานรักษา 
 ความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  รายปัจจยัค ้าจุน 

 (n = 113) 

ปัจจัยค ำ้จุน (X2) X  S.D. ระดบั
แรงจูงใจ 

เงินเดือน (X21) 2.68 0.66 ปำนกลำง 
   1. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพยีงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 2.69 0.78 ปานกลาง 
   2. ท่านไดรั้บการพิจารณาข้ึนเงินเดือนอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่ง   
       และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

2.70 0.84 ปานกลาง 

   3. รายไดมี้ความเหมาะสมกบัเวลาท่ีปฏิบติังานในแต่ละวนั 2.64 0.80 ปานกลาง 
สถำนะของอำชีพ (X22) 3.50 0.78 มำก 
   1. ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกใคร ๆ วา่  ท่านเป็น รปภ. อยู ่
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

3.78 0.88 มาก 

   2. ท่านคิดวา่อาชีพท่ีท่านท าอยู ่ มีเกียรติ  มีศกัด์ิศรี  และไดรั้บการ 
       ยกยอ่งจากคนทัว่ไป 

3.27 1.06 ปานกลาง 

   3. หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียง  และไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 3.46 0.98 ปานกลาง 
ควำมสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชำ (X23) 3.73 0.85 มำก 
1. ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นกนัเองกบัท่าน 3.64 0.89 มาก 
2. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าปรึกษาหารือ  และแนะน าการท างานกบัท่าน  
     เป็นอยา่งดี 

3.76 0.95 มาก 

3. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ  และเป็นผูน้ าในการปฏิบติังาน 3.78 1.03 มาก 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
(n = 113) 

ปัจจัยค ำ้จุน (X2) X  S.D. ระดบั
แรงจงูใจ 

นโยบำยและกำรบริหำรงำน  (X24) 3.52 0.92 มำก 
   1. หน่วยงานของท่าน  มีนโยบายและการวางแผนการด าเนินงาน 
       อยา่งชดัเจน 

3.60 0.92 มาก 

   2. หน่วยงานของท่าน  มีการกระจายอ านาจในการสัง่การและการ 
       ปฏิบติังาน 

3.48 1.00 ปานกลาง 

   3. การแต่งตั้งโยกยา้ย การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎระเบียบ และมี 
       ความเป็นธรรม 

3.38 0.97 ปานกลาง 

สภำพกำรท ำงำน (X25) 3.66 0.66 มำก 
   1. หน่วยงานของท่าน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี และเอ้ือต่อการ 
       ปฏิบติังาน 

3.60 0.90 มาก 

   2. หน่วยงานของท่าน  มีวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเพียงพอต่อการ 
       ปฏิบติังาน 

3.60 0.95 มาก 

3. เพื่อนร่วมงานของท่านมีอธัยาศยัดี  และมีความเป็นกนัเอง 3.78 0.95 มาก 
ควำมมั่นคงในงำน (X26) 3.29 0.79 ปำนกลำง 
   1. ท่านมีความเช่ือมัน่  และศรัทธาในอาชีพน้ี 3.66 0.87 มาก 
   2. ท่านคิดวา่การปฏิบติังานในอาชีพน้ี จะช่วยส่งเสริมความมัน่คง  
       ใหก้บัการด ารงชีวิต 

3.31 1.02 ปานกลาง 

   3. ท่านคิดวา่จะปฏิบติังานในอาชีพน้ีตลอดไป 2.93 1.12 ปานกลาง 
   4. องคก์รของท่านมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับ 3.27 0.95 ปานกลาง 

