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เชิงปริ มาณ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer, 1972)
ซึ่ งได้แบ่งความต้องการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความต้องการการดารงชี วิต ความต้องการมีสัมพันธภาพ
และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 335 คน
โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์ แกน
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ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( )
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t - test) การทดสอบค่าเอฟ (F) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ี เชฟเฟ่ Scheffe’s
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงจากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ความต้องการความสัมพันธภาพ ความต้องการดารงชี วติ และความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า
2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ จาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน และขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ .05
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The objectives of this research were to study and compare work motivation of teachers
in Chonburi province under Secondary Educational Service Area Office 18. This quantitative
study followed the E.R.G. theory and framework proposed by Alderfer (1972). The theory
divided the needs into 3 categories: Existence, Relatedness and Growth. The sample in this study
was 335 secondary school teachers. The number of sample was identified as suggested in the
table recommended by Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608). Data collection
instrument in this study was a five-point-rating-scale questionnaire asking 35 questions.
The questionnaire has its item discriminating power between .27-.75. The reliability of
this questionnaire was .95. The statistical methods used in this study were Average ( ),
Standard Deviation (SD), t-test, F-test, One- way ANOVA and Scheffe's method of multiple
comparison test.
The research reached the following conclusions:
1. Work motivation of teachers in Chonburi province under Secondary Educational
Service Area Office 18 both in general and each aspect was at a high level. The top 3 motivation
factors were 1) Relatedness, 2)Existence, and 3) Growth.
2. The comparison of work motivation of teachers in Chonburi province under
Secondary Educational Service Area Office 18 as classified by gender, work experience and
size of the school both in general and each aspect showed statistical significant difference
at 0.05 level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืนจะต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างทุน
ของประเทศที่มีอยูใ่ ห้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรื อทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมการเสริ มสร้างปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็ น
ภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) การศึกษา
จึงถือว่ามีบทบาทที่สาคัญที่ช่วยสร้าง “คน” ให้มีคุณภาพเป็ นทั้งคนเก่งและเป็ นคนดีของสังคม
มีระเบียบวินยั มีความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม สามารถร่ วมมือส่ งเสริ ม
และพัฒนาให้สังคมและประเทศชาติเจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้การจัดการศึกษาจะเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอที่จะผลักดันให้เกิด
การพัฒนาประเทศในทิศทางที่พึงประสงค์ได้น้ นั ต้องอาศัยครู เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
เพราะปั จจัยสาคัญยิง่ ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาคือครู ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ นครู มืออาชีพที่รอบรู้
ทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยีเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพและสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้
การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้เนื่ องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการ
สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ครู เป็ นผูซ้ ่ ึงมีบทบาทในการจัดการศึกษา ให้
เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่กาหนดความมุ่งหมาย
และหลักการไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู ้และคุณธรรมในการดาเนิ นชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข” ครู เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากครู เป็ นผู้
วางรากฐาน การศึกษาให้แก่เยาวชนให้มีคุณภาพดีมีความรู ้ รู ้จกั การดาเนินชีวิตของตนเองให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอันผันแปรอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามลักษณะของ
ความเป็ นจริ ง แม้วา่ ครู จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถความขยันหมัน่ เพียรสักเพียงใดก็ตามหาก
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ ริ หารไม่เอาใจใส่ ดูแลครู ไม่ให้เกิดความพึงพอใจในการทางานแล้วย่อมส่ งผล
ต่อการทางาน ที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้(อรนุช พริ นทร์ , 2546, หน้า 1 อ้างถึงใน พรรณิ ภา
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พระพล, 2558, หน้า 1) สอดคล้องกับสฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล (2554, หน้า 5) ที่วา่ การบริ หาร
สถานศึกษาจะเกิดความสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้น้ นั จะต้องใช้ ทรัพยากรการบริ หารอัน
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการจัดการเป็ นสาคัญ ซึ่งทรัพยากรการบริ หารที่ดี
ที่สุดก็คือ คน โดยภารกิจหลักในการบริ หารบุคคลถือเป็ นร้อยละ 80 ของภาระงานทั้งหมดของ
ผูบ้ ริ หาร สาหรับในบริ บทของสถานศึกษา คน ในฐานะบุคลากรของสถานศึกษาจะเป็ นผูใ้ ช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งหมดในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาใด ที่ให้ความเอาใจใส่ ต่อบุคลากรทั้งครู
และบุคลากรสายสนับสนุนแล้วย่อมส่ งผลให้การทางาน ของบุคคลนั้นมีความพร้อมและเต็มใจ
ที่จะทางานอย่างเต็มที่
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิง่ ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย เพราะแรงจูงใจเป็ นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะ
และความรู ้สึกที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถสู ง หากแรงจูงใจและกาลังใจ
ไม่ดี การปฏิบตั ิงานอาจจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถไม่สูงนัก แต่ถา้ มีแรงจูงใจและกาลังใจที่ดี การปฏิบตั ิงานอาจจะได้ผลมากกว่า
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสู ง ผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กร ร่ วมมือกันทางานอย่างเต็มศักยภาพเกิดแรงจูงใจ
เกิดความผูกพันต่อองคก์รผูบ้ ริ หารจะต้องมีทกั ษะ ในการจูงใจ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
มีความตื่นตัวเกิดแรงจูงใจในการทางาน เพื่อเป็ น แรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีทิศทางในทางเดียวกัน เพื่อให้องคก์ร บรรลุผลตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ภารดี
อนันต์นาวี, 2552, หน้า 112) แรงจูงใจนั้นเปรี ยบเสมือนดอกไม้ที่อยูใ่ นใจของบุคลากรทุกคน
ที่จะสร้างพลังความมีชีวติ ชีวาและความสดชื่น ร่ าเริ งแต่ถา้ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทางาน
ก็อาจเกิดพฤติกรรมการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ไม่ต้ งั ใจทางาน ทางานผิดพลาดเสี ยหาย
หรื อขาดงาน หยุดงานบ่อย ๆ แรงจูงใจในการทางาน จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการปฏิบตั ิงาน
ในองคก์รใด ๆ ก็ตาม แรงจูงใจจะทาให้คนมีพลังมีความหวังมีความสุ ขในชีวติ ทั้งชีวิตส่ วนตัว
และชีวติ การทางานด้วย (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 154) ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มีความสาคัญต่อการทางานของแต่ละบุคคล และมีความจาเป็ นสาหรับองค์กรทุกแห่ ง เพราะการทางาน
ใด ๆ ก็ตามจะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ถ้าหากบุคคลมีแรงจูงใจในการทางานสู ง ย่อมส่ งผล
ให้กระตือรื อร้น มีความมานะ อดทน นาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้
เป็ นประโยชน์ต่องาน หากไม่สาเร็ จบุคคลนั้นก็มกั จะพยายามค้นหาสิ่ งผิดพลาด และพยายามแก้ไข
ให้ดีข้ ึนในทุกวิถีทาง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางาน จนในที่สุดทาให้คน้ พบแนวทาง
ที่เหมาะสม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ จึงเป็ นหน้าที่สาคัญยิง่ ของผูบ้ ริ หาร
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แต่ละองค์กรควรตระหนักถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สุ มทร ชานาญ
(2553, หน้า 300 - 301) ได้กล่าวถึงการเสริ มสร้างแรงจูงใจ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทางาน
ร่ วมกับบุคคลในองค์การ เนื่ องจากบุคคลเป็ นทรัพยากรที่มีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต (Dynamic)
มีความรู ้สึก มีความต้องการและไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นหากผูน้ าสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดในตัว
ผูร้ ่ วมงานอย่างเต็มที่แล้วย่อมจะมีแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์การให้ประสบผลสาเร็ จ
ตามกาหนดเป้ าหมายในที่สุด ดังนั้นวิธีสร้างแรงจูงใจในที่ทางานผูน้ าขององค์การโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถานศึกษา ควรมีระบบที่เน้นคุณธรรม เช่นการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบ
เป็ นที่ยอมรับและเข้าใจชัดเจน เป็ นขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นใน
การสร้างสถานการณ์หรื อสภาพแวดล้อมขององค์การที่ปลอดภัย น่าอยูส่ าหรับผูต้ ามเป็ นการสร้าง
ความมัน่ คงทางกาย นอกจากนี้ผนู ้ าควรตระหนักว่า ความสุ ขที่เกิดจากการได้ทาในสิ่ งที่ดีกว่าและ
เป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม เป็ นที่ชื่นชมในองค์การ เป็ นการสร้างความมัน่ คงทางจิตใจให้แก่ผตู ้ ามได้
อย่างดี หากผูน้ าสามารถสร้างความมัน่ คงทั้งสองประการให้เกิดในตัวผูต้ ามแล้วย่อมจะเป็ น
แรงจูงใจให้ผตู ้ ามมีความมุ่งมัน่ ต่อภารกิจขององค์การ นอกจากนี้แล้วการสร้างเจตคติที่ดีใน
การทางาน โดยการกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจต่อนโยบาย วัตถุประสงค์ และวิธีการ
ดาเนินงานขององค์การ การกาหนดมาตรฐานสาหรับวัดผลสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน การกาหนด
เงินเดือนและค่าจ้างที่เป็ นธรรม งานที่ปฏิบตั ิควรมีความถนัดและใจรัก แรงจูงใจจะเกิดขึ้นด้วย
ความรู ้สึกพึงพอใจในงานที่ทา ถ้ายิง่ งานนั้นได้เปิ ดโอกาสให้ตนได้ใช้ความชานาญและความคิด
ริ เริ่ มของตนเองมาก ผูป้ ฏิบตั ิงานจะพอใจในงานที่ทา ความเป็ นสมาชิกของกลุ่ม เมื่อคนในกลุ่ม
รวมกันได้จะเห็นว่าแรงจูงใจของกลุ่มโดยทัว่ ไปดีข้ ึน และถ้ากลุ่มย่อย ๆ สามารถประสานกันได้ก็จะ
ทาให้แรงจูงใจของกลุ่มใหญ่และองค์การดีข้ ึนด้วย การบาเหน็จรางวัลตลอดจนการเลื่อนขั้น
ตาแหน่งแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดียอ่ มเป็ นการเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
การมีสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยพยายามให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ใช้ความคิดในงานที่ได้รับ ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ก็เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ง
ที่ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับควรได้ตระหนักและให้ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะถ้าครู มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานที่ดีหรื อสู งแสดงว่าครู มีความรู ้สึกที่ดีต่อสถานศึกษา รู ้สึกที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน อยากเสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ร่ วมแรงร่ วมใจกันทางานและการทางานร่ วมกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นระยะเวลาอันยาวนานก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกันถ้าครู ใน
สถานศึกษาอยูใ่ นสภาพมีแรงจูงใจในการทางานที่ไม่ดีหรื อต่าแสดงว่าครู กาลังเสี ยกาลังใจ
มีความรู ้สึกระแวง ไม่เชื่ อเถือกันและกันในหมู่เพื่อนร่ วมงาน การละทิ้งงานก็จะเกิดขึ้น ภารกิจ
ของสถานศึกษานั้นย่อมไม่บรรลุผล
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ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับควรได้ตระหนักและให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นในความรู ้สึกนึกคิดของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถาวรไม่วา่ จะเป็ นความสนใจ ความต้องการ หรื อเจตคติต่องานล้วน
แต่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางานทุกฝ่ าย เพราะนอกจากจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายส่ วนตัว
ของทุกคนแล้วยังจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน (ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 136)
จึงเป็ นหน้าที่สาคัญยิง่ ของผูบ้ ริ หารในการใช้วธิ ี การอย่างไรที่จะให้ได้ถึงเป้ าหมายของงานและ
ความพึงพอใจในการทางาน สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารทุกระดับชั้นควรตระหนักก็คือ การโน้วน้าวจิตใจของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานให้เกิดแรงจูงใจและเสริ มสร้างพลังความสามัคคีในการทางาน
เพื่อนาองค์การไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความเรี ยบร้อย
วิธีที่ผบู้ ริ หารจะผสานจิตใจของผูร้ ่ วมงานให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานอันเป็ น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในหลายปี การศึกษาที่ผา่ นมามีขา้ ราชการครู ยนื่ คาร้องขอย้ายออกนอกพื้นที่ ทาให้เกิด
ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน และในภาพรวมยังขาดแคลนอัตรากาลังครู ส่ งผลให้ปริ มาณงาน
ของครู มากขึ้น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2555) ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหา
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวม และจากผลการสอบของนักเรี ยนก็อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ ที่จะทาวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการครู จงั หวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่มากน้อยเพียงใด โดยจาแนกตามเพศ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยน เพื่อใช้ศึกษาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
เสริ มสร้างแรงจูงใจรวมถึงขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ครู มีประสิ ทธิภาพใน
การทางาน อันจะส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยน

คาถามในการวิจัย
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยูใ่ นระดับใด
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2. เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
และขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกันจะมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกันหรื อไม่

สมมติฐานในการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
และขนาดของโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ E. R. G. ของอัลเดอร์ เฟอร์
(Alderfer, 1972) ซึ่ งได้แบ่งความต้องการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความต้องการดารงชีวติ
2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ 3) ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้
สรุ ปแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยศึกษาและเปรี ยบเทียบจาแนกตามเพศ ประสบการณ์ และขนาด
ของโรงเรี ยน ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้ น
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
- น้อยกว่า 5 ปี
- ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
- มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พิเศษ
- ขนาดใหญ่พิเศษ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู
1. ความต้องการด้านการดารงชีวติ
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคลากรของข้าราชการครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนือ้ หาสาระทีส่ นใจศึกษา
1. ขอบเขตเนื้ อหามุ่งศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัด
ชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั โดยอาศัยแนวคิด
และทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. (Existence - Relatedness - Growth Theory) ของอัลเดอร์ เฟอร์
(Alderfer 1972) ซึ่ งได้แบ่งความต้องการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความต้องการดารงชีวติ
2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ 3) ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปี การศึกษา 2559 จานวน 31 โรงเรี ยน มีขา้ ราชการรวม
ทั้งสิ้ น 2,696 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปี การศึกษา 2559 จานวน 335 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจาก
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และ
ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรี ยน จากนั้นจึงทาการสุ่ ม
อย่างง่าย
3. ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
3.1.1 เพศ
3.1.1.1 เพศชาย
3.1.1.2 เพศหญิง
3.1.2 ประสบการณ์การทางาน
3.1.2.1 ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี
3.1.2.2 ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 5 - 10 ปี
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3.1.2.3 ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3.1.3 ขนาดของโรงเรี ยน
3.1.3.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก
3.1.3.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง
3.1.3.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่
3.1.3.4 โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
3.2.1 ความต้องการด้านการดารงชีวิต
3.2.2 ความต้องการมีสัมพันธภาพ
3.2.3 ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง สิ่ งที่เป็ นพลังกระตุน้ หรื อชี้แนวทางให้แต่ละ
บุคคลกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ ให้คงอยูห่ รื อเกิดแรงขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
และตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความต้องการดารงชีวติ หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ได้แก่ สภาพการทางาน การปกครองบังคับบัญชา ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความมัน่ คง
ในการทางาน และฐานะทางเศรษฐกิจ
1.2 ความต้องการมีสัมพันธภาพ หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ครู ซ่ ึ งเกิดจากความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู และผูร้ ่ วมงานรวมถึงผูบ้ งั คับบัญชา ความรู ้สึกเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกลุ่ม และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นได้แก่ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน การได้รับการยกย่อง
และการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
1.3 ด้านความเจริ ญก้าวหน้า หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ที่เกิดจากการยอมรับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอน และได้รับความสาเร็ จในทุกสิ่ ง
ที่นึกคิดและมุ่งหวัง ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความรู ้ความสามารถ ที่นามาพัฒนาศักยภาพของตน
ความรับผิดชอบ ความสาเร็ จของงาน และลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี หมายถึ ง ข้าราชการครู ที่ทาหน้าที่สอนโรงเรี ยนมัธยม
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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3. เพศ หมายถึง เพศของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
4. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ขา้ ราชการครู ได้ปฏิบตั ิงาน
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4.1 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี
4.2 ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ
ครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีระยะเวลา 5 - 10 ปี
4.3 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีระยะเวลา
มากกว่า 10 ปี
5. ขนาดของโรงเรี ยน หมายถึง จานวนนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดขนาดของโรงเรี ยน
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็ น 4 ขนาด คือ
5.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยน 1 - 500 คน
5.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยน 501 - 1,500 คน
5.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยน 1,501 - 2,500 คน
5.4 โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยน 2,501 คนขึ้นไป
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 หมายถึง หน่วยงานการศึกษาที่ทา
หน้าที่บริ การและควบคุมดูแลให้ความสะดวกในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

