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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบถงึ 1) เพื่อศึกษาศกึษารูปแบบแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 และ 

2) เพื่อทราบสภาพปัญหาของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 งานวจิยัน้ีจะเป็นการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ โดยใช้

หลกัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มต ัวอย่างที่สมัภาษณ์เป็นบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิ

การจดัการศกึษา ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

จํานวน 6 คน ผู ้ว ิจยัใช้ว ิจยัโดยการสุ ่มแบบเจาะจง เครื่องมอืการเก็บข้อมูลใช้คําถาม 

แบบปลายเปิด และการวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิแีจกแจงความถีเ่พื่อหาขอ้สรปุจากผลการศกึษา 

 ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 เมือ่พจิารณาเป็นรายปัจจยัแลว้พบว่า (1) ดา้นนโยบาย

และการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิารมกีารวางแผนการดําเนินงานทีช่ดัเจน มจีุดเน้น

และแนวทางการบรหิารจดัการด้วยความโปร่งใสในการบรหิารงาน (2) ด้านขอบเขตงานและ

บทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน โดยรวมมคีําสัง่แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และ

กําหนดมาตรฐานการปฏบิตั ิงานตามตําแหน่งงาน (3) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า

ในตําแหน่งงาน โดยรวมตําแหน่งงานมคีวามมัน่คง มคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (4) ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน มคีวามสมัพนัธท์ีด่ใีนการปฏบิตังิานกบัเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน 

มสีภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน (5) ดา้นความสําเรจ็ของงาน สามารถปฏบิตังิานใหส้ําเรจ็ 

ลุล่วง เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ (6) ด้านค่าตอบแทน เงนิเดือน เป็นไปตามระเบยีบ

กฎเกณฑ ์ไดร้บัความยตุธิรรม 
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Abstract 

The purpose of this research was 1)To study the motivation for work performance 

of personnel of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4  and 2) 

To find out the problems that impact the motivation of personnel of Nakhon Si Thammarat 

Primary Educational Service Area Office 4 . This research was the qualitative analysis 

method by using the in-depth interview and open-ended questions from target 

interviewees.The population was the Personnel of Educational Management Promotion 

Group. In the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4 . And 

selected into the samples 6 people by purposive sampling method. And this analysis used 

the frequency distribution method to summarize the research results. 

The results revealed that the model of the motivation for work performance of 

personnel of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4 , when 

considering each factor, found that (1) in terms of policies and administration of the 

supervisors; Executives have a clear operational plan. There is a focus and management 

approach with transparency in the administration (2) in terms of the scope of work and 

the roles and duties of the operation. Overall, there is an order to divide the duties and 

responsibilities in the performance of work. and set performance standards according to 

the position (3) in terms of stability and advancement in the position Overall the job 

position is stable. Has progress in work (4) in the working environment Have a good 

working relationship with colleagues and supervisors There is an environment conducive 

to work. (5) The success of the work. Able to work successfully and achieve the objectives 

set. (6) Remuneration, salary in accordance with the rules and regulations. get justice 

 

Keywords : Motivation, Work, Personnel of educational management promotion group, 

Job motivation 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการบรหิารจดัการเป็นสิง่สําคญัสําหรบัทุกองคก์ร การทีอ่งคก์รจะเจรญิก้าวหน้า

และอยู่รอดได้นัน้ขึน้อยู่กบัคนหรอืทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัที่สําคญัที่สุดที่จะสรา้งสรรค์

งานให้เจรญิก้าวหน้า ชนัญานุช ป่ินทองคํา (2555 : 1) ปัจจุบนัมทีฤษฎีและกระบวนการที่

สามารถนํามาใช้บรหิารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรมากมาย ผู้บรหิารจะต้องใช้ความ

พยายามทุกทางให้บุคคลหรอืคณะบุคคลปฏบิตังิานอย่างเต็มความรูค้วามสามารถ เพื่อให้เกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลกบัองคก์ร วรรณชรนิทร ์จติรสมคัร (2559) การปฏบิตังิานนัน้จะ