X2tot 3.40 0.55 ปำนกลำง 
 
 จากตารางท่ี 7  แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี  เม่ือพิจารณากระทงค าถามเป็นรายขอ้ในแต่ละตวัแปรยอ่ยของรายปัจจยัค ้าจุน 
พบว่า อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ผูบ้งัคบับญัชาให้
ความสนใจ และเป็นผูน้ าในการปฏิบติังาน ( X  = 3.78 , S.D. = 1.03) เพื่อนร่วมงานของท่านมี
อธัยาศยัดีและมีความเป็นกนัเอง ( X  = 3.78 , S.D. = 0.95) ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกใคร ๆ ว่าเป็น 
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รปภ. อยูม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  ( X  = 3.78 , S.D. = 0.88) ผูบ้งัคบับญัชาให้
ค  าปรึกษาหารือ และแนะน าการท างานกบัท่านเป็นอยา่งดี ( X  = 3.76 , S.D. = 0.95) ท่านมีความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในอาชีพน้ี ( X  = 3.66 , S.D. = 0.87) ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นกนัเองกบัท่าน  
( X  = 3.64 , S.D. = 0.89) หน่วยงานของท่าน มีวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
( X  = 3.60 , S.D. = 0.95) หน่วยงานของท่าน  มีนโยบายและการวางแผนการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
( X  = 3.60 , S.D. = 0.92) และหน่วยงานของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเอ้ือต่อการปฏิบติังาน   
( X  = 3.60 , S.D. = 0.90)  ส่วนกระทงค าถามหวัขอ้ว่า  หน่วยงานของท่าน  มีการกระจายอ านาจใน
การสั่งการและการปฏิบติังาน ( X  = 3.48 , S.D. = 1.00) หน่วยงานของท่านมีช่ือเสียงและไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม ( X  = 3.46 , S.D. = 0.98) การแต่งตั้งโยกยา้ยการปฏิบติังานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ และมีความเป็นธรรม ( X  = 3.38 , S.D. = 0.97) ท่านคิดว่าการปฏิบติังานในอาชีพน้ี จะ
ช่วยส่งเสริมความมัน่คงใหก้บัการด ารงชีวติ ( X  = 3.31 , S.D. = 1.02) ท่านคิดวา่อาชีพท่ีท่านท าอยูมี่
เกียรติมีศกัด์ิศรีและไดรั้บการ ยกยอ่งจากคนทัว่ไป ( X  = 3.27 , S.D. = 1.06) องคก์รของท่านมี
ช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับ ( X  = 3.27 , S.D. = 0.95) ท่านคิดว่าจะปฏิบติังานในอาชีพน้ีตลอดไป   
( X  = 2.93 , S.D. = 1.12)  ท่านไดรั้บการพิจารณาข้ึนเงินเดือนอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่ง และ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ( X  = 2.70 , S.D. = 0.84)  เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบัค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั ( X  = 2.69 , S.D. = 0.78) และรายไดมี้ความเหมาะสมกบัเวลาท่ีปฏิบติังานในแต่ละวนั 
( X  = 2.64 , S.D. = 0.80)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตอนที ่3  กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  ในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้ำธนบุรี 
  ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยแบ่งเป็น 4 งาน คือ  งานรักษาความ
ปลอดภยั  งานจราจรและท่ีจอดรถ  งานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั  งานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจร
ปิด เพื่อตอบค าถามการวิจัย ขอ้ท่ี 2 การปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูใ่นระดบัใด  และท าการเสนอขอ้มูลเป็น ค่ามชัฌิม
เลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จ  าแนกรายดา้นและโดยภาพรวม โดยการน าค่าเฉล่ีย
ไปเทียบกบัตามแนวคิดของเบสท ์ ดงัแสดงในตารางท่ี  8 – 12 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 
 

 
 

ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S . D . )  และระดบัการปฏิบติังาน 
 ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 รายดา้นและภาพรวม  

 (n = 113) 

การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั X  S.D. ระดบัการปฏิบติังาน 

1. ดา้นงานรักษาความปลอดภยั 3.47 0.57 ปานกลาง 
2. ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ 3.53 0.69 มาก 
3. ดา้นงานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั 3.58 0.62 มาก 
4. ดา้นงานวิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด 3.88 0.60 มาก 

รวม 3.62 0.49 มำก 
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า การปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังาน 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.62 , S.D. = 0.49) เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบว่า การ
ปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.47 – 3.88 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นงานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด (Y4)  ดา้นงานอุบติัภยั
และอคัคีภยั (Y3)  ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ(Y2)  และ  ดา้นงานรักษาความปลอดภยั (Y1)  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( X  = 3.47 , S.D. = 0.57) 
 
ตารางท่ี 9 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัการปฏิบติังานของ 
 พนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 ดา้นงานรักษาความปลอดภยั (Y1)    

(n = 113) 

งานรักษาความปลอดภยั X  S.D. ระดบัการ
ปฏิบติังาน 

1. หน่วยงานมีนโยบายและแผนปฏิบติังาน  เร่ืองการรักษา 
    ความปลอดภยัท่ีชดัเจน 

3.89 0.79 มาก 

2. หน่วยงานมีอตัราก าลงัในการปฏิบติังานเพียงพอต่อ 
    ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.30 0.96 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
(n = 113) 