9

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเป็ นหัวข้อดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแรงจูงใจ
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จดั การศึกษาโดยมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ในการดาเนินงานว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จะเป็ นผูน้ าของ
เขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและให้บริ การการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง สาหรับพันธกิจที่
ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้กาหนดไว้ดงั นี้ (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2556)
พันธกิจ
1. เร่ งรัดพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการพัฒนาสู่ คุณภาพระดับสากล
2. เสริ มสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้สามารถประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
4. พัฒนาระบบบริ หารจัดการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนและให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
5. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
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เป้าประสงค์ ทจี่ ะนาไปสู่ ความสาเร็จ
1. นักเรี ยนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล มีทกั ษะการคิด
วิถีชีวติ พอเพียง ประยุกต์ใช้วถิ ีชีวติ ไทย สู่ การเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เยาวชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทั้งเยาวชนทัว่ ไป ผูพ้ ิการ ด้อยโอกาส กลุ่มพิเศษอื่น ๆ ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทัว่ ถึง
3. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีความเข้มแข็งเป็ นพลังขับเคลื่อนและ
ให้การบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. นักเรี ยนมีความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีสุขภาพร่ างการแข็งแรงสมบูรณ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงครอบคลุมผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ
ตามหลักธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และให้บริ การการศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้กบั
นักเรี ยนทุกคน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เพื่อรักษาคุณภาพของผูเ้ รี ยน และมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ คู่คุณธรรม มีความสานึกในความเป็ น
ไทย ดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาซึ่ งขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามที่มีมา
ช้านาน รวมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
และเป็ นกาลังสาคัญของอนาคต
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แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motive) เป็ นคาที่มาจากคาภาษาละติน ที่วา่ Movere ซึ่งหมายถึง เคลื่อนไหว
(Move) ดังนั้น คาว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
ดาฟท์ (Daft, 2000, p. 534) กล่าวถึง แรงจูงใจว่าหมายถึง พลังหรื อแรงผลักดันทั้ง
ภายนอกและภายในตัวบุคคล ซึ่ งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรื อร้น รวมทั้งเป็ นบุคคลรักษา
พฤติกรรมนั้นไว้
กริ ฟฟิ น (Griffin, 1999, p. 484) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ชุดของพลังผลักดันที่เป็ น
สาเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมในแนวทางที่สนองต่อความต้องการของตน
วรู ม (Vroom, 1995, p. 7) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงกระบวนการในการ
ควบคุมหรื อครอบงาทางเลือกโดยบุคคลหรื ออินทรี ยต์ ่าสุ ด (Lower organism) โดยไม่เปิ ดโอกาส
ให้เลือกทางเลือกอื่น ๆ ด้วยความสมัครใจ เช่น เมื่อเราเกิดความรู ้สึกหิ ว เราก็ตอ้ งรับประทานอาหาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งไม่มีโอกาสเลือกทางเลือกอื่นแต่อย่างใด
ดับริ น และไอร์แลน (Dubrin & Ireland, 1993, p. 294) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวน
ที่ถูกให้เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนพฤติกรรมที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของเป้ าหมายในองค์กร
ลูธนั ส์ (Luthans, 1992, p. 147) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ กระบวนการซึ่ งเริ่ มต้นจากความรู ้สึก
ที่ไม่เพียงพอ หรื อเติมไม่เต็มทางจิตใจที่เรี ยกกันว่า ความต้องการ ซึ่ งเป็ นแรงขับที่ก่อให้เกิด
การแสดงพฤติกรรมของมนุ ษย์ที่จะบรรลุตามเป้ าหมายอันเป็ นสิ่ งที่ล่อใจ นัน่ คือความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการ (Needs) แรงขับ (Drive) และรางวัล อันเป็ นสิ่ งล่อใจ (Incentive)
กูด้ สัน (Goodson, 1985) ให้ความหมายว่า ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
ในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ งการจูงใจจะทาให้ผลงานขององค์การสู งขึ้น
มัลลิกา นิกรกุล (2557 , หน้า 27) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การแสดงออกของบุคคล
ที่แตกต่างกัน ที่ถูกกระตุน้ ด้วยปั จจัยภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม
ในการทางานด้วยความพอใจและเต็มใจ เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิน้ นั บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความต้องการ
ยุทธนา สุ รเชษฐพงษ์ (2554, หน้า 10) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นสภาวะของความเต็มใจ
ในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ โดยสนองความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
ซึ่ งแรงจูงใจนี้ จะเป็ นหน้าที่ประการหนึ่งของผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ถูกจูงใจนั้น จะต้องมีความสามารถ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ดว้ ย
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สนัน่ ฤทธิ์ จอหอ (2552, หน้า17) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับหรื อแรงกระตุน้ ที่
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทางเพื่อตอบสนองความต้องการ และบรรลุผล
สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
สุ พานี สฤษฎ์วานิช (อ้างถึงใน Robbins, 2003 pp.39 - 40) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง
แรงกระตุน้ (Arousol) หรื อแรงแห่งความพยายามที่เข้มข้น (Intensity) ไม่ยอ่ ท้อ (Persistence)
และอย่างมีทิศทาง (Direction) เพื่อให้คนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็ น
กระบวนการภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิดทิศทางของการกระทาบางสิ่ งบางอย่าง
อย่างสมัครใจ เต็มใจ เพื่อให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ โดยเป็ นความเต็มใจที่จะทารวมทั้ง
ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการนั้น
จากความหมายของแรงจูงใจที่ได้กล่าวมานั้น สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจเป็ นกระบวน
การภายในจิตใจที่เกิดขึ้น เป็ นการกระทาด้วยความเต็มใจโดยมีเป้ าหมายที่ชดั เจน ที่ตอ้ งการกระทา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจจะส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพและปริ มาณของงาน ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ ครู
ผูป้ กครอง จาเป็ นต้องรู ้วา่ อะไรคือแรงจูงใจที่จะผลักดันหรื อทาให้พนักงาน นักเรี ยน หรื อผูท้ ี่ถูก
จูงใจ สามารถปฏิบตั ิสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มความสามารถ กิบสัน, ไอแวนซ์วชิ และดอนเนลลี่
(Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1982, p. 80) กล่าวว่ามีตวั แปรต่าง ๆ เช่น ความรู ้ความสามารถ
ระดับความใฝ่ ฝัน ภูมิหลังของแต่ละคนรวมทั้งผลตอบแทน มีส่วนทาให้ผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างสิ่ งสาคัญที่ช่วยในการกระตุน้ ให้บุคคลมีความพยายามในการทางาน
คือ การจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทางที่แน่นอน ระดับการทางานสม่าเสมอ ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงาน
จะสู งกว่าเมื่อมีแรงจูงใจ
วรู ม (Vroom 1995, p. 610) ได้กล่าวถึงความสาคัญของแรงจูงใจไว้วา่ มีความสาคัญ
ต่อการทางานของบุคคลเป็ นอย่างยิง่ เพราะการทางานใดก็ตาม ถ้าจะให้ได้ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลจะต้องประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถหรื อทักษะในการทางาน
ของบุคคลและจูงใจเพื่อที่จะโน้มน้าวบุคคลให้ใช้ความสามารถหรื อทักษะในการทางาน
โนวา แอค Nova Act (2007) ได้สรุ ปถึงความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. การจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการทางานให้บุคคล
พลัง (Energy) เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการกระทา หรื อ พฤติกรรมของมนุษย์
ในการทางานใด ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทางานสู ง ย่อมทาให้ขยันขันแข็ง กระตือรื อร้น ทาให้
สาเร็ จ ซึ่ งตรงข้ามกับบุคคลที่ทางานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม” ที่ทางานเพียงเพื่อให้ผา่ นไปวัน ๆ
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2. การจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการทางานให้บุคคล
ความพยายาม (Persistence) ทาให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิดหาวิธีการ
นาความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด
ไม่ทอ้ ถอยหรื อละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลสาเร็ จ
ด้วยดีก็มกั คิดหาวิธีการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
3. การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทางานของบุคคล
การเปลี่ยนแปลง (Variability) รู ปแบบการทางานหรื อวิธีทางานในบางครั้ง ก่อให้เกิด
การค้นพบช่องทางดาเนิ นงานที่ดีกว่า หรื อประสบผลสาเร็ จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า
การเปลี่ยนแปลง เป็ นเครื่ องหมายของความเจริ ญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลกาลัง
แสวงหาการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวติ บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางานสู ง เมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่สาเร็ จ บุคคลนั้นก็มกั จะพยายามค้นหาสิ่ งผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดี
ขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางาน จนในที่สุดทาให้คน้ พบแนวทางที่
เหมาะสมซึ่ งอาจจะต่างไปจากแนวเดิม
4. การจูงใจในการทางานช่วยเสริ มสร้างคุณค่าของความเป็ นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคล
บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางาน จะเป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่ ทางานให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า
การที่มุ่งมัน่ ทางานที่ตนรับผิดชอบให้เจริ ญก้าวหน้า ถือได้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีจรรยาบรรณในการทางาน
(Work ethics) ผูท้ ี่มีจรรยาบรรณในการทางาน จะเป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มัน่ คงในหน้าที่
และมีวนิ ยั ในการทางาน ซึ่ งลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ โดยผูท้ ี่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทาในสิ่ งที่ไม่ดี
นพวรรณ พิทกั ษ์จรรยา (2557) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางานเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การบริ หารงานผลจากการจูงใจนี้จะเป็ นผลต่อเนื่องไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานในองค์การหรื อหน่วยงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ซ่ ึ งมีส่วนทาให้ผล
การปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่สาคัญที่ช่วยในการกระตุน้ ให้บุคคล
มีความพยายามในการทางาน คือ แรงจูงใจนัน่ เอง
อุษา กลิ่นเจริ ญ (2558) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสาคัญและ
มีความจาเป็ นสาหรับองค์การทุกแห่ง ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถชักจูงบุคคลให้องค์การได้ตรงกับเรื่ อง
ที่เขาต้องการแล้ว ก็จะทาให้บุคคลมีแรงจูงใจเต็มที่พร้อมร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การ
จากที่กล่าวมานั้น สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสาคัญต่อการทางาน
ของแต่ละบุคคล และมีความจาเป็ นสาหรับองค์การทุกแห่ ง เพราะการทางานใด ๆ ก็ตามจะมี
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ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ถ้าหากบุคคลมีแรงจูงใจในการทางานสู ง ย่อมส่ งผลให้กระตือรื อร้น
มีความมานะ อดทน นาความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่องาน
หากไม่สาเร็ จบุคคลนั้นก็มกั จะพยายามค้นหาสิ่ งผิดพลาด และพยายามแก้ไขให้ดีข้ ึนในทุกวิถีทาง
ซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางาน จนในที่สุดทาให้คน้ พบแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อจะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่ต้ งั ไว้
ประเภทของแรงจูงใจ แบ่ งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัว
บุคคลที่มากระตุน้ ซึ่ งปกติบุคคลอื่นเป็ นผูก้ าหนดมากกว่าที่กาหนดโดยบุคคลนั้น โดยแรงจูงใจ
ภายนอกมักใช้สิ่งจูงใจเป็ น 2 ลักษณะ คือ สิ่ งจูงใจที่เป็ นเงิน และสิ่ งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน เช่น
การกาหนดค่าตอบแทน โบนัส เงินรางวัลจากการทางาน การให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ การใช้วธิ ีนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการทางาน การให้ความรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัย การจัดสวัสดิการของ
หน่วยงาน การให้การยอมรับบุคคลให้มีฐานะทางสังคมอาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกียรติยศ
ชื่อเสี ยง คาชมหรื อยกย่อง เป็ นต้น ซึ่ งแรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี ที่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทนเท่านั้น
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคลซึ่ งอาจจะเป็ นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ
ความต้องการความสาเร็ จในงาน การอยากทางานเพราะอยากท้าทายความสามารถ ฯลฯ สิ่ งต่าง ๆ
ดังกล่าวนี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวติ แก่เขา
และครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการดาเนินการก็ไม่ได้
จ่ายค่าตอบแทนที่ดีแต่ดว้ ยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทางานอย่างเต็มที่
การทางานขององค์การหรื อหน่วยงาน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องจัดให้มีแหล่งที่จะ
เกิดแรงจูงใจแก่บุคคลที่ปฏิบตั ิงานในองค์การทั้งปั จจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจ
ภายใน ทั้งนี้การจัดให้บุคคลได้รับสิ่ งที่เรี ยกว่าแรงจูงใจภายนอกจะเป็ นปั จจัยที่เสริ มแรงในการทางาน
เบื้องต้น ส่ วนปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจภายในนั้นจะเป็ นสิ่ งเสริ มแรงจูงใจในการทางานที่มีความยัง่ ยืน
สามารถส่ งผลต่อการทางานของบุคคลอย่างยาวนานถาวร และส่ งผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การหรื อหน่วยงาน
ทีม่ าของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น อาจจะเนื่องมาจากความต้องการหรื อแรงขับ
หรื อสิ่ งเร้า หรื ออาจเนื่ องมาจากการคาดหวังหรื อจากการเก็บกดซึ่ งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตวั จะเห็นได้
ว่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่ องจากพฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน
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แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทาให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมที่
เหมือนกันก็ได้ดงั นั้นจะกล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจที่สาคัญ ดังนี้
1. ความต้องการ (Need) เป็ นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทาให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้ตวั เอง เช่น เมื่อรู ้สึกว่าเหนื่ อยล้าก็จะนอนหรื อนัง่ พัก ความต้องการ
มีอิทธิ พลมากต่อพฤติกรรมเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
นักจิตวิทยาแต่ละท่านอธิ บายเรื่ องความต้องการในรู ปแบบต่าง ๆ กันซึ่ งสามารถแบ่งความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ได้เป็ น 2 ประเภท ทาให้เกิดแรงจูงใจ
1.1 แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (Physical motivation) เป็ นความต้องการเกี่ยวกับอาหาร
น้ า การพักผ่อน การได้รับความคุม้ ครอง ความปลอดภัย การได้รับความเพลิดเพลิน การลด
ความเคร่ งเครี ยด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้นและวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายเนื่องจาก
เกิดความเสื่ อมของร่ างกาย
