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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อทราบถึง 1) เพื่อศึกษาศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และ
2) เพื่อ ทราบสภาพปั ญ หาของแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 งานวิจยั นี้จะเป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้
หลัก การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ส มั ภาษณ์ เ ป็ น บุ ค ลากรกลุ่ ม ส่ง เสริม
การจัด การศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
จํา นวน 6 คน ผู ้ว ิจ ยั ใช้ว ิจ ยั โดยการสุ ่ ม แบบเจาะจง เครื่อ งมือ การเก็บ ข้อ มูล ใช้คํา ถาม
แบบปลายเปิ ด และการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ แี จกแจงความถีเ่ พื่อหาข้อสรุปจากผลการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายปั จจัยแล้วพบว่า (1) ด้านนโยบาย
และการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหารมีการวางแผนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน มีจุดเน้ น
และแนวทางการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสในการบริหารงาน (2) ด้านขอบเขตงานและ
บทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน โดยรวมมีคําสังแบ่
่ งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน และ
กํา หนดมาตรฐานการปฏิบตั ิง านตามตํา แหน่ ง งาน (3) ด้านความมั ่นคงและความก้า วหน้ า
ในตําแหน่ งงาน โดยรวมตําแหน่ งงานมีความมันคง
่ มีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (4) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการปฏิบตั งิ านกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
มีสภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน (5) ด้านความสําเร็จของงาน สามารถปฏิบตั งิ านให้สําเร็จ
ลุล่ว ง เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ท่วี างไว้ (6) ด้านค่าตอบแทน เงินเดือน เป็ นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ได้รบั ความยุตธิ รรม
คําสําคัญ: รูปแบบแรงจูงใจ, การทํางาน, บุคลากรกลุ่มส่งส่งเสริมการจัดการศึกษา, แรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ าน

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การบริหารจัดการเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับทุกองค์กร การทีอ่ งค์กรจะเจริญก้าวหน้า
และอยู่รอดได้นนั ้ ขึน้ อยู่กบั คนหรือทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยหลักที่สําคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์
งานให้เ จริญ ก้าวหน้ า ชันญานุ ช ปิ่ นทองคํา (2555 : 1) ปั จจุบนั มีทฤษฎีแ ละกระบวนการที่
สามารถนํ ามาใช้บริหารงานให้บรรลุ เ ป้ าหมายขององค์กรมากมาย ผู้บริห ารจะต้อ งใช้ค วาม
พยายามทุกทางให้บุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กร วรรณชรินทร์ จิตรสมัคร (2559) การปฏิบตั งิ านนัน้ จะ
ประสบความสําเร็จ เป็ นทีย่ อมรับในความรูค้ วามสามารถทีท่ ํางานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร

งาน ถ้าแต่ละหน่ วยงานได้ออกแบบงานให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านหน่ วยงานก็จะ
ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรมากขึน้ และเต็มใจทีจ่ ะร่วมงานมากขึน้ หากผูบ้ งั คับบัญชาไม่ได้
ให้ความเอาใจใส่ดูแลบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแล้วย่อมหวังไม่ได้ว่าบุคลากร
เหล่านัน้ จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถที่มอี ยู่ผลที่ตามมาคือความสูญเปล่า
เพราะปฏิบตั ิห น้ าที่ไ ม่เ ต็มความสามารถอันเนื่ อ งมาจากขาดกํ าลัง ใจในการปฏิบตั ิห น้ าที่ซ่งึ
อาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ
ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อทราบถึงปั จจัยในด้านทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
โดยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึง่ เป็ นกลุ่มงานหนึ่งในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึก ษามีบ ทบาท อํ านาจหน้ า ที่สํา คัญ เกี่ย วกับการจัด การศึก ษา ซึ่ง ปั จจัย ใดที่ทํ า ให้
บุ ค ลากรมีแ รงจูง ใจในการทํ า งานที่ห น่ ว ยงานนี้ เช่ น ด้า นนโยบายและการบริห ารงานของ
ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา ด้ า นขอบเขตงานและบทบาทหน้ า ที่ก ารปฏิบ ัติง าน ด้ า นความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในตําแหน่ งงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสําเร็จของงาน ด้าน
ค่าตอบแทนเป็ นต้น