งานรักษาความปลอดภยั X  S.D. ระดบัการ
ปฏิบติังาน 

3. มีการควบคุมดูแลบุคคลท่ีเขา้ - ออก ในมหาวิทยาลยัฯ ได ้
    อยา่งทัว่ถึง 

3.43 0.90 ปานกลาง 

4. หน่วยงานสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมี 
    ประสบการณ์เขา้มาปฏิบติังาน 

3.19 0.85 ปานกลาง 

5. มีการตรวจสอบวตัถุและบุคคลท่ีตอ้งสงสัย  สามารถ  
    ควบคุมใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยได ้

3.61 0.80 มาก 

6. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานรักษาความ 
    ปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

3.74 0.94 มาก 

7. สามารถตรวจสอบดูแลการใชอ้าคารและสถานท่ีของ 
    บุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3.62 0.80 มาก 

8. มีการรับแจง้ความร้องทุกข ์ 3.00 0.96 ปานกลาง 
รวม 3.47 0.57 ปำนกลำง 

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ดา้นงานรักษาความปลอดภยั (Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.47 , S.D. = 0.57) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ หน่วยงานมีนโยบายและแผนปฏิบติังาน เร่ืองการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีชดัเจน ( X  = 3.89 , S.D. = 0.79) ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยัเป็นอยา่งดี ( X  = 3.74 , S.D. = 0.94) สามารถตรวจสอบดูแลการใชอ้าคารและสถานท่ีของ
บุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถึง ( X  = 3.62 , S.D. = 0.80) มีการตรวจสอบวตัถุและบุคคลท่ีตอ้งสงสัย  
สามารถควบคุมใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยได ้( X  = 3.61 , S.D. = 0.80) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ พบว่า มีการ
ปฏิบติังานในระดบัปานากลางทุกขอ้ ส าหรับขอ้ 8 มีการรับแจง้ความร้องทุกข์ เป็นขอ้ท่ีพนักงาน
รักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบัปานกลางดว้ยค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X  = 3.00 , S.D. = 0.96) 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดบัการปฏิบติังาน 
 ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 ดา้นงานจราจร และท่ีจอดรถ (Y2)   

(n = 113) 

งานจราจรและท่ีจอดรถ X  S.D. ระดบัการ
ปฏิบติังาน 

1. มีการตรวจสอบบตัรจอดรถทุกวนั 3.90 0.97 มาก 

2. มีการตกัเตือนผูก้ระท าผดิกฎจราจร  เช่น การขบัรถ 

    ความเร็วเกินก าหนด, การจอดรถในท่ีหา้มจอด 

3.76 0.98 มาก 

3. มีการลอ็กลอ้รถยนต ์ 3.01 1.12 ปานกลาง 

4. มีการวางแผนจดัระบบจราจร และท่ีจอดรถ 3.65 0.96 มาก 

5. มีการตรวจสอบรถจกัรยาน  และรถจกัรยานยนต ์ 3.38 0.98 ปานกลาง 

6. มีการจดัท าป้ายบอกทาง  และป้ายจราจร 3.49 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.69 มำก 

 
  จากตารางท่ี  10 พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ (Y2) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 3.53 , S.D. = 0.69) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก จ านวน 3 ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  มีการตรวจสอบบตัรจอดรถทุกวนั     
( X  = 3.90 , S.D. = 0.97)  มีการตกัเตือนผูก้ระท าผดิกฎจราจร  เช่น การขบัรถความเร็วเกินก าหนด, 
การจอดรถในท่ีหา้มจอด ( X  = 3.76 , S.D. = 0.98) และ มีการวางแผนจดัระบบจราจร และท่ีจอดรถ 
( X  = 3.65 , S.D. = 0.96) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ พบว่า มีการปฏิบติังานในระดบัปานกลางทุกขอ้ ส าหรับ  
ขอ้ 3  มีการล็อกลอ้รถยนต์  เป็นขอ้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบัปาน
กลางดว้ยค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X  = 3.01 , S.D. = 1.12) 
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ตารางท่ี 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S . D . )  และระดบัการปฏิบติังาน 
 ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 ดา้นงานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั (Y3)  

 (n = 113) 
ดา้นงานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั X  S.D. ระดบั 