1.2. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social motivation) แรงจูงใจด้านนี้สลับซับซ้อนมาก
เป็ นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชีววิทยาของมนุษย์ในความต้องการอยูร่ ่ วมกันกับครอบครัว
เพื่อนฝูงในโรงเรี ยน เพื่อนร่ วมงาน เป็ นความต้องการส่ วนบุคคลที่ได้รับอิทธิ พลมาจากสิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมซึ่ งในบางวัฒนธรรมหรื อบางสังคมจะมีอิทธิ พลที่เข้มแข็งและเหนียวแน่นมาก
2. แรงขับ (Drives) เป็ นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่ งเร้าจากภายใน
ตัวบุคคล ความต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กนั คือ เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการ
นั้น ๆ ไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่เรี ยกว่า เป็ นแรงขับ เช่น ในการประชุมหนึ่งผูเ้ ข้าประชุมทั้งหิ ว
ทั้งเหนื่ อย แทนที่การประชุมจะราบรื่ นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรื อเพราะว่าทุกคนหิ วก็รีบสรุ ป
การประชุมซึ่ งอาจจะทาให้ขาดการไตร่ ตรองที่ดีก็ได้
3. สิ่ งล่อใจ (Incentives) เป็ นสิ่ งชักนาบุคคลให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ถือเป็ นแรงจูงใจภายนอก เช่น ต้องการให้พนักงานมาทางานสม่าเสมอ ก็ใช้วธิ ี
ยกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานให้เป็ นที่ปรากฎ การประกาศเกียรติคุณ หรื อการจัดสรรรางวัลใน
การคัดเลือกพนักงาน หรื อบุคคลดีเด่นประจาปี หรื อมอบโล่ให้แก่ฝ่ายงานที่มีผลงานยอดเยีย่ มในรอบปี
เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งล่อใจมาสร้างแรงจูงใจในการทางานให้เกิด แก่พนักงานของ
องค์การทั้งสิ้ น โดยสิ่ งล่อใจอาจเป็ นวัตถุ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อคาพูดที่ทาให้บุคคลพึงพอใจ
4. การตื่นตัว (Arousal) เป็ นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่จะคิด
กล้ามเนื้อพร้อมจะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่ องเสร็ จพร้อมที่จะแข่งขันหรื อเล่นกีฬา องค์การ
ที่มีบุคลากรที่มีความตื่นตัวก็ยอ่ มส่ งผลให้ทางานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์
มีความตื่นตัว 3 ระดับ คือ การตื่นตัวระดับสู ง การตื่นตัวระดับกลาง และการตื่นตัวระดับต่า
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ระดับที่นกั จิตวิทยาค้นพบว่าดีที่สุด คือ การตื่นตัวระดับกลาง ถ้าการตื่นตัวระดับสู งจะตื่นตัวมากไป
จนกลายเป็ นตื่นตกใจหรื อตื่นเต้นเกินไปขาดสมาธิ ในการทางาน ถ้าการตื่นตัวระดับต่ามักจะทาให้
ทางานเฉื่ อยชา งานเสร็ จช้า และจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ทาให้บุคคลตื่นตัวมีท้ งั สิ่ งเร้าภายนอก
และภายใน ได้แก่ ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่าง ๆ กัน ทั้งในส่ วนที่เป็ นบุคลิกภาพ
ลักษณะนิสัย และระบบสรี ระภายในของผูน้ ้ นั
5. การคาดหวัง (Expectancy) เป็ นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่ งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พนักงานคาดหวังว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4 - 5 เท่าของเงินเดือนในปี นี้
การคาดหวังทาให้พนักงานมีชีวติ ชีวาซึ่ งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่ งที่เกิดขึ้นกับ
สิ่ งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่ งที่เกิดขึ้นห่างกับสิ่ งที่คาดหวังมากก็อาจจะทาให้พนักงาน
คับข้องใจในการทางาน และเกิดปั ญหาขัดแย้งอื่น ๆ ตามมา การคาดหวังก่อให้เกิดแรงผลักดันหรื อ
เป็ นแรงจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรม ถ้าองค์การกระตุน้ ให้พนักงานทางานโดยวางแผนและเป้ าหมาย
เพื่อยกระดับผลงานตนเองตามที่ควรจะเป็ น และได้รับการพิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่
พนักงานคาดหวังว่าควรจะได้ ก็จะเป็ นประโยชน์ท้ งั องค์การและพนักงาน
6. การตั้งเป้ าหมาย (Goal setting) เป็ นการกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของการกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคลจัดเป็ นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ ้ นั
ในการทางานธุ รกิจที่มุ่งเพิ่มปริ มาณและคุณภาพ ควรมีการตั้งเป้ าหมายในการทางานเพราะจะส่ งผล
ให้การทางานมีแผนในการดาเนินการเหมือนเรื อที่มีหางเสื อ เพราะมีเป้ าหมายชัดเจน
กล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะอธิ บายแต่ละเรื่ องแยกจากกัน
เพราะทุกเรื่ องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
รู ปแบบของแรงจูงใจ
บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่ งนักจิตวิทยาได้แบ่งรู ปแบบ แรงจูงใจ
ของมนุษย์ออกเป็ นหลายรู ปแบบ ซึ่ งแบบที่สาคัญ ๆ มีดงั นี้ (นงลักษณ์ ไหว้พรหม, 2550)
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็ นแรงขับให้บุคคล
พยายามที่จะประกอบพฤติกรรม ที่จะประสบสัมฤทธิ์ ผลตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ (Standard of
excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะไม่ทางานเพราะหวังรางวัล แต่ทาเพื่อจะ
ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1.1 มุ่งหาความสาเร็ จ (Hope of success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of failure)
1.2 มีความทะเยอทะยานสู ง
1.3 ตั้งเป้ าหมายสู ง
1.4 มีความรับผิดชอบในการงานดี
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1.5 มีความอดทนในการทางาน
1.6 รู้ความสามารถที่แท้จริ งของตนเอง
1.7 เป็ นผูท้ ี่ทางานอย่างมีการวางแผน
1.8 เป็ นผูท้ ี่ต้ งั ระดับความคาดหวังไว้สูง
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation motive) ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ มักจะเป็ นผูท้ ี่
โอบอ้อมอารี เป็ นที่รักของเพื่อน มีลกั ษณะเห็นใจผูอ้ ื่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้ว ผูท้ ี่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์มกั จะเป็ นครอบครัวที่อบอุ่น บรรยากาศในบ้านปราศจากการแข่งขัน พ่อแม่
ไม่มีลกั ษณะข่มขู่ พี่นอ้ งมีความรักสามัคคีกนั ดี ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์จะมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
2.1 เมื่อทาสิ่ งใด เป้ าหมายก็เพื่อจะได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
2.2 ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสู ง ไม่กล้าแสดงออก
2.3 ตั้งเป้ าหมายต่า
2.4 หลีกเลี่ยงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผูอ้ ื่น
3. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Power motive) สาหรับผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ อานาจนั้น พบว่า
ผูท้ ี่มีแรงจูงใจแบบนี้ส่วนมาก มักจะพัฒนามาจากความรู ้สึกว่าตนเอง “ขาด” ในบางสิ่ งบางอย่างที่
ต้องการ อาจจะเป็ นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งก็ได้ ทาให้เกิดมีความรู ้สึกเป็ น “ปมด้อย” เมื่อมีปมด้อย
จึงพยายามสร้าง “ปมเด่น” ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่ งที่ตนเองขาด ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ อานาจจะมีลกั ษณะ
สาคัญ ดังนี้
3.1 ชอบมีอานาจเหนือผูอ้ ื่น ซึ่ งบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว
3.2 มักจะต่อต้านสังคม
3.3 แสวงหาชื่อเสี ยง
3.4 ชอบเสี่ ยง ทั้งในด้านของการทางาน ร่ างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ
3.5 ชอบเป็ นผูน้ า
4. แรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าว (Aggression motive) ผูท้ ี่มีลกั ษณะแรงจูงใจแบบนี้มกั เป็ น
ผูท้ ี่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป บางครั้งพ่อแม่อาจจะใช้วธิ ี การลงโทษที่รุนแรงเกินไป
ดังนั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกับผูอ้ ื่น หรื ออาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบบุคคลหรื อจากสื่ อ
ต่าง ๆ ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าว จะมีลกั ษณะที่สาคัญ ดังนี้
4.1 ถือความคิดเห็นหรื อความสาคัญของตนเป็ นใหญ่
4.2 ชอบทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งการทาร้ายด้วยกายหรื อวาจา
5. แรงจูงใจใฝ่ พึ่งพา (Dependency motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะ
การเลี้ยงดูที่พอ่ แม่ทะนุถนอมมากเกินไป ไม่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ผูท้ ี่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ พึ่งพา จะมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
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5.1 ไม่มนั่ ใจในตนเอง
5.2 ไม่กล้าตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง มักจะลังเล
5.3 ไม่กล้าเสี่ ยง
5.4 ต้องการความช่วยเหลือและกาลังใจจากผูอ้ ื่น
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจมีมากมายหลายทฤษฎี จากการวิจยั พบว่า ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่
ได้รับการสนับสนุ นอย่างเต็มที่ ทุกทฤษฎีต่างก็มีความคล้ายกัน และเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน ในที่น้ ี
จะกล่าวโดยสังเขปเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในองค์การและเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลที่เป็ นผูน้ าองค์การ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs theory)
มาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 35 - 46) เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ซึ่ งกาหนดโดยนักจิตวิทยา ชื่อ มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นทฤษฎีการจูงใจ
ที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่ หลาย มาสโลว์มองว่าความต้องการของมนุษย์มีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้น
จากระดับต่าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ (Self - actualization)
Needs)
ความภาคภูมิใจในตนเอง (Esteem needs)
ความต้องการการยอมรับจากสังคม (Social needs)
ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คง (Security or safety needs)
ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs)
รู ปภาพที่ 2 ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 46)
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์เพื่อความอยูร่ อด เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม
การพักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวิตและ
หน้าที่การงาน
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3. ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation
or acceptance needs) เป็ นความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ซึ่ งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่ งความรัก ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ
ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผูอ้ ื่น เป็ นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) หรื อ ความภาคภูมิใจในตนเอง
เป็ นความต้องการการได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการ
ได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ (Self - actualization) เป็ นความต้องการสู งสุ ด
ของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ ความต้องการทาทุกอย่าง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็ น
2 ระดับ คือ ความต้องการในระดับต่า (Lower order needs) ประกอบด้วย ความต้องการทางร่ างกาย
ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง และความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ และ
ความต้องการในระดับสู ง (Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการการยกย่อง
และความต้องการความสาเร็ จในชีวติ
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland
แมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, pp. 100 - 101) ทฤษฎีน้ ีเน้นอธิ บายการจูงใจของ
บุคคลที่กระทาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความสาเร็ จมิได้หวังรางวัลตอบแทน จากการกระทา
ซึ่ งความต้องการความสาเร็ จนี้ในแง่ของการทางาน หมายถึง ความต้องการที่จะทางานให้ดีที่สุดและ
ทาให้สาเร็ จผลตามที่ต้ งั ใจไว้ เมื่อตนทาอะไรสาเร็ จได้ก็จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทางานอื่นสาเร็ จต่อไป
หากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จานวนมากก็จะจริ ญรุ่ งเรื องและเติบโตเร็ ว
โดยได้สรุ ปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงมีความต้องการ 3 ประการ ดังนี้
1. ความต้องการความสาเร็ จ (Need for achievement (nAch)) เป็ นความต้องการที่จะทา
สิ่ งต่าง ๆ ให้เต็มที่ และดีที่สุดเพื่อความสาเร็ จ จากการวิจยั ของ McClelland พบว่า บุคคลที่ตอ้ งการ
ความสาเร็ จ (nAch) สู ง จะมีลกั ษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ทา้ ทาย และต้องการได้รับข้อมูล
ป้ อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสู ง
และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เป็ นความต้องการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ตอ้ งการ
ความผูกพันสู งจะชอบสถานการณ์การร่ วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่น
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3. ความต้องการอานาจ (Need for power ) เป็ นความต้องการอานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผูอ้ ื่น บุคคลที่มีความต้องการอานาจสู ง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทาให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น ต้องการให้ผอู ้ ื่นยอมรับหรื อยกย่อง ต้องการความเป็ นผูน้ า ต้องการทางานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่ องอานาจมากกว่าการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงมักต้องการจะทางานในลักษณะ
3 ประการดังนี้
1. งานที่เปิ ดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่ วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรื อยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา
3. ต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่ องซึ่ งสร้างผลงานได้และทาให้เขามี
ความก้าวหน้าในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้
นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้วแมคคลีแลนด์ได้พบว่า ปัจจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพคือสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทา
ด้วย
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg)
เฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg, 1959) เน้นอธิ บายและให้ความสาคัญกับปั จจัย 2 ประการ
ได้แก่ ตัวกระตุน้ (Motivators) และการบารุ งรักษา (Hygiene) สองปั จจัยมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จ
ของงานเป็ นอย่างยิง่ เฮอร์ ซเบอร์ กได้ทาการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจทางาน
ของนักบัญชีและวิศวกรจานวน 200 คน ผลการศึกษาสรุ ปว่า ความพอใจในการทางานกับแรงจูงใจ
ในการทางานของคนมีความแตกต่างกัน คือ การที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้น
มีแรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถา้ คนใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้วคนนั้นจะตั้งใจทางานให้เกิด
ผลดีได้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว คือด้านตัวกระตุน้ และการบารุ งรักษา
ต่อเจตคติงานของบุคคล
1. ปัจจัยด้านตัวกระตุน้ (Motivator factors) เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทางาน ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน (Job satisfaction) ตัวกระตุน้ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ ดังนี้
1.1 การสัมฤทธิ์ ผล คือ พนักงานมีความรู ้สึกว่าเขาทางานได้สาเร็ จ
1.2 การยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น คือ พนักงานมีความรู ้สึกว่าเมื่อทาสาเร็ จมีคนยอมรับเขา
1.3 ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู ้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ น่าทา
1.4 ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู ้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเอง และงานของเขา
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1.5 โอกาสที่จะเจริ ญก้าวหน้า คือ พนักงานรู ้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ทา
1.6 การเจริ ญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
และมีความเชี่ยวชาญ
2. ปัจจัยด้านการบารุ งรักษา (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทางาน
อยูแ่ ละยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จดั ให้พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุ ข
ในการทางานปั จจัยนี้ประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้
2.1 นโยบายและการบริ หาร คือ พนักงานรู ้สึกว่าฝ่ ายจัดการมีการสื่ อสารที่ดี
และเขารู ้ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยู่