ประสบความสาํเรจ็ เป็นทีย่อมรบัในความรูค้วามสามารถทีท่ํางานมโีอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่าร



งาน ถ้าแต่ละหน่วยงานไดอ้อกแบบงานใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิแรงจงูใจในการปฏบิตังิานหน่วยงานกจ็ะ

ไดร้บัความร่วมมอืจากบุคลากรมากขึน้และเตม็ใจทีจ่ะร่วมงานมากขึน้ หากผูบ้งัคบับญัชาไม่ได้

ให้ความเอาใจใส่ดูแลบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจในการปฏบิตังิานแล้วย่อมหวงัไม่ได้ว่าบุคลากร

เหล่านัน้จะทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพเต็มความสามารถที่มอียู่ผลที่ตามมาคอืความสูญเปล่า

เพราะปฏิบตัิหน้าที่ไม่เต็มความสามารถอันเน่ืองมาจากขาดกําลงัใจในการปฏิบตัิหน้าที่ซึ่ง

อาจจะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อการปฏบิตังิานดา้นอื่นๆ 

ศกึษารปูแบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเพื่อทราบถงึปัจจยัในดา้นทีม่ผีลต่อแรงจงูใจใน

การปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

โดยบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา ซึง่เป็นกลุ่มงานหน่ึงในสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษามีบทบาท อํานาจหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการจดัการศึกษา ซึ่งปัจจยัใดที่ทําให้

บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานที่หน่วยงานน้ี เช่นด้านนโยบายและการบริหารงานของ

ผู้บังคับบัญชา ด้านขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน ด้านความมัน่คงและ

ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดา้นความสําเรจ็ของงาน ดา้น

ค่าตอบแทนเป็นตน้ 

 การวจิยัรูปแบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเพื่อทราบถงึปัจจยัในดา้นที่มผีลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 

4 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาของหน่วยงานสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คลากรมผีลการปฏบิตังิานโดย

มแีนวโน้มเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร และประสบผลสําเรจ็ตามแผนงานทีว่างไวอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่การศกึษาน้ีสามารถนําผลที่ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการ

บรหิารงาน ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีจะเป็นการวเิคราะห์เชงิคุณภาพ โดยใช้หลกัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-

depth interview) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ส ัมภาษณ์นัน้ต้องเป็นบุคลากร (กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศกึษา) ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป และต้องมอีายุการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 กําหนดกลุ่มตวัอย่างใน

การวจิยัจาํนวน 6 คน จากกลุ่มประชากรทัง้หมด 7 คน 

 



แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จึงได้ศึกษา 

หนงัสอื บทความ งานวจิยั สื่อตพีมิพต่์างๆ และรวบรวมแนวคดิทฤษฎไีด ้ดงัน้ี (1) แรงจงูใจ คอื 

พลงัขบัเคลื่อนที่เกดิจากความต้องการในตวับุคคล กระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมจากสิง่เรา้

โดยจงใจ ใหก้ระทําหรอืดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย (2) ทฤษฎขีองแรงจงูใจ (2.1) ทฤษฎลีําดบั

ขัน้ความตอ้งการของ Maslow (1970) (อา้งถงึใน เถลงิศกัดิ ์อนิทรสร,2554 ) เป็นทฤษฎทีีม่นุษย์

มคีวามตอ้งการทัง้หมด 5 ขัน้ ตัง้แต่ความตอ้งการพืน้ฐานของชวีติจนความตอ้งการสงูสุดจากตวั

บุคบคล (2.2) ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรเ์บริก์ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจยัจงูใจ

และปัจจยัคํ้าจุน คอืปัจจยัที่เป็นตวักระตุ้นในการทํางาน เพื่อจูงใจให้ชอบให้รกัในงานที่ปฏบิตัิ

และปัจจยัที่ช่วยลดความไม่พอใจในการทํางาน หรอืช่วยให้มคีวามสุข ในการทํางาน (2.3) 

ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องแมคคลแีลนด์ McClelland (1961) (อ้างถงึใน วรรณชรนิทร ์จติร