การปฏิบติังาน 
1. มีนโยบายและแผนปฏิบติัดา้นอุบติัภยั  และอคัคีภยั 3.73 0.75 มาก 
2. มีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดบัเพลิงประจ าปี 3.71 0.90 มาก 
3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงประจ าอาคาร 3.66 0.79 มาก 
4. มีการควบคุมการใชย้ทุธภณัฑ ์ 3.35 0.82 ปานกลาง 
5. มีการจดัมาตรการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัภยั 3.44 0.80 ปานกลาง 
6. องคก์รมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัครบครัน 3.57 0.87 มาก 
7. มีการรายงานอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน  เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ 
    อุบติัภยั และหาวิธีป้องกนั 

3.62 0.84 มาก 

รวม 3.58 0.62 มำก 
 
 จากตารางท่ี  11 พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ดา้นงานป้องกนัอุบติัภยัและอคัคีภยั (Y3) โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.58 , S.D. = 0.62) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานรักษาความ
ปลอดภัย มีการปฏิบัติงานในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่             
มีนโยบายและแผนปฏิบติัดา้นอุบติัภยัและอคัคีภยั ( X  = 3.73 , S.D. = 0.76)  มีการอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการดบัเพลิงประจ าปี ( X  = 3.71 , S.D. = 0.90)  มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงประจ า
อาคาร ( X  = 3.66 , S.D. = 0.79) มีการรายงานอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน  เพื่อสอบสวนหาสาเหตุอุบติัภยั  
และหาวิธีป้องกนั ( X  = 3.62 , S.D. = 0.84)  และ องคก์รมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัครบครัน ( X  = 3.57 , S.D. = 0.87)  ส่วนการปฏิบติังานในระดบัปานกลางมี 2 ขอ้ และ
ขอ้ มีการควบคุมการใชย้ทุธภณัฑ ์ เป็นขอ้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลางดว้ยค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X  = 3.35 , S.D. = 0.82)  
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ตารางท่ี 12 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S . D . )  และระดบัการปฏิบติังาน 
 ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 ดา้นงานวิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด (Y4)   

(n = 113) 

ดา้นงานวิทยส่ืุอสาร และกลอ้งวงจรปิด X  S.D. ระดบั 

การปฏิบติังาน 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รภายนอก เช่น อปพร.,  

    ศูนยก์ูชี้พ,  โรงพยาบาล 

3.65 1.11 มาก 

2. มีการควบคุมระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 3.99 0.78 มาก 

3. มีการเช็ครหสั และความชดัเจนขอสญัญาณ กบัเครือข่าย 

    ก่อนปฏิบติังาน 

3.97 0.70 มาก 

4. มีการประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว 3.76 0.87 มาก 

5. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ จากกลอ้ง CCTV 4.02 0.80 มาก 
รวม 3.88 0.60 มำก 

 
 จากตารางท่ี 12  พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ด้านงานวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด (Y4) โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88 , S.D. = 0.60) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังาน
รักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบัมากทุกขอ้ ส าหรับขอ้ 5 มีการตรวจสอบเหตุการณ์
ต่าง ๆ จากกลอ้ง CCTV  เป็นขอ้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบัมากดว้ย
ค่าเฉล่ียมากสุด ( X  = 4.02 , S.D. = 0.80) และขอ้ 1 มีเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รภายนอก เช่น 
อปพร., ศูนยก์ูชี้พ, โรงพยาบาล” เป็นขอ้ท่ีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีการปฏิบติังานในระดบั
มากดว้ยค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X  = 3.65 , S.D. = 1.11) 
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ตอนที ่4 แรงจูงใจกบักำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  ในมหำวทิยำลยั
 เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 
 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการ
ปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพื่อ
ตอบค าถามการวิจัย ขอ้ท่ี 3 แรงจูงใจกับการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ และท าการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์  สถิติท่ีใชคื้อค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
correlation coefficient)  
 
ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษา 
 ความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   
 

ตวัแปร 

ดา้นงาน
รักษาความ
ปลอดภยั 

 
(Y1) 

ดา้นงาน
จราจรและ
ท่ีจอดรถ 

 
(Y2) 

ดา้นงาน
ป้องกนั

อุบติัภยัและ
อคัคีภยั 

(Y3) 