การวิจยั รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อทราบถึงปั จจัยในด้านที่มผี ลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต
4 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาของหน่ วยงานสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านโดย
มีแนวโน้มเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และประสบผลสําเร็จตามแผนงานทีว่ างไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ การศึกษานี้สามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางและประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
2. เพื่อศึก ษาสภาพปั ญหาของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากรสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจยั นี้จะเป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ส ัม ภาษณ์ นั น้ ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากร (กลุ่ ม ส่ ง เสริม การจัด
การศึกษา) ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และต้องมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กําหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั จํานวน 6 คน จากกลุ่มประชากรทัง้ หมด 7 คน

แนวคิ ด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ให้เ กิด ความรู้ค วามเข้า ใจเรื่อ งรูป แบบแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง าน จึง ได้ศึก ษา
หนังสือ บทความ งานวิจยั สื่อตีพมิ พ์ต่างๆ และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีได้ ดังนี้ (1) แรงจูงใจ คือ
พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากความต้องการในตัวบุคคล กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมจากสิง่ เร้า
โดยจงใจ ให้กระทําหรือดิน้ รนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย (2) ทฤษฎีของแรงจูงใจ (2.1) ทฤษฎีลําดับ
ขัน้ ความต้องการของ Maslow (1970) (อ้างถึงใน เถลิงศักดิ ์ อินทรสร,2554 ) เป็ นทฤษฎีทม่ี นุ ษย์
มีความต้องการทัง้ หมด 5 ขัน้ ตัง้ แต่ความต้องการพืน้ ฐานของชีวติ จนความต้องการสูงสุดจากตัว
บุคบคล (2.2) ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิรก์ Herzberg (1959) เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยคํ้าจุน คือปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุ้นในการทํางาน เพื่อจูงใจให้ชอบให้รกั ในงานที่ปฏิบตั ิ
และปั จจัยที่ช่ว ยลดความไม่พ อใจในการทํางาน หรือ ช่ ว ยให้มคี วามสุ ข ในการทํางาน (2.3)
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland (1961) (อ้างถึงใน วรรณชรินทร์ จิตร
สมัคร,2559) เป็ นทฤษฎีความต้องการเรียนรูค้ วามต้องการจากสังคม คือ ความต้องการทําสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งให้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามพัฒนาและเรียนรู้
ขัน้ ตอนงานวิ จยั
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ศึกษาค้นคว้าหาความร้ และรวบรวมข้อมลสําหรับงานวิจยั
สร้างแบบสัมภาษณ์ของรูปแบบแรงจูงใจและสภาพปั ญหา ตามหัวข้อดังนี้
1. นโยบายและการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา 4. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน 5.ความสําเร็จของงาน
3. ความมันคงและความก้
่
าวหน้าในตําแหน่งงาน 6.ค่าตอบแทน
ทําการสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สรปสัมภาษณ์เป็ นข้อความ และวิเคราะห์ผลข้อความจากการสัมภาษณ์
สรุปรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบเชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) กํ า หนดกลุ่ ม
ตัวอย่างจาก บุคลากร (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่มวี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไป และมีอายุการ

ทํางานไม่น้อ ยกว่า 1 ปี จํานวน 6 คน โดยการสุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive) เฉพาะ
บุคลากรทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)โดยทําการสัมภาษณ์ไว้ทงั ้ หมด 6 หัวข้อ
หลัก ดังนี้ (1) นโยบายและการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา (2) ขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่
การปฏิบตั ิงาน (3) ความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในตําแหน่ งงาน (4) สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (5) ความสําเร็จของงาน (6) ค่าตอบแทนผูว้ จิ ยั ใช้เครื่องมือในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์
เชิง ลึก (In-depth interview) ใช้ก ารสัม ภาษณ์ แ บบเป็ น รายบุ ค คล โดยใช้คํ า ถามปลายเปิ ด
(Open Ended Question) ซึ่งไม่จํากัดขอบเขตของคําถาม และนํ าประเด็นของรูปแบบแรงจูงใจ