สมคัร,2559) เป็นทฤษฎคีวามตอ้งการเรยีนรูค้วามต้องการจากสงัคม คอื ความตอ้งการทาํสิง่ใด

สิง่หน่ึงใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีโดยพยายามพฒันาและเรยีนรู ้  

 

ขัน้ตอนงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การวิจ ัยครัง้น้ีเป็นการวิจ ัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กําหนดกลุ่ม

ตวัอย่างจาก บุคลากร (กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา) ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 ที่มวีุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรขีึ้นไป และมอีายุการ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

ศกึษาคน้ควา้หาความร ้และรวบรวมขอ้มลสาํหรบังานวจิยั 

สรา้งแบบสมัภาษณ์ของรปูแบบแรงจงูใจและสภาพปัญหา ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. นโยบายและการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา    4. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. ขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน     5.ความสาํเรจ็ของงาน 

3. ความมัน่คงและความกา้วหน้าในตําแหน่งงาน    6.ค่าตอบแทน 

  

ทาํการสมัภาษณ์ขอ้มลูจากบุคลากรกลุ่มสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

สรปสมัภาษณ์เป็นขอ้ความ และวเิคราะหผ์ลขอ้ความจากการสมัภาษณ์ 

สรุปรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด 



ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 6 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) เฉพาะ

บุคลากรทีผู่ป้ฏบิตังิาน (กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา)โดยทําการสมัภาษณ์ไวท้ัง้หมด 6 หวัขอ้

หลกั ดงัน้ี (1) นโยบายและการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา (2) ขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่

การปฏบิตัิงาน (3) ความมัน่คงและความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (4) สภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน (5) ความสําเรจ็ของงาน (6) ค่าตอบแทนผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัคอืแบบสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นรายบุคคล โดยใช้คําถามปลายเปิด 

(Open Ended Question) ซึ่งไม่จํากดัขอบเขตของคําถาม และนําประเดน็ของรูปแบบแรงจูงใจ

ทัง้ 6 หวัขอ้มาวเิคราะห ์สภาพปัจจบุนั และลกัษณะปัญหาของแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

 

ผลการวิจยั 

 การวจิยัเรื่องการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4ผูว้จิยัสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
 

1. นโยบายและการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

 1.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา มี

ความคดิเหน็ว่า ผูบ้รหิารมนีโยบายและการวางแผนการดําเนินทีช่ดัเจน โดยมจีุดเน้นและแนว

ทางการบรหิารจดัการ เพื่อนําไปขบัเคลื่อนหน่วยงาน และผู้บรหิารยงัมคีวามโปร่งใสในการ

บรหิารงาน รองลงมาคอืเปิดโอกาสรบัฟังความคดิเหน็ใหค้วามสําคญักบับุคลากรอยา่งเท่าเทยีม

กนั และมคีาํสัง่ในการกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ บุคลากรยงัมองว่าเป็นนโยบายทีส่อดคลอ้ง

กบัแผนแมบ่ทและยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานของชาต ิตามลาํดบั 

 1.2 สภาพปัญหาด้านนโยบายและการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาบุคลากรกลุ่ม

ส่งเสรมิการจดัการศกึษาพบว่า ในกระบวนการทํางานยงัไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่ําหนด และ

เจอผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  ที่ทําให้การ

สื่อสารและการประสานงานกบัโรงเรยีนในสงักดัหรอืระหว่างหน่วยงานเกิดความไม่ที่ชดัเจน 

รองลงมาเจอปัญหาความกา้วไมท่นัทางเทคโนโลยขีองการทํางาน  

2. ขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน 

 2.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา มี

ความคดิเหน็ว่ามคีําสัง่แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยมกีารกําหนดมาตรฐาน

การปฏบิตังิานตามตําแหน่งงาน รองลงมาคอืได้มอบหมายใหป้ฏบิตังิานที่มคีวามท้าทาย และ

บุคลากรภายในกลุ่มสามารถปฏบิตังิานแทนกนัได ้

2.2 สภาพปัญหาด้านขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่การปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่ม