ดา้นงานวิทยุ
ส่ือสาร และ 
กลอ้งวงจร

ปิด 
(Y4) 

การ
ปฏิบติังาน
ในภาพรวม 

 
(Y tot) 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors)  (X1) 0.513** 0.217* 0.435** 0.354** 0.469** 
1)  ความส าเร็จของงาน (X11) 0.420** 0.135 0.366** 0.329** 0.394** 
2)  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X12) 0.428** 0.213* 0.305** 0.302** 0.390** 
3)  ลกัษณะของงาน (X13) 0.462** 0.151 0.386** 0.238* 0.383** 
4)  ความรับผดิชอบ  (X14) 0.439** 0.127 0.408** 0.298** 0.404** 
5)  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน(X15) 0.388** 0.170 0.349** 0.299** 0.375** 
ปัจจัยค ำ้จุน (hygiene factors)  (X2) 0.681** 0.280** 0.629** 0.383** 0.609** 
6)  เงินเดือน (X21) 0.403** 0.106 0.255** 0.017 0.228** 
7)  สถานะของอาชีพ (X22) 0.510** 0.220* 0.414** 0.205* 0.409** 
8)  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (X23) 0.418** 0.244** 0.531** 0.317** 0.473** 
9)  นโยบายและการบริหารงาน (X24) 0.605** 0.239* 0.534** 0.330** 0.532** 
10) สภาพการท างาน (X25) 0.581** 0.280** 0.547** 0.397** 0.562** 
11) ความมัน่คงในงาน (X26) 0.522** 0.123 0.445** 0.275** 0.410** 

แรงจูงใจในภำพรวม (X tot) 0.669** 0.783** 0.805** 0.823** 0.604** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 13  พบว่า  แรงจูงใจ(X tot)กบัการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี(Y tot)มีความสัมพนัธ์กนั    อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.01  แต่เม่ือพิจารณาดา้นงานการจราจรและท่ีจอดรถ กบัตวัแปรยอ่ย
ในแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน, ลกัษณะของงาน, ความรับผิดชอบ, ความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งการงาน ,เงินเดือนและความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
และ มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ, สถานะของอาชีพ,นโยบาย
และการบริหารงาน และเม่ือพิจารณาดา้นงานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด กบัตวัแปรยอ่ยในแต่
ละปัจจยั พบว่า เงินเดือน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ส่วนตวัแปรลกัษณะของ
งานและสถานะอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า แรงจูงใจ   
(X tot)กบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี(Y tot) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.604( r = 0.604**)  ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
กล่าวคือ หากพนกังานรักษาความปลอดภยัมีแรงจูงใจในระดบัสูง ก็จะมีการปฏิบติังานในหน้าท่ี
มากตามไปดว้ย และในทางกลบักนัหากพนกังานรักษาความปลอดภยั มีแรงจูงใจในระดบัต ่า ก็จะมี
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีนอ้ยตามไปดว้ยเช่นกนั 
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บทที่ 5 

 
สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) แรงจูงใจของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  2) การปฏิบติังานของพนักงานรักษา
ความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และ 3)  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี โดยใชพ้นักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ินจ านวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  และไดรั้บกลบัคืนมามีความสมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 
113 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  มีขอ้คน้พบสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานรักษาความปลอดภยั พบว่า เป็นเพศชาย  
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 98.23 เป็นเพศหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77 มีพนักงาน
รักษาความปลอดภยั ท่ีมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวนมากท่ีสุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.94 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช. มากท่ีสุด จ านวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.33 รองลงมามีการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.48 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั อยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.88 และมีต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนัเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จ านวนมากท่ีสุด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50  
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 2. แรงจูงใจของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัพบว่า ตวัแปรยอ่ยในปัจจยัจูง
ใจอยูใ่นระดบัมาก 3 ตวัแปรคือ ความรับผดิชอบ ลกัษณะของงานและความส าเร็จของงาน  ส่วนตวั
แปรยอ่ยในปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก 4  ตวัแปรคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการมา
ท างาน นโยบายและการบริหารงาน สถานะอาชีพ  อีก 2 ตวัแปรยอ่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความ
มัน่คงในงานและเงินเดือน 
  3. การปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์การปฏิบติังานเป็นรายดา้น พบว่า การ
ปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก มี 3 ดา้น  คือดา้นงานวิทยส่ืุอสารและ
กลอ้งวงจรปิด  ดา้นงานอุบติัภยัและอคัคีภยั  และดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ ตามล าดบั ส่วนดา้น
งานรักษาความปลอดภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 4. แรงจูงใจกับการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พบว่า ในภาพรวมแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ยกเวน้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ กบัปัจจยัการไดรั้บการยอมรับนบัถือ, สถานะอาชีพ, นโยบายและการ
บริหารงาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นงานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด กบัปัจจยัลกัษณะของ
งาน, สถานะของอาชีพ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อีกทั้ ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ กบัปัจจยัความส าเร็จของงาน, ลกัษณะของงาน, 
ความรับผิดชอบ, ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน, เงินเดือน, ความมั่นคงในงาน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นงานวิทยส่ืุอสารและกลอ้งวงจรปิด กบัปัจจยัเงินเดือน มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