2.2 การนิเทศงาน คือ พนักงานรู ้สึกว่าผูบ้ ริ หารตั้งใจสอนงานและให้งานตามหน้าที่
รับผิดชอบ
2.3 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน คือ พนักงานรู ้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา
2.4 ภาวะการทางาน คือ พนักงานรู ้สึกดีต่องานที่ทาและสภาพการณ์ของที่ทางาน
2.5 ค่าตอบแทนการทางาน คือ พนักงานรู ้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสม
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน คือ พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน
2.7 ชีวติ ส่ วนตัว คือ พนักงานรู ้สึกว่าชัว่ โมงการทางานไม่ได้กระทบต่อชี วติ ส่ วนตัว
2.8 ความสัมพันธ์กบั ลูกน้อง คือ หัวหน้างานมีความรู ้สึกที่ดีต่อลูกน้อง
2.9 สถานภาพ คือ พนักงานรู ้สึกว่างานเขามีตาแหน่งหน้าที่ดี
2.10 ความมัน่ คง คือ พนักงานรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยในงานที่ทาอยู่
ปั จจัยบารุ งรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เป็ นข้อกาหนดที่ป้องกัน
ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ทา ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้วอาจก่อให้เกิด
ความไม่พึงพอใจแก่พนักงานได้ ซึ่ งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้องหรื อต่อรอง
ผูบ้ ริ หารจึงมักจัดโครงการด้านผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาป่ วย
การลาพักร้อน และโครงการที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิการของพนักงาน
ทฤษฎี X, Y ของ McGregor
แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960, pp. 33 - 48) ได้สรุ ปข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับ ตัวคน
ในหนังสื อ ชื่อ “The Human Side of Enterprise” ข้อสมมติฐานทั้งสอง คือ Theory X และ
Theory Y ซึ่ งแสดงเปรี ยบเทียบลักษณะของคนให้เห็นในสองทรรศนะที่แตกต่างกันดังนี้
1. Theory X McGregor ได้ต้ งั สมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนว่าจะมีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 ลักษณะของคนโดยทัว่ ไปจะไม่ชอบการทางาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงหรื อ
บิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส
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1.2 ด้วยเหตุที่คนไม่ชอบงานดังกล่าว เพื่อที่จะให้คนปฏิบตั ิงานให้องค์กรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ จึงต้องใช้วธิ ีการบังคับ (Coerced) ควบคุม (Controlled) กากับ (Directed)
หรื อข่มขู่ (Threatened) ด้วยวิธีการลงโทษต่าง ๆ
1.3 คนทัว่ ไปมักจะชอบวิธีการดังกล่าว และอยากที่จะให้มีการบังคับสัง่ การโดยตัว
ผูบ้ ริ หารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่าง ๆ
1.4 คนทัว่ ไปจะไม่มีความกระตือรื อร้นหรื อใฝ่ สู ง และมีความต้องการในเรื่ อง
ความมัน่ คงเป็ นสาคัญเท่านั้น
2. Theory Y ภายหลังจากที่วชิ าการความรู ้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้รับการศึกษา
และค้นคว้าอย่างกว้างขวาง มีผลให้เกิดข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับคนขึ้นมาใหม่ McGregor ได้สรุ ปไว้
ดังนี้
2.1 ในขณะที่คนกาลังปฏิบตั ิงานโดยใช้แรงกาลังความคิดในหน้าที่ต่าง ๆ นั้น
คนงานอาจถือว่างานเป็ นเรื่ องที่สนุกสนานและเป็ นสิ่ งที่ให้ความเพลิดเพลินได้ดว้ ย แต่งานต่าง ๆ
จะดีหรื อไม่ดีสาหรับคนงานหรื อไม่ ย่อมขึ้นอยูก่ บั สภาพของความควบคุม ถ้าหากงานนั้นได้รับ
การจัดอย่างเหมาะสม ก็อาจเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ตอบสนองสิ่ งจูงใจของคนงานได้ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากงานนั้นเป็ นไปลักษณะบังคับจะทาให้คนไม่ชอบที่จะทางาน
2.2 การควบคุมและข่มขู่ดว้ ยวิธีการลงโทษต่าง ๆ จึงไม่ใช่วธิ ี ที่จะช่วยให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ แต่ที่ถูกต้องควรจะเปิ ดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลพินิจของตนเอง
(Self - direction) และสามารถรับผิดชอบควบคุมตนเอง (Self - control) ในขณะที่กาลังปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายมา เพื่อให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์
2.3 การที่คนนิยมผูกมัดตนเองต่องานขององค์กร จึงย่อมมีผลทาให้งานดังกล่าวเป็ น
สิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จในตัวของคนงานด้วย ดังนั้น การที่คนจะ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายองค์กร จึงมีส่วนสัมพันธ์กบั โอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับ
การตอบสนองสิ่ งจูงใจตามความพอใจของตนเองด้วย
2.4 สาเหตุที่คนงานพยายามหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรื อร้น
มุ่งที่จะตอบสนองสิ่ งจูงใจด้านความมัน่ คงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สื บเนื่ องมาจากกระบวนการเรี ยนรู ้
และประสบการณ์ที่เคยเป็ นมามากกว่า แต่แท้จริ งแล้วลักษณะ ของคนจะไม่เป็ นไปตามที่กล่าวมา
ถ้าหากงานต่าง ๆ ได้รับการจัดอย่างเหมาะสมแล้ว คนงานจะรับผิดชอบงานดังกล่าวและอยากจะ
รับผิดชอบในผลสาเร็ จของงานนั้นด้วย
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2.5 ถ้าหากได้มีการเข้าใจถึงคนโดยถูกต้องแล้ว จะเห็นได้วา่ คนโดยทัว่ ไปจะมี
คุณสมบัติที่ดีเลิศ คือ มีความคิดความอ่านที่ดี ฉลาด และมีความคิดริ เริ่ มที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ขององค์กรได้อย่างดี
2.6 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ภายใต้ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบนั การที่ยงั มิได้เข้าใจ
ลักษณะของคนที่แท้จริ ง จึงเป็ นผลทาให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็ นไปโดยได้ผลไม่เต็มที่
ข้อสมมติฐานทั้งสอง จะเป็ นข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวคน ซึ่ งเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูบ้ ริ หารที่จะเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิสาหรับการจูงใจผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่
สู งขึ้น และเป็ นเครื่ องช่วยให้ผบู ้ ริ หารตระหนักถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ จะต้องใช้วธิ ี บริ หารตัวคนใน
ลักษณะที่ถูกต้องยิง่ ขึ้น
ทฤษฎีความต้ องการของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s modified need hierachy theory)
ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์ เฟอร์ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ทฤษฎี E.R.G. เป็ นทฤษฎีที่
เกิดขึ้นจากการวิจยั ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) เพื่อทดสอบทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ
มาสโลว์ (Maslow) ตามแนวคิดทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิวา่ เป็ นอย่างไร ผลการวิจยั พบว่า ในทางปฏิบตั ิ
ไม่ตรงกันกับในทางทฤษฎี การตอบสนองความต้องการไม่ได้เป็ นไปตามลาดับขั้นของมาสโลว์
อัลเดอร์ เฟอร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนความต้องการให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้อธิ บาย
โดยปรับเปลี่ยนลาดับความต้องการจาก 5 ขั้นของมาสโลว์ให้เหลือเพียง 3 ลาดับขั้นเท่านั้น
ดังนั้นอัลเดอร์ เฟอร์ จึงได้สร้างทฤษฎีความต้องการขึ้นอีกต่างหาก ซึ่ งมีเนื้อหาแตกต่างกันกับทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ อัลเดอเฟอร์ ได้เรี ยกทฤษฎีความต้องการที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่วา่ “ทฤษฎี
ความต้องการอีอาร์ จี” (E.R.G.: Existence - Relatedness - Growth Theory) โดยแบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ทวั่ ไปว่า มีความต้องการอยู่ 3 ประการ (Alderfer,1972, pp. 142 - 175) ดังนี้
1. ความต้องการเพื่อความอยูร่ อด (Existence needs) (E) เป็ นความต้องการพื้นฐานของ
ร่ างกายเพื่อให้มนุษย์ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
เป็ นต้น เป็ นความต้องการในระดับต่าสุ ด และมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมสู งสุ ด ประกอบด้วย
ความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความมัน่ คง ถ้าร่ างกายไม่ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ชี วติ ก็จะดารงอยูไ่ ม่ได้ ผูบ้ ริ หารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้ดว้ ย
การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงินโบนัส รวมถึงทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึก
มัน่ คงปลอดภัยจากการทางาน ได้รับความยุติธรรม มีการทาสัญญาว่าจ้างการทางาน เป็ นต้น
ดังนั้นความต้องการดารงชีวิตของบุคคลก็คือ การได้รับการตอบสนองสิ่ งที่จาเป็ น
พื้นฐานในการดารงชี วติ เช่น สภาพการทางาน การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือนหรื อผลตอบแทน
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การพิจารณาความดีความชอบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมัน่ คงในการทางาน
ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs) (R) เป็ นความต้องการ การยอมรับ
ในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเป็ นมิตรที่ดี และดารงรักษาความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ ในองค์การ
เช่น กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนหรื อบุคคลที่ตนเองมีความเกี่ยวข้อง ความต้องการ
ความรักความไว้ใจจากผูบ้ ริ หารองค์การ และเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งความต้องการมีสัมพันธภาพเป็ น
ความต้องการที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมน้อยลง เป็ นความต้องการที่ตรงกันข้ามกับความต้องการ
ดารงชีวิต ความพอใจของพวกเขาจะขึ้นอยูก่ บั ส่ วนการแบ่งส่ วนซึ่ งกันและกันความเข้าใจร่ วมกัน
และอิทธิ พลของปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน องค์การหรื อหน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม (Group process) และลักษณะเป็ น
การร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration) ในการทางานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition)
ตลอดจนองค์การหรื อหน่วยงาน ต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขา
เหล่านี้ ด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาควรส่ งเสริ มให้
บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย
เช่น การจัดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ าม เป็ นต้น
ดังนั้นความต้องการมีสัมพันธภาพของบุคคล เป็ นการเกิดความสัมพันธภาพระหว่าง
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม และการได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์การ การได้รับการยกย่องและการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth needs) (G) เป็ นความต้องการในระดับ
สู งสุ ดของบุคคลซึ่งมีความเป็ นรู ปธรรมต่าสุ ด ประกอบด้วย ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสาเร็ จ
ความรู ้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิสรเสรี ภาพในการทางาน ตลอดจนการมีฐานะเด่น
และเป็ นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย การมีตาแหน่งสู งในองค์การหรื อการที่สามารถเข้า
ใกล้ชิดกับบุคคลสาคัญ ๆ ล้วนแต่เป็ นการส่ งเสริ มให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้ น โดยธรรมชาติ
เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ง 3 ระดับ ข้างต้น โดยที่เขาไม่ตอ้ งวิตกกังวลเรื่ อง
ปากท้อง ไม่ตอ้ งวิตกกังวลเรื่ องความปลอดภัย ไม่ตอ้ งวิตกกังวลเรื่ องความรัก จากคนอื่นหรื อสังคม
และไม่ตอ้ งการคานึงถึงเรื่ องเกียรติยศชื่อเสี ยงแล้ว เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะทางานเพื่องาน ทาเพราะสนใจ
รักที่จะทา ทาเพราะต้องการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุน
ให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง หรื อมอบหมาย
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ให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสู งขึ้น อันเป็ นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่
ความสาเร็ จ
ดังนั้นความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นการได้รับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิหน้าที่
และได้รับความสาเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่าง ตามที่จะนึกคิดและมุ่งหวังเอาไว้ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม
บุกเบิก ความรู้ความสามารถที่นามาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความรับผิดชอบ ความสาเร็ จ
ของงาน และลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
ความต้องการทั้ง 3 ด้าน ของอัลเดอร์เฟอร์ คือ ความต้องการดารงชีวติ (E) ความต้องการ
ติดต่อสัมพันธ์กนั ในสังคม (R) และความต้องการเจริ ญก้าวหน้า (G) มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของมาสโลว์ โดยความต้องการเพื่อดารงชี วิตคล้ายคลึงกับความต้องการทางร่ างกาย
และความปลอดภัยของมาสโลว์ ความต้องการเจริ ญก้าวหน้าคล้ายคลึงกับความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสี ยงและความสมหวังในชีวติ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ
อัลเดอร์ เฟอร์ จะมีขอ้ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์อยูด่ ว้ ยกัน 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1) ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มีอยูด่ ว้ ยกัน
5 ลาดับขั้น โดยเรี ยงจากลาดับขั้นต่าไปหาลาดับขั้นที่สูงกว่า เนื่องมาจากความพึงพอใจ
(Satisfation) ของขั้นที่ต่ากว่าได้รับการตอบสนองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะก้าวไปสู่ อีกขั้นหนึ่งที่สูงกว่า
แต่ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์ เฟอร์ ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ เขากับให้ทรรศนะที่ตรงกันข้าม
กับแนวคิดของมาสโลว์วา่ ในบางกรณี ที่บางคนจะปฏิบตั ิตามความต้องการในระดับที่สูงก่อนที่
จะพอใจกับความต้องการในระดับที่ต่ากว่า และในขณะที่คนอยูใ่ นกระบวนการที่จะนาไปสู่
ความพึงพอใจนั้น หากคนนั้นได้รับความคับข้องใจ (Frustate) เขาก็จะกลับไปอยูใ่ นกระบวนการถดถอย
เป็ นผลให้มีการสะท้อนกลับไปยังความต้องการขั้นต่ากว่าที่เขาเคยบรรลุมาแล้ว เช่น คนที่มีชื่อเสี ยง
หรื อคนที่ได้รับการยกย่องจากสังคมหรื อคนที่ประสบความสาเร็ จในชีวิต บางครั้งก็กลัวความไม่
มัน่ คงปลอดภัยจึงมิใช่พึงพอใจในขั้นที่ผา่ นมาดังเป็ นเช่นที่มาสโลว์ได้กล่าวไว้เสมอไป 2) ทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เน้นว่า เมื่อคนบรรลุความต้องการขั้นหนึ่งแล้วก็ตอ้ งการขั้น
ต่อไปเป็ นทีละขั้นจนครบ 5 ขั้นความต้องการ แต่ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์ เฟอร์ ไม่เห็นด้วย
กับความคิดอันนี้เขามีความเห็นว่าคนเรามีความต้องการพร้อมกันทีเดียวหลาย ๆ ขั้น ไม่ใช่ทีละขั้น
ดังที่มาสโลว์มีความคิดเช่นนั้น เช่น คนเรามีความต้องการทางร่ างกายในขณะเดียวกันก็ยงั มี
ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยและพร้อมกันนั้นก็ยงั ต้องการการยอมรับในสังคมหรื อได้รับ
การยกย่องหรื อดีเด่น หรื อต้องการประสบความสาเร็ จในชี วติ
ความต้องการของมนุษย์จะซ้ าซ้อนกันในขณะที่ความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ทนั หมดไป
ความต้องการอย่างอื่นเกิดซ้อนขึ้นมาอีก ความต้องการลาดับหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว
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ความต้องการที่อยูใ่ นลาดับถัดไปก็จะปรากฏชัดเด่นชัดขึ้น ในความรู ้สึกของคนความต้องการลาดับ
ที่ได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้ว ก็ยงั มีอิทธิ พลอยูใ่ นตัวคนนั้นมิได้หมดสิ้ นไป ความต้องการ
แต่ละลาดับจึงคาบเกี่ยวกันอยูบ่ า้ ง บางครั้งความต้องการอาจเกิดพร้อมกันทีเดียวทั้ง 5 อย่าง
จะมีลาดับความต้องการมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ลว้ นเกิดจากแรงจูงใจทั้งสิ้ น และแรงจูงใจที่สาคัญ
คือ แรงขับภายในตัวบุคคลนั้น เช่น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ และอื่น ๆ
นอกจากแรงขับภายในแล้วอาจจะมีแรงขับภายนอกหรื อแรงขับทางสภาพแวดล้อมของสังคม
ซึ่ งเป็ นแรงขับที่เกิดจากความต้องการทางด้านจิตใจและสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ความต้องการ
ความปลอดภัย ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากผูอ้ ื่น เป็ นต้น ดังนั้น
แรงจูงใจ จึงเป็ นความปรารถนาที่จะให้ได้มาซึ่งเป้ าประสงค์หรื อจุดหมาย ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล ความปรารถนานี้มกั ทาให้บุคคลมีพฤติกรรม เรี ยนรู ้วิธีการต่าง ๆ
ที่จะให้ได้รับการตอบสนอง เช่น หญิงสาวพยายามเรี ยนรู ้วธิ ี หาทางเอาใจชายหนุ่ม เพื่อให้ชายหนุ่ม
มาสนใจ เป็ นต้น ดังนั้น จะเห็นว่าพฤติกรรมมักจะมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจแทบทั้งสิ้ น อย่างไรก็ดี
พฤติกรรมแต่ละอย่างของบุคคล อาจไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจประการเดียวเท่านั้น แต่อาจจะเกิดจาก
แรงจูงใจหลาย ๆ อย่างร่ วมกันก็ได้

ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงานของข้าราชการครู ใน
จังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรี ยน ดังนี้
เพศของข้ าราชการครู
เพศ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของแต่ละคนในองค์กร ย่อมมีแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่างกันไปตามสภาพงาน เกณฑ์ความแตกต่างในเรื่ องนี้ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถือ
ความแตกต่างเรื่ องนี้เป็ นเกณฑ์แล้ว ผูท้ ี่เป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงก็จะคิดเหมือนกันกับบุคคลที่เป็ น
เพศเดียวกันทั้งหมด และจะต้องคิดต่างไปจากบุคคลที่เป็ นเพศตรงข้าม ในความเป็ นจริ งแล้วไม่วา่
จะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงก็อาจคิดเหมือนกันได้ในบางเรื่ อง และในบางเรื่ องที่ผชู ้ ายบางคนคิด
เหมือนกันกับผูห้ ญิงบางคนได้ แต่เมื่อเทียบฐานะโดยส่ วนรวมแล้ว บุคคลทั้งสองเพศมีฐานะทาง
วัฒนธรรมและสังคมต่างกัน จึงทาให้มีหลักฐานเชื่ อถือได้วา่ ความคิดเห็นของแต่ละเพศได้แยกเป็ น
สองฝ่ ายในเรื่ องใหญ่ ได้หลายเรื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผกามาศ สมัครการ (2554,
หน้า 78) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงาน

27
เขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อแยกเป็ นปั จจัยจูงใจในการทางาน
โดยภาพรวมและด้านแตกต่างกัน ครู ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่างกัน
ประสบการณ์
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้บุคคลมีโอกาสได้เรี ยนรู้ทาความเข้าใจ มองเห็น
ปั ญหาได้ชดั เจนถูกต้องตามความจริ ง ทาให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และสาหรับ
การบริ หารงานนั้น ประสบการณ์เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาให้คนหรื อบรรจุคนให้
เหมาะสมกับงาน เป็ นเครื่ องช่วยบาบัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ถูกจุดด้วย (สมยศ นาวีการ,
2548) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ราพึง ศุภาราศี (2554, หน้า 8) ได้ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) จังหวัดชลบุรี พบว่า ผูท้ ี่มีประสบการณ์
ในการทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป จะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าครู ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี และสอดคล้องกับการวิจยั ของ จรรยา นิลทรัพย์ (2553,
หน้า ง) ที่พบว่า ข้าราชการครู ในกลุ่มโรงเรี ยนบางละมุง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 3 ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ผกามาศ สมัครการ(2554, หน้า 78) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยน
เครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน
มีแรงจูงใจในการทางานมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ขนาดของโรงเรียน
ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นตัวแปรสาคัญต่อการบริ หารงานในองค์กร องค์กรมีขนาด
แตกต่างกันไปตามสายบังคับบัญชา จานวนบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ การบริ หารงานย่อมแตกต่างกันไปตามขนาดองค์กรขนาดใหญ่มี
โครงสร้างที่ซบั ซ้อน มีปริ มาณงานมาก และบุคลากรย่อมจะมากกว่าองค์กรขนาดกลาง ขนาดเล็ก
โรงเรี ยนมัธยมในจังหวัดชลบุรีก็เช่นเดียวกัน ความซับซ้อนและขนาดโครงสร้างของการบริ หาร
ภายในโรงเรี ยนย่อมแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ขนาดของโรงเรี ยนยังมี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับรจนา เตชะศรี
(2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกลุ่มเครื อ
หนองหว้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 เมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยคนที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรขนาดเล็กจะมี
ความพึงพอใจและแรงจูงใจมากกว่าคนที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ในโรงเรี ยน
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ขนาดเล็กครู ในโรงเรี ยนได้มีโอกาสได้รู้จกั กัน ปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความคุน้ เคยกันง่ายกว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ทาให้ครู มีความรู ้สึกดีวา่ เป็ นกันเองและร่ วมมือช่วยเหลือกัน ทาให้มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
จะเห็นได้วา่ เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยน เป็ นตัวแปร
ที่น่าสนใจอย่างยิง่ เนื่ องด้วยแต่ละสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 มีความแตกต่างทั้งด้านเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยนของ
ข้าราชการครู ซึ่ งผลที่กล่าวมานั้นล้วนส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยนของข้าราชการครู มา
เป็ นตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
มีงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู ดังนี้
บงกชธร เพิกนิล (2550) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสัตหี บ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชล ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสัตหี บ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชล ชลบุรี เขต 3
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับมาก ด้านความต้องการเพื่อการดารงอยู่ และด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสัตหี บ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชล ชลบุรี เขต 3 จาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน
และรายได้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครู ที่มีเพศ
ประสบการณ์การทางานและรายได้ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
ชูชาติ โชติเสน (2551) ได้ทาการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอ
คลองหาด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามแนวคิดอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
แรงจูงใจ E.R.G. ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองหาด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองหาด สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ 3) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองหาด สังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามภูมิลาเนา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ 4) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองหาด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ทิพย์สุคนธ์ หรี่ จินดา (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในอาเภอคลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จาแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน ภูมิลาเนา และขนาดของโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในอาเภอคลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ยกเว้นด้านความต้องการความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จาแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานและขนาดของโรงเรี ยนต่างกันจะมี
แรงจูงใจในการทางานต่างกัน 3) ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอ
คลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานและ
ขนาดของโรงเรี ยนต่างกันจะมีแรงจูงใจในการทางานต่างกัน 4) ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอคลองใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จาแนก
ตามภูมิลาเนา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จรรยา นิลทรัพย์ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู ในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง เมื่อเรี ยงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ความต้องการความสัมพันธภาพ
ความต้องการดารงชีพ และความต้องการเจริ ญก้าวหน้า 2) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ 3) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ความต้องการดารงชีพ และความต้องการเจริ ญก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนด้านความต้องการความสัมพันธภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 4) เปรี ยบเทียบ
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แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
กังกาน ชานาญ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี ด้านปัจจัยจูงใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ การยอมรับนับถือความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ 2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี ด้านปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ด้านรายได้ 3) เปรี ยบเทียบปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน ในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ด้วยการทดสอบความแปรปรวน
พหุคูณแบบทวีทางเดียว (One - way ANOVA) พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
รสสุ คนธ์ เหล็กเพชร (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วย
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานด้านปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ
ตามลาดับ 2) ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยค้ าจุน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ นโยบายและการบริ หาร
สภาพแวดล้อมการทางาน และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ 3) ผลการเปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18
จังหวัดชลบุรี พบว่า จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จาแนก
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ตามประสบการณ์ทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 4) ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี พบว่า จาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการปกครองบังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มัลลิกา นิกรกุล (2557) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ในจังหวัดจันทบุรีโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดจันทบุรี โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 17 อยูใ่ นระดับมาก 2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดจันทบุรี โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 3) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดจันทบุรี โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 4) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัด
จันทบุรีโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษและ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดเล็ก
งานวิจัยต่ างประเทศ
เซอร์ จิโอวันนี่ (Sergiovanni, 1973, pp. 191 - 207b) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบที่
ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการทางานของครู ในเขตการศึกษาต่าง ๆ
ของโรเคาบัติ รัฐนิวยอร์ ค ผลการวิจยั พบว่าการได้รับการยอมรับนับถือ ความสาเร็ จของงาน
และความรับผิดชอบเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ครู เกิดความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน การปกครองบังคับบัญชา
นโยบายและการบริ หาร และความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวเป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ครู เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กู๊ดสัน (Goodson, 1985, p.123) พบว่า ปั จจัยด้านชี วติ สังคม ไม่มีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อ
แรงจูงใจทั้งจากปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยค้ าจุน ส่ วนปั จจัยด้านความสาเร็ จของงานเป็ นปั จจัยจูงใจ
ก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ผลการวิจยั ดังกล่าวขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ
พิคคาร์ค (1997 อ้างถึงในอรวรรณ ตั้งจิตพิทกั ษ์,2549) ได้ศึกษาวิจยั กับแรงจูงใจของอาจารย์
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ตามการรับรู้ของอาจารย์และหน้าที่ในโรงเรี ยนในรัฐเนบราสก้า พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
อาจารย์ที่มีอายุนอ้ ยจะให้คะแนนแรงจูงใจด้านการเงินมีความสาคัญกว่ากลุ่มหน้าที่ในโรงเรี ยน
อาจารย์ที่มีเงินเดือนสู งมีแรงจูงใจภายในมากกว่าอาจารย์ที่มีเงินเดือนต่า
โอโกมากะ (Ogomaka, 1986, p. 3563 - A) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ของครู ในโรงเรี ยนสอนศาสนาในลอสแองเจลลิส พบว่า ปั จจัยที่เป็ นรงจูงใจ คือการได้รับ
ความเจริ ญก้าวหน้าในงาน รองลงมา ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ผลสัมฤทธิ์ ในงาน
ข้อตกลงทางศาสนา ส่ วนความสัมพันธ์กบั ครู และนักเรี ยน ความสนับสนุนจากผูป้ กครอง
ความมัน่ คงปลอดภัยและเงินเดือนไม่มีผลต่อแรงจูงใจของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
โอกาสที่จะก้าวหน้า และแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ นโยบายของเงินเดือนความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
และสภาพการทางานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก
เรย์ (Ray, 1978, p. 24 - A) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา
ของรัฐบาลในเมืองหลวงพบว่า การประสบความสาเร็ จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น กับกลุ่มเพื่อน ผูป้ กครองมีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ เงินเดือน
ความมัน่ คงในงานทั้งทางบวกและทางลบ แรงจูงใจขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก
ได้แก่ ลักษณะงาน
จากเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าว สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนั้นเป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญกับองค์กร ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานขององค์กรให้บรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงควรมีการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จังหวัดชลบุรี โดยใช้แนวคิดของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ประกอบด้วย 1) ความต้องการดารงชีวติ
2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ 3) ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยจาแนกตามเพศ
ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรี ยน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การทาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 31 โรงเรี ยน มีขา้ ราชการครู ท้ งั สิ้ น 2,696 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปี การศึกษา 2559 จานวน 335 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจาก
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และ
ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยกาหนดขนาดของโรงเรี ยนเป็ นชั้น
ในการสุ่ ม จากนั้นทาการสุ่ มอย่างง่าย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ขนาดของโรงเรียน (จานวน)
ขนาดเล็ก (8)
ขนาดกลาง (10)
ขนาดใหญ่ (4)
ขนาดใหญ่พิเศษ (9)
รวม