ทัง้ 6 หัวข้อมาวิเคราะห์ สภาพปั จจุบนั และลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่องการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1. นโยบายและการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
1.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของบุคลากรกลุ่ มส่ง เสริมการจัดการศึกษา มี
ความคิดเห็นว่า ผูบ้ ริหารมีนโยบายและการวางแผนการดําเนินทีช่ ดั เจน โดยมีจุดเน้ นและแนว
ทางการบริหารจัดการ เพื่อนํ าไปขับเคลื่อนหน่ วยงาน และผู้บริหารยังมีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน รองลงมาคือเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นให้ความสําคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียม
กัน และมีคาํ สังในการกํ
่
าหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ บุคลากรยังมองว่าเป็ นนโยบายทีส่ อดคล้อง
กับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของชาติ ตามลําดับ
1.2 สภาพปั ญ หาด้า นนโยบายและการบริห ารงานของผู้บ ัง คับบัญ ชาบุ ค ลากรกลุ่ ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาพบว่า ในกระบวนการทํางานยังไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทก่ี ําหนด และ
เจอผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทําให้การ
สื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดหรือระหว่างหน่ วยงานเกิดความไม่ท่ชี ดั เจน
รองลงมาเจอปั ญหาความก้าวไม่ทนั ทางเทคโนโลยีของการทํางาน
2. ขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
2.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของบุค ลากรกลุ่ มส่ง เสริมการจัด การศึกษา มี
ความคิดเห็นว่ามีคําสังแบ่
่ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านตามตําแหน่ งงาน รองลงมาคือได้มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านที่มคี วามท้าทาย และ
บุคลากรภายในกลุ่มสามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้
2.2 สภาพปั ญหาด้านขอบเขตงานและบทบาทหน้ าที่การปฏิบตั งิ านของบุคลากรกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เจอสภาพปั ญหาในส่วนของบุคลากรภายในกลุ่มมี
ไม่เพียงพอกับขอบเขตงานที่มอี ยู่ซ่งึ เกิดจากการย้ายหน่ วยงานหรือการเกษียณอายุ โดยไม่ม ี
บุคลากรเข้ามาแทนทีต่ ําแหน่ งเดิม ทําให้เกิดปั ญหารองลงมาคือบุคลากร ต้องรับผิดชอบงานใน

หน้ าที่หลายๆ ด้านมากขึ้น โดยการปฏิบตั ินัน้ ต้องเสร็จทันภายในเวลาที่กําหนด จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานนัน้ ลดลง
3.ความมันคงและความก้
่
าวหน้าในตําแหน่งงาน
3.1รู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรกลุ่ ม ส่ ง เสริม การจัด การศึก ษา
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าส่วนมากมีตําแหน่ งงานที่มคี วามมันคงและมี
่
ความก้าวหน้าในหน้ าที่
การงานของตนเอง โดยได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพื่อปรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละปี
รองลงมาคือได้มกี ารเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งปี ละ 2 ครัง้ ส่วนพนักงานราชการและลูกจ้างสามารถ
สอบกรณีพเิ ศษของภายในได้ ตามลําดับ
3.2 สภาพปั ญ หาความมันคงและความก้
่
า วหน้ า ในตํ า แหน่ ง งานของบุ ค ลากรกลุ่ ม
ส่ ง เสริม การจัด การศึก ษาสรุ ป ได้ ว่ า บุ ค ลากร เจอปั ญ หาในการก้ า วไปสู่ ตํ า แหน่ ง ที่สู ง ขึ้น
เนื่องจากมีอตั ราตําแหน่ งว่างในระดับที่สูงขึ้นลดลง และในส่วนของพนักงานราชการบางครัง้
ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ มีความล่าช้า และไม่แน่ นอน
4.สภาพแวดล้อมในการทํางาน
4.1 รูป แบบแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรกลุ่ ม ส่ ง เสริม การจัด การศึก ษา
บุคลากรมีความคิดเห็นว่ามีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบตั ิง าน ในส่ ว นของสถานที่ก็มสี ภาพแวดล้อมเอื้อต่ อ การปฏิบตั ิง าน รองลงมาคือ
หน่ ว ยงานมีก ารจัด เวรยามรัก ษาความปลอดภัย และมีม าตรการการป้ อ งกัน และควบคุ ม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการทําความสะอาด
ภายใน ภายนอกสํานักงาน มีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และในส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักงานมีเพียงพอ ตามลําดับ
4.2 สภาพปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุ ค ลากรกลุ่มส่ งเสริมการจัด
การศึกษาเจอสภาพปั ญหาในส่วนของความเสีย่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองลงมาคือเกิดความกังวลในการทํางาน เกิดการปวดเมือ่ ยตาม
ร่างกาย จากการนัง่ ทํางานเป็ นเวลานาน และมีเพียงส่วนน้ อยทีเ่ จอปั ญหาทางระบบสารสนเทศ
และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ มีความล่าสมัย
5. ความสําเร็จของงาน
5.1 รูป แบบแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรกลุ่ ม ส่ ง เสริม การจัด การศึก ษา
บุค ลากรมีความคิดเห็นว่ าสามารถปฏิบตั ิง านที่ได้รบั มอบหมายให้สําเร็จ ลุ ล่ว ง เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่วี างไว้ โดยเสร็จทันภายในเวลาที่กําหนด รองลงมาคือบุคลากรปฏิบตั งิ านจนมี
ผลงาน ได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชู ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรจึงทําให้ได้รบั ความไว้วางใจ
จากผูบ้ งั คับบัญชา และทําให้เป็ นทีย่ อมรับจากเพื่อนร่วมงาน ตามลําดับ
5.2 สภาพปั ญหาด้านความสําเร็จของงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พบว่าปั ญหาการทํางานในส่วนของระยะเวลาการทํางาน ทีต่ ้องเสร็จทันภายในเวลาทีก่ ําหนด ซึง่

ทํ า ให้ ผ ลของงานที่อ อกมามีป ระสิท ธิภ าพลดลงได้ และการทํ า งานต้ อ งมีค วามรอบคอบ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานเป็ นอย่างมาก ตามลําดับ
6.ค่าตอบแทน
6.1 รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีความ
คิด เห็น ว่ า บุ ค ลากรได้ร ับ เงิน เดือ น เป็ น ไปตามระเบีย บกฎเกณฑ์ ได้ ร บั ความยุ ติธ รรม มี
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล มีค่าล่วงเวลา รองลงมาคือได้รบั ค่าการศึกษาบุตร มีสวัสดิการค่า
เช่าบ้าน ได้รบั ค่าเดินทาง ได้รบั เบีย้ ประชุม ตามลําดับ
6.2 สภาพปั ญหาด้านค่าตอบแทนของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า
มีบางส่วนทีเ่ จอปั ญหาความล่าช้าในการเบิกค่าล่วงเวลา ในบางโครงการ ซึง่ เป็ นส่วนน้อยทีพ่ บเจอ
อภิ ปรายผล
การวิจยั เรื่องการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยกําหนดรูปแบบแรงจูงใจทัง้ หมด 6
ประเด็น สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. ด้านนโยบายและการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา สรุปได้ว่าบุคลากรมีความคิดเห็น
ว่า ผูบ้ ริหารมีนโยบายและการวางแผนการดําเนินทีช่ ดั เจน โดยมีจุดเน้นและแนวทางการบริหาร
จัดการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหน่ วยงาน และเปิ ดโอกาสรับฟั งความคิดเห็นให้ความสําคัญกับ
บุ ค ลากรอย่ างเท่ าเทียมกัน รองลงมาคือ มีคํ าสังในการกํ
่
า หนดหน้ าที่ค วามรับผิด ชอบ และ
บุคลากรยังมองว่าเป็ นนโยบายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
ชาติ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิรก์ Herzberg (1959) ทีก่ ล่าวว่านโยบายและ
การบริหารงาน เป็ นการจัดการบริหารงานภายในองค์การที่ต้องมีความแน่ ชดั เพื่อให้บุคคล
ดําเนินงานได้ถูกต้อง ตลอดจนการทีผ่ ูบ้ งั คับบัญชาบริหารงานด้วยความยุตธิ รรมและมีลกั ษณะ
ความเป็ นผูน้ ํา
2. ด้านขอบเขตงานและบทบาทหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน สรุปได้ว่ารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นว่าในการ
ทํ า งาน มีคํ า สัง่ แบ่ ง หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในการปฏิบ ัติง าน มีก ารกํ า หนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ งงาน รองลงมาคือได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่มคี วามท้าทายต่ อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และสามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได้กรณีทผ่ี รู้ บั ผิดชอบติดภารกิจอื่นๆ ซึง่ สอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิรก์ Herzberg (1959) ทีก่ ล่าวว่าลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ คือ
มีการกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็ นงานที่น่าสนใจ ท้าทายให้ลงมือทํา หรือเป็ น
งานทีส่ ามารถกระทําได้ ตามความรูค้ วามสามารถความถนัดในงาน
3. ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในตําแหน่ งงาน บุคลากรแสดงความคิดเห็นว่ามี
ความมันคงและมี
่
ค วามก้าวหน้ าในหน้ าที่ก ารงานของตนเอง โดยได้รบั การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อปรับเลื่อนเงินเดือน รองลงมาคือได้มกี ารเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ งปี ละ 2 ครัง้ ส่วน

พนัก งานราชการและลูก จ้างสามารถสอบกรณีพ ิเศษของภายในได้ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของโอโกมากะ Ogomaka (1986) ทีท่ าํ การวิจยั เรื่ององค์ประกอบของแรงจูงใจของครู
ในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบว่ า ปั จ จัยที่เ ป็ นแรงจูง ใจ คือ การได้รบั ความ
เจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ จินตสมิทธิ ์ (2561) จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยภาพรวมพบว่าบุคลากรมีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่างานที่ทําอยู่มโี อกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่ งสูงขึน้ โดยพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ
เป็ นหลัก
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน สรุปได้ว่าบุคลากรรูส้ กึ ได้ถงึ การมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน สถานทีม่ สี ภาพแวดล้อม
เอื้อ ต่ อ การปฏิบตั ิง าน รองลงมาคือ หน่ ว ยงานมีก ารจัด เวรยามรัก ษาความปลอดภัย และมี
มาตรการการป้ องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
มีการทําความสะอาดภายใน ภายนอกสํานักงานและมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน
เพียงพอ ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกพร แสงไกร (2553) จากการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบลใน เขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่า โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแรงงใจอยู่ระดับ
มากที่สุด กล่าวได้ว่า สถานที่ปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม บรรยากาศในการทํางานเอื้ออํานวย
ต่อการปฏิบตั งิ าน มีอุปกรณ์เครือ่ งมือสื่อสารทีท่ นั สมัย
5. ด้านความสําเร็จของงานบุคลากรแสดงความคิดเห็นว่าสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมายให้สําเร็จ ลุ ล่ว ง เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ท่วี างไว้ เสร็จทันภายในเวลาที่กํ าหนด
รองลงมาคือบุคลากรปฏิบตั ิงานจนมีผลงาน ได้รบั รางวัลยกย่องเชิดชู ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุ ค ลากรจึง ทําให้ไ ด้รบั ความไว้ว างใจจากผู้บงั คับ บัญ ชาและทําให้เ ป็ น ที่พ ึง พอใจจากเพื่อ น
ร่วมงานตามลําดับ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการของ Maslow (1970) ทีก่ ล่าว
ว่าความต้องการความสําเร็จ คือ ความต้องการสูงสุดของแต่ ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
ศัก ยภาพของตนให้ไ ด้รบั ผลสําเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และทฤษฎีแ รงจูง ใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ของ
แมกคลีลแลนด์ (1961) กล่าวว่าความต้องการความสําเร็จ คือการพยายามทําทุกอย่างให้งาน
ตรงตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ชอบความท้าทาย ชอบความเสีย่ ง มีการคิดอย่างเป็ นระบบวางแผน
แบบชํานาญ
6. ด้านค่าตอบแทน สรุปได้ว่ ารูปแบบแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านของบุค ลากรได้รบั
เงินเดือน เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ได้รบั ความยุติธ รรม มีสวัสดิก าร ค่ารัก ษาพยาบาล
มีค ่า ล่ว งเวลา รองลงมาคือ ได้รบั ค่ าการศึก ษาบุต ร มีสวัสดิการค่ าเช่าบ้าน ได้รบั ค่ าเดินทาง
ได้รบั เบีย้ ประชุม สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ จินตสมิทธิ ์ (2561) ในการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทน สวัสดิการที่

ได้รบั มีความเหมาะสม ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการทํางานเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและ
มีค วามเหมาะสมกับ ปริม าณงานที่ร บั ผิด ชอบ ในการพิจ ารณาความดีค วามชอบหรือ
ปรับเงินเดือนขึน้ อยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ าน
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรศึก ษารู ป แบบแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภายในกลุ่มงานอื่น ให้ได้มาซึง่ กลุ่มเป้ าหมายอื่น
เพื่อทราบถึงมุมมองทีแ่ ตกต่างกันและนํ ามาเปรียบเทียบข้อคิดเห็น เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป
2. ควรทําการวิจยั เปรียบเทียบกับสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาอื่น เพื่อนํ าข้อมูลมา
วิเ คราะห์ ใ ห้ ต รงกลุ่ ม เป้ า หมายมากขึ้น และนํ า ไปสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมีแ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้
3. รู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของลู ก จ้ า งสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รบั ความกรุณาอย่างสูง
จาก ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง อาจารย์ท่ปี รึกษา ทีไ่ ด้ให้ความรู้ และเป็ นทีป่ รึกษาให้คําแนะนํ า
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่
ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูศ้ กึ ษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง
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