กำรอภิปรำยผล 
 
 จากขอ้คน้พบของการวิจยั  สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า แรงจูงใจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจยั เม่ือพิจารณารายปัจจัยจูงใจ 5 ปัจจยั พบว่า อยู่ในระดบัมาก 3 ปัจจยั  เรียงจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ีคือ  ความรับผดิชอบ   ลกัษณะของงาน และ ความส าเร็จของงาน ตามล าดบั และปัจจยัค ้าจุน  6 
ปัจจัย อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ปัจจัย โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความสัมพันธ์กับ
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ผูบ้งัคบับญัชา  สภาพการท างาน  นโยบายและการบริหารงาน และ สถานะของอาชีพ  ตามล าดบั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า พนกังานรักษาความปลอดภยัมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน จึงมี
ความรู้สึกพอใจในเกียรติและศกัด์ิศรีของอาชีพตนเอง มีความรู้สึกวา่หนา้ท่ีของตนเองมีความส าคญั
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น จึงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน การเอาใจใส่ต่องานในหน้าท่ีและ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นอาชีพท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตราย 
และตอ้งใชค้วามอดทนต่อสภาพบรรยากาศในการปฏิบติังานทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่ก็ยงัมี
ความยัง่ยืนในอาชีพโดยยึดหลกัการวางแผนงาน หลกัในการท างาน และการจดัระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่วิตกกังวลในการ
เปล่ียนแปลงอาชีพ ตราบใดท่ียงัไม่ประพฤติในส่ิงท่ีผิดต่อกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  แฮมเมอร์ (Hammer) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูสอนในชั้นเรียนพิเศษ ในรัฐโอไอวา สหรัฐอเมริกา พบว่า องคป์ระกอบท่ีท าให้
ครูเกิดความไม่พอใจ คือ การควบคุมบงัคบับญัชา, ความมัน่คงในงาน, ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล, 
ลกัษณะงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เฟรนซ์ (French) และ กิลเมอร์ (Gilmer) ไดศึ้กษา
พบว่า องคป์ระกอบท่ีจะท าให้คนงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือ 
ความมัน่คงในการท างาน คือมีความรู้สึกว่าไดท้  างานในหน้าท่ีท่ีมีหลกัประกนัความมัน่คงของ
องค์กรนั้น ๆ ว่าจะสามารถด ารงอยู่และมีความเจริญก้าวหน้า สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอภิชัย    
แยม้เกสร ท่ีท าการศึกษาวิจยัแรงจูงใจท่ีส าคญัในการท างานของพนกังาน : กรณีศึกษาในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานมากท่ีสุด อนัดบั 1 คือ ระดบัเงินเดือน หรือค่าจา้ง อนัดบั 2 คือ โอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง อนัดบั 3 คือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน อนัดบั 4 คือ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
อนัดับ 5 คือ การประกันสุขภาพ และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และจากผลการ
สอบถามแรงจูงใจในการท างาน พบว่า ความตอ้งการของพนักงานอนัดบัแรก คือ ความตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยั หรือสวสัดิภาพ อนัดบัท่ี 2 คือ ความตอ้งการความรัก และเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่ม อนัดบัท่ี 3 คือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระ หรือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย อบัดบัท่ี 4 คือ 
ความตอ้งการยอมรับและนบัถือตนเอง อนัดบัท่ี 5 คือ ความตอ้งการจะรู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริง และ
พฒันาเตม็ท่ีกบัศกัยภาพของตน 
 2. การศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยูใ่นระดบัมาก  3  ดา้น  เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นงานวิทยส่ืุอสาร และ 
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กลอ้งวงจรปิด, ดา้นงานอุบติัภยัและอคัคีภยั  และดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ และอยู่ในระดบั  
ปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นงานรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่างานวิทยส่ืุอสาร และกลอ้ง
วงจรปิด เป็นการท างานท่ีเห็นผลส าเร็จชดัเจน กล่าวคือ เม่ือมีผูม้าติดต่อขอตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด  
สามารถให้บริการในการตรวจสอบไดท้นัที เน่ืองจากมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและใหผ้ลรวดเร็วต่อการ
ตรวจสอบ ท าให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับค าชมเชยและรู้สึกดีมีความสุขต่อการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงเม่ือเทียบกบังานรักษาความปลอดภยัจะแตกต่างกนั เน่ืองจากลกัษณะการท างานท่ีให้
คุณและโทษแก่พนักงานเอง มีทั้ งการรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ และการประสานงานและการ