ส่งเสรมิการจดัการศกึษาสรุปไดว้่า ส่วนใหญ่เจอสภาพปัญหาในส่วนของบุคลากรภายในกลุ่มมี

ไม่เพยีงพอกบัขอบเขตงานที่มอียู่ซึ่งเกดิจากการยา้ยหน่วยงานหรอืการเกษียณอายุ โดยไม่มี

บุคลากรเขา้มาแทนทีต่ําแหน่งเดมิ ทําใหเ้กดิปัญหารองลงมาคอืบุคลากร ตอ้งรบัผดิชอบงานใน



หน้าที่หลายๆ ด้านมากขึ้น โดยการปฏบิตัินัน้ต้องเสรจ็ทนัภายในเวลาที่กําหนด จงึส่งผลให้

ประสทิธภิาพงานนัน้ลดลง  

3.ความมัน่คงและความกา้วหน้าในตําแหน่งงาน 

 3.1รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรมคีวามคดิเหน็ว่าส่วนมากมตีําแหน่งงานที่มคีวามมัน่คงและมคีวามก้าวหน้าในหน้าที่

การงานของตนเอง โดยได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อปรบัเลื่อนเงนิเดอืนในแต่ละปี 

รองลงมาคอืไดม้กีารเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่งปีละ 2 ครัง้ ส่วนพนกังานราชการและลกูจา้งสามารถ

สอบกรณพีเิศษของภายในได ้ตามลาํดบั 

3.2 สภาพปัญหาความมัน่คงและความก้าวหน้าในตําแหน่งงานของบุคลากรกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า บุคลากร เจอปัญหาในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

เน่ืองจากมอีตัราตําแหน่งว่างในระดบัที่สูงขึ้นลดลง และในส่วนของพนักงานราชการบางครัง้

ระยะเวลาการต่อสญัญาจา้งของพนกังานราชการ มคีวามล่าชา้ และไมแ่น่นอน 

4.สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 4.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา

บุคลากรมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน ใหค้วามร่วมมอื

ในการปฏิบตัิงาน ในส่วนของสถานที่ก็มสีภาพแวดล้อมเอื้อต่อการปฏบิตัิงาน รองลงมาคือ

หน่วยงานมีการจดัเวรยามรักษาความปลอดภัย และมีมาตรการการป้องกันและควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) มกีารทาํความสะอาด

ภายใน ภายนอกสํานกังาน มกีารปรบัปรุงภูมทิศัน์ และในส่วนอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการ

ทาํงานของบุคลากรในสาํนกังานมเีพยีงพอ ตามลาํดบั 

4.2 สภาพปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดั

การศกึษาเจอสภาพปัญหาในส่วนของความเสีย่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) รองลงมาคอืเกดิความกงัวลในการทาํงาน เกดิการปวดเมือ่ยตาม

ร่างกาย จากการนัง่ทํางานเป็นเวลานาน และมเีพยีงส่วนน้อยทีเ่จอปัญหาทางระบบสารสนเทศ

และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ มคีวามล่าสมยั  

5. ความสาํเรจ็ของงาน 

5.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา

บุคลากรมคีวามคิดเห็นว่าสามารถปฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้สําเร็จ ลุล่วง เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเสรจ็ทนัภายในเวลาที่กําหนด รองลงมาคอืบุคลากรปฏบิตังิานจนมี

ผลงาน ได้รบัรางวลัยกย่องเชดิชู ผลการปฏบิตังิานของบุคลากรจงึทําให้ได้รบัความไว้วางใจ

จากผูบ้งัคบับญัชา และทาํใหเ้ป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนรว่มงาน ตามลาํดบั 

5.2 สภาพปัญหาด้านความสําเรจ็ของงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา

พบว่าปัญหาการทาํงานในส่วนของระยะเวลาการทาํงาน ทีต่้องเสรจ็ทนัภายในเวลาทีก่ําหนด ซึง่



ทําให้ผลของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพลดลงได้ และการทํางานต้องมีความรอบคอบ 

ระมดัระวงัเพื่อไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการทาํงานเป็นอย่างมาก ตามลาํดบั 