ให้บริการกบับุคคลทัว่ไป ท าให้ลกัษณะงานตอ้งใช้ความรอบคอบและอดทน ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ความเครียดได ้จึงอาจเป็นสาเหตุท าใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัขาดแรงกระตุน้ ไม่เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร จึงเป็นผลท าใหด้า้นงานรักษาความปลอดภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. แรงจูงใจกับการปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการ
ปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 (rxy = .604) ซ่ึงมีค่าเป็นบวก ยกเวน้ดา้นงานจราจรและท่ีจอดรถ กบัปัจจยัความส าเร็จของงาน, 
ลกัษณะของงาน, ความรับผดิชอบ, ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน, เงินเดือน, ความมัน่คงในงาน 
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัการไดรั้บการยอมรับนบัถือ, สถานะของ
อาชีพ, นโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ดา้นงานวิทยุส่ือสารและกลอ้งวงจรปิด กบัปัจจยัเงินเดือน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ส่วนปัจจยัลกัษณะของงาน, สถานะของอาชีพ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และการท่ีไดค่้าความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่เป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากพนกังานรักษาความปลอดภยัมีแรงจูงใจใน
ระดับมาก ก็จะท าให้มีความสามารถในการปฏิบติังานไดม้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ      
อารียก์ุล ร่ืนเริง เร่ืองแรงจูงท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักรมก าลงัพลทหารเรือ
โดยภาพรวม คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน 
ทั้งน้ี อาจจะมีสาเหตุมาจาก อาชีพขา้ราชการทหาร เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง เม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืน
ท่ีเปรียบเหมือนท างานอยูบ่นเส้นดา้ย ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg) ท่ี
พบวา่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหารือ
จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่ง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้
ความสามารถ   จิรพนัธ์ จันทร์เทพ เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ แพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง 
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จ านวน 256 คน ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแพทยใ์นโรงพยาบาล
ชุมชนอยู่ในระดบันอ้ย เพศ อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแพทย์
แต่สถานภาพสมรส การมีส่วนร่วมในนโยบาย การบริหารของผูบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และตรงกบัทฤษฎีแรงจูงใจของมาส
โลว ์(Maslow) ท่ีไดก้ล่าวว่ามนุษยจ์ะมีความพึงพอใจในการท างาน ถา้การท างานนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้โดยไดต้ั้งสมมติฐานไวว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ี
ส้ินสุด และเม่ือใดท่ีตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป แต่จะมีความ
ตอ้งการอ่ืนเขา้มาเป็นส่ิงจูงใจแทนท่ี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัและขอ้คิดเห็นบางประการมา
เป็นขอ้เสนอแนะ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา เพื่อให้การท างานของพนักงาน
รักษาความปลอดภยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูบ้ริหารของหน่วยรักษาความปลอดภยัควรมีการสร้างแรงจูงใจ ใหเ้กิดแก่พนกังาน
รักษาความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ความมัน่คงในงาน สภาพการท างาน รวมถึงเงินเดือน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม โดยมีการพิจารณา
ความดีความชอบอยา่งยติุธรรม มีการจดัหาปรับปรุงอุปกรณ์ในการท างานให้มีความทนัสมยั และ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั เพื่อกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. ผูบ้ริหารควรศึกษาขีดความสามารถลักษณะงานท่ีเหมาะสม ความถนัดของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หากพิจารณามอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน ผลของการปฏิบัติงานก็จะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้และควรมีการเสริมสร้างให้
พนกังานรักษาความปลอดภยัมีจิตอาสารักในอาชีพของตนเอง เห็นความส าคญัของงานท่ีปฏิบติัใน
การปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นขององคก์ร  
 3. ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบาย โครงสร้างขององคก์รท่ีสร้างความเช่ือมัน่และความ
มัน่คงให้กบัพนักงานรักษาความปลอดภยั ตลอดจนส่งเสริมพฒันาให้ไดรั้บการเรียนรู้ มีการจดั
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ฝึกอบรมเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ให้เกิดความช านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ในการป้องกนัและดูแลชีวิตและทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการรับบริการกบัการปฏิบติังานของพนักงาน
รักษาความปลอดภยั 
 2. ควรศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงานรักษาความปลอดภยัขององคก์ร 
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Case Processing Summary 

N 
Cases Valid 30 

Excludt>da 0 

Total 30 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cro~~~ch's 
AI ha N of Items 

.915 60 

% 

100.0 

.0 

100.0 

Item-Total Statistics 

Scale Corrected 
Scale I Aean if Variance if Item-Total 
Item Deleted Item Deleted Correlation 

N01 228.1000 321.403 .635 

N02 228.4667 329.775 .364 

N03 228.3333 329.126 .531 

N04 22.8.1333 320.464 .641 

NOS 228.5667 329.771 .453 

N06 228.6667 327.540 .541 

N07 228.7000 330.700 .443 

NOS 228.6000 318.455 .707 

N09 228.5333 325.775 .624 

NOlO 227.9000 . 317.541 .826 

NOll 2:08.5333 333.292 .603 

N012 228.3333 330.920 .557 

N013 228.0333 320.240 .780 

N014 229.1000 345.955 -.177 

N015 228.5667 325.151 .680 

N016 229.3667 350.792 -.325 

N017 229.0333 340.240 .035 

N018 2::9.4333 350.599 ·.317 

N019 228.1333 324.257 .548 

N020 228.6333 331.757 .418 

N021 228.0667 322.409 .663 

N022 228.8000 337.338 .157 

N023 228.1333 320.947 .576 

N024 228.0000 326.414 .585 

N025 228.1000 321.748 .571 

N026 228.4333 325.082 .669 

N027 228.0667 317.651 .753 

N028 228.2333 322.875 .586 

N029 226.6000 328.731 .255 

N030 228.1667 319.661 .673 

97 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
.911 

.914 

.913 

.911 

.913 

.912 

.913 

.910 

.912 

.910 

..913 

.913 

.910 

.918 

.911 

.919 

.917 

.919 

.912 

.914 

.911 

.916 

.912 

.912 

.912 

.912 

.910 

.912 

.916 

.911 
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Item-Total Statistics 

Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 

N031 228.4333 334.185 .477 .914 

N032 228.9333 338.547 .132 .916 

N033 229.0333 338.447 .138 .916 

N034 228.9333 339.582 .063 .917 

N035 2~7.9667 325.068 .683 .911 

N036 228.5667 340.806 .048 .916 

N037 228.3000 331.045 .527 .913 

N038 228.8000 337.545 .149 .916 

N039 228.4667 328.533 .602 .912 

N040 228.3333 331.885 .508 .913 

N041 228.5333 334.533 .374 .914 

N042 229.3667 355.757 -.378 .922 

N043 228.4000 333.490 .317 .914 

N044 228.1000 323.059 .532 .912 

N045 230.3667 364.861 -.546 .925 

N046 228.4667 329.913 .539 .913 

N047 228.5000 330.259 .501 .913 

N048 228.3667 328.930 .515 .913 

N049 228.5333 332.878 .409 .914 

N050 228.6333 333.826 .407 .914 

N051 228.5333 329.016 .587 .912 

N052 228.9667 334.378 .300 .914 

N053 228.7000 328.217 .544 .913 

N054 229.1000 338.093 .196 .915 

N0 55 228.6667 328.368 .548 .913 

N056 229.4667 344.947 -.101 .919 

N057 228.2667 330.961 .511 .913 

N0 58 228.3333 330.920 .499 .913 

N0 59 228.4000 331.214 .534 .913 

N060 228.3333 333.126 .445 .914 
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