6.ค่าตอบแทน 

 6.1 รปูแบบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษามคีวาม

คิดเห็นว่า บุคลากรได้ร ับเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ได้รบัความยุติธรรม มี

สวสัดกิาร ค่ารกัษาพยาบาล มคี่าล่วงเวลา รองลงมาคอืได้รบัค่าการศกึษาบุตร มสีวสัดกิารค่า

เช่าบา้น ไดร้บัค่าเดนิทาง ไดร้บัเบีย้ประชุม ตามลาํดบั 

6.2 สภาพปัญหาด้านค่าตอบแทนของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษาสรุปไดว้่า 

มบีางส่วนทีเ่จอปัญหาความล่าชา้ในการเบกิค่าล่วงเวลา ในบางโครงการ ซึง่เป็นส่วนน้อยทีพ่บเจอ 
 

อภิปรายผล 
 

การวจิยัเรื่องการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 โดยกําหนดรูปแบบแรงจูงใจทัง้หมด 6 

ประเดน็ สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 

1. ดา้นนโยบายและการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา สรุปไดว้่าบุคลากรมคีวามคดิเหน็

ว่า ผูบ้รหิารมนีโยบายและการวางแผนการดาํเนินทีช่ดัเจน โดยมจีุดเน้นและแนวทางการบรหิาร

จดัการ เพื่อใช้ในการขบัเคลื่อนหน่วยงาน และเปิดโอกาสรบัฟังความคดิเหน็ใหค้วามสําคญักบั

บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือมคีําสัง่ในการกําหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ และ

บุคลากรยงัมองว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้องกบัแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ

ชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรเ์บริก์ Herzberg (1959)  ทีก่ล่าวว่านโยบายและ

การบรหิารงาน เป็นการจดัการบรหิารงานภายในองค์การที่ต้องมคีวามแน่ชดั เพื่อให้บุคคล

ดําเนินงานไดถู้กต้อง ตลอดจนการทีผู่บ้งัคบับญัชาบรหิารงานดว้ยความยุตธิรรมและมลีกัษณะ

ความเป็นผูนํ้า  

 2. ดา้นขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน สรุปไดว้่ารปูแบบแรงจงูใจในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจดัการศกึษา บุคลากรได้แสดงความคดิเหน็ว่าในการ

ทํางาน มีคําสัง่แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏบิตัิงานตามตําแหน่งงาน รองลงมาคอืได้มอบหมายให้ปฏบิตัิงานที่มคีวามท้าทายต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที ่และสามารถปฏบิตังิานแทนกนัไดก้รณทีีผู่ร้บัผดิชอบตดิภารกจิอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรเ์บริก์ Herzberg (1959)  ทีก่ล่าวว่าลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิคอื 

มกีารกําหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายให้ลงมอืทํา หรอืเป็น

งานทีส่ามารถกระทําได ้ตามความรูค้วามสามารถความถนัดในงาน 

3. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน บุคลากรแสดงความคดิเหน็ว่ามี

ความมัน่คงและมคีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง โดยได้รบัการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานเพื่อปรบัเลื่อนเงนิเดอืน รองลงมาคอืไดม้กีารเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่งปีละ 2 ครัง้ ส่วน



พนักงานราชการและลูกจ้างสามารถสอบกรณีพิเศษของภายในได้ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของโอโกมากะ Ogomaka  (1986) ทีท่าํการวจิยัเรื่ององคป์ระกอบของแรงจงูใจของคร ู

ในโรงเรยีนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบว่า ปัจจยัที่เป็นแรงจูงใจ คือ การได้รบัความ

เจรญิกา้วหน้า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญจมาศ จนิตสมทิธิ ์(2561) จากผลการวเิคราะห์

ข้อมูลปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ของบุคลากรสายบรกิาร มหาวทิยาลยั

พะเยา โดยภาพรวมพบว่าบุคลากรมแีรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

พบว่างานที่ทําอยู่มโีอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึน้ โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ

เป็นหลกั  

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน สรุปไดว้่าบุคลากรรูส้กึไดถ้งึการมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี

กบัเพื่อนรว่มงานและหวัหน้างาน โดยใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตังิาน สถานทีม่สีภาพแวดลอ้ม

เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน รองลงมาคือหน่วยงานมกีารจดัเวรยามรกัษาความปลอดภัย และมี

มาตรการการป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

มกีารทําความสะอาดภายใน ภายนอกสํานักงานและมอุีปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ในการทํางาน

เพยีงพอ ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกพร แสงไกร (2553) จากการศกึษาแรงจงูใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนตําบลใน เขตอําเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั

พบว่า โดยรวมมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมแีรงงใจอยู่ระดบั

มากที่สุด กล่าวได้ว่า สถานที่ปฏบิตังิานมคีวามเหมาะสม บรรยากาศในการทํางานเอื้ออํานวย

ต่อการปฏบิตังิาน มอุีปกรณ์เครือ่งมอืสื่อสารทีท่นัสมยั 

5. ด้านความสําเรจ็ของงานบุคลากรแสดงความคดิเห็นว่าสามารถปฏบิตัิงานที่ได้รบั

มอบหมายให้สําเร็จ ลุล่วง เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ เสร็จทนัภายในเวลาที่กําหนด 

รองลงมาคอืบุคลากรปฏบิตัิงานจนมผีลงาน ได้รบัรางวลัยกย่องเชดิชู ผลการปฏบิตัิงานของ

บุคลากรจึงทําให้ได้รบัความไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชาและทําให้เป็นที่พึงพอใจจากเพื่อน

ร่วมงานตามลําดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของ Maslow (1970) ทีก่ล่าว

ว่าความต้องการความสําเรจ็ คอื ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการพฒันา

ศกัยภาพของตนใหไ้ดร้บัผลสําเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และทฤษฎแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์อง

แมกคลลีแลนด์ (1961) กล่าวว่าความต้องการความสําเรจ็ คอืการพยายามทําทุกอย่างให้งาน

ตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้ ชอบความทา้ทาย ชอบความเสีย่ง มกีารคดิอย่างเป็นระบบวางแผน

แบบชาํนาญ  

6. ด้านค่าตอบแทน สรุปได้ว่ารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรได้รบั

เงนิเดอืน เป็นไปตามระเบยีบกฎเกณฑ์ ได้รบัความยุติธรรม มสีวสัดกิาร ค่ารกัษาพยาบาล 

มคี่าล่วงเวลา รองลงมาคอืได้รบัค่าการศึกษาบุตร มสีวสัดิการค่าเช่าบ้าน ได้รบัค่าเดนิทาง 

ไดร้บัเบีย้ประชุม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญจมาศ จนิตสมทิธิ ์(2561) ในการศกึษาแรงจงูใจ

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรสายบรกิาร มหาวทิยาลยัพะเยา โดยภาพรวมบุคลากรมแีรงจงูใจ

ในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทน สวสัดกิารที่



ไดร้บัมคีวามเหมาะสม ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการทาํงานเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและ

มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงานที่รบัผ ิดชอบ  ในการพิจารณาความดีความชอบหรอื 

ปรบัเงนิเดอืนขึน้อยูก่บัผลการปฏบิตังิาน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 ภายในกลุ่มงานอื่น ใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มเป้าหมายอื่น 

เพื่อทราบถงึมมุมองทีแ่ตกต่างกนัและนํามาเปรยีบเทยีบขอ้คดิเหน็ เพื่อนําไปแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 

2. ควรทําการวิจยัเปรยีบเทยีบกบัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อนําข้อมูลมา

วิเคราะห์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และนําไปสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ 

 3.  รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างสูง

จาก ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกยีรตริุ่ง อาจารยท์ี่ปรกึษา ทีไ่ดใ้หค้วามรู ้และเป็นทีป่รกึษาให้คําแนะนํา

เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ของการค้นคว้าอสิระฉบบัน้ีด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ 

ทาํใหก้ารคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูศ้กึษาจงึขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู  
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