ประชากร (คน)
203
550
377
1,566
2,696

กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
25
68
47
195
335
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถาม ชนิดสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการดารงชีวิต ด้านความต้องมีสัมพันธภาพ และด้านความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) มีท้ งั หมด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, 1987) ซึ่ งกาหนดน้ าหนักคะแนนดังต่อไปนี้
5 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. (Existence - Relatedness - Growth)
ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานจากเอกสาร
ตาราและงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และคณะกรรมการควบคุม
งานนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมข้อเสนอแนะ แล้วนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ พิจารณาความเที่ยงตรง ความครอบคลุมของเนื้ อหา
(Content validity) ความชัดเจน และความเหมาะสมในการใช้ภาษา ซึ่งผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาการบริ หาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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3.2 อาจารย์ ดร.ชาย หาญณรงค์

อาจารย์ภาควิชาการบริ หาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 อาจารย์ ดร.ปรี ชา กระแสร์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเกาะจันทร์พิทยาคาร
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่มครู ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนมัธยม ในจังหวัดชลบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient ) หาความสัมพันธ์ของคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation) มีค่าระหว่าง .27 - .75 และได้คะแนน
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ .95
5. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ และมีความสมบูรณ์ไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขอหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ และความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
1.2 ดาเนินการจัดส่ งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 335 ฉบับ
ไปยังข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1.3 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 335 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูว้ จิ ยั รับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองพร้อมตรวจสอบ และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับ
2. การจัดกระทาข้อมูล
2.1 นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ
และบันทึกคะแนนลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
2.2 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาผลการคานวณมาวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานของการวิจยั
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2.3 การแปลความหมายของคะแนนในขั้นตอนการวิเคราะห์ที่เป็ นคะแนนมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 103) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
โดยเลือกเฉพาะวิธีที่สอดคล้องกับการทดสอบสมมติฐาน

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของโรงเรี ยน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คานวณเป็ นร้อยละ
2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่จาแนกตามเพศ สถิติที่ใช้
คือการทดสอบค่าที (t - test) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่จาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน และตามขนาดของโรงเรี ยนสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One - way ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยใช้วธิ ี การของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี ดาเนินการตามลาดับ
คือ ลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติในการแจกแจงค่าที
f
แทน ค่าสถิติในการแจกแจงค่าเอฟ
df
แทน ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of square)
แทน ความน่าจะเป็ น
p
MS แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Mean of square)
* แทน นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
ของโรงเรี ยน

38

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

88
247
335

26.27
73.73
100.00

110
137
88
335

32.84
40.90
26.26
100.00

25
68
47
195
335

7.46
20.30
14.30
58.21
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

จากตาราง 2 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ สรุ ปได้วา่ มี เพศชาย
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.27 และเพศหญิง จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.73 จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางาน สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.84 ประสบการณ์การในการทางานตั้งแต่ 5 - 10 ปี
จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.90 และประสบการณ์การในการทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.26 และเมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.46 โรงเรี ยนขนาดกลาง
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จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.30 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.03
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.21
ตอนที่ 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการดารงชีวติ ความต้องการมี
สัมพันธภาพ และด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ใน
การทางาน และขนาดของโรงเรี ยน โดยการใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 3 - 6
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวม
และรายด้าน
แรงจูงใจในปฏิบัติงาน
1. ด้านความต้องการดารงชีวิต
2. ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ
3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
รวม

n = 335
Xˉ
3.84
3.91
3.81
3.85

SD
0.74
0.61
0.68
0.68

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3

จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ ความต้องการดารงชีวติ
และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ด้านความต้องการดารงชีวิต โดยรวมและรายข้อ
ด้ านความต้ องการดารงชีวติ
1. เงินเดือนที่ได้รับมีความพอเพียงกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั
2. การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ สิ ทธิ
3. ความสะดวกสบายในด้านที่พกั อาศัย
4. ความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกับความสามารถที่มี
5. ความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
6. ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
7. ความรู ้สึกมัน่ คงในการประกอบอาชีพครู
8. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีหลักเกณฑ์
ที่ชดั เจน
10. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
9. การพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีความเป็ นธรรมและเหมาะสมกับภาระงาน
11. การได้รับอนุญาตลาหยุดงานเมื่อเจ็บป่ วย
หรื อเมื่อจาเป็ น
12. มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ในการบริ หารโรงเรี ยน
13. การได้รับรู้นโยบายในการบริ หารโรงเรี ยน
14. ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาชมเชยเมื่อผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน
สาเร็ จ
รวม

n = 335
Xˉ
SD
3.35 0.87

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง

14

3.82
3.50
3.84

0.76
0.95
0.58

มาก
ปานกลาง
มาก

9
13
7

4.02
3.81
4.23
3.95

0.74
0.87
0.69
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

3
10
1
4

3.73

0.75

มาก

11

3.82

0.69

มาก

8

4.18

0.71

มาก

2

3.69

0.71

มาก

12

3.90
3.87

0.69
0.71

มาก
มาก

5
6

3.84

0.74

มาก

-
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จากตารางที่ 4 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการดารงชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากและปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ความรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพครู การได้รับอนุ ญาตให้ลาหยุดงาน
เมื่อจาเป็ นหรื อเจ็บป่ วย และความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ด้านความต้องการความสัมพันธภาพ โดยรวมและรายข้อ
ด้ านความต้ องการมีสัมพันธภาพ
1. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
3. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับเพื่อนร่ วมงานมีลกั ษณะกัลยาณมิตร
4. การได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงาน
ในการปฏิบตั ิงาน
5. มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
อย่างสม่าเสมอ
6. การได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นกันเองกับผูบ้ งั คับบัญชา
7. การมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน
8. การได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ
ที่มีจากผูบ้ งั คับบัญชา
9. ครู ส่วนใหญ่ให้การยอมรับความสามารถซึ่ งกันและกัน
10. การมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
รวม

n = 335
ระดับ
Xˉ
SD
3.63 0.63 มาก
3.95 0.53 มาก
3.74 0.65 มาก

อันดับ
10
5
9

3.98

0.67

มาก

4

4.16

0.63

มาก

1

3.82
4.06
3.89

0.67
0.67
0.55

มาก
มาก
มาก

8
2
6

3.87
4.03
3.91

0.53
0.63
0.61

มาก
มาก
มาก

7
3
-
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จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพโดยรวมและรายข้ออยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน และ
การมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยรวมและรายข้อ
ด้ านความต้ องการความเจริญก้าวหน้ า
1. การได้รับโอกาสเพิ่มพูนทักษะความรู ้ทางวิชาการ
เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน
2. การได้รับพิจารณาเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นตามคุณภาพ
ของผลงาน
3. การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่สาคัญ
4. การได้รับโอกาสในการปฏิบตั ิงานที่ตรงความรู้
ความสามารถของตนเอง
5. การได้ปฏิบตั ิงานการสอนที่มีปริ มาณงานที่เหมาะสม
6. การได้มีโอกาสเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในการ
เข้าร่ วมประชุมสัมมนากับโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น
7. การปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
8. การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
9. การได้รับการส่ งเสริ มให้จดั ทาผลงานวิชาการ
10. การได้รับการส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11. การได้รับการส่ งเสริ มจากโรงเรี ยนให้เป็ นวิทยากร
บรรยายในโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ในโอกาสต่าง ๆ
รวม

n = 335
Xˉ
SD
3.85 0.51

ระดับ

อันดับ

มาก

4

3.76

0.59

มาก

7

3.85

0.67

มาก

5

4.03

0.63

มาก

2

3.68
3.66

0.78
0.70

มาก
มาก

9
10

3.97
4.05
3.82
3.69
3.56

0.60
0.49
0.78
0.82
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
6
8
11

3.81

0.68

มาก

-
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จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบตั ิงาน การได้รับโอกาสในการปฏิบตั ิงานที่ตรงความรู้ความสามารถของตนเอง
และการปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็ นการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความต้องการ
ดารงชีวิต 2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ 3) ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยจาแนกตามเพศ
โดยใช้ค่าที (t - test) จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของโรงเรี ยนโดยการใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติดาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
เพศชาย
n = 88
Xˉ
SD
1. ความต้องการดารงชีวติ
3.83 0.74
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ
3.91 0.63
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า 3.78 0.68
รวม
3.84 0.68
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เพศหญิง

ระดับ อันดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
-

n = 247
Xˉ SD
3.86 0.77
3.92 0.56
3.89 0.64
3.89 0.66

ระดับ อันดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากโดยเพศหญิงมีแรงจูงใจดีกว่าเพศชาย

3
1
2
-
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เพศชาย เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ
ความต้องการดารงชีวติ และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
เพศหญิง เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ
ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า และความต้องการดารงชีวติ
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ความต้องการดารงชีวติ
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
รวม
*p < .05

เพศชาย
n = 88
Xˉ
SD
3.83 0.74
3.91 0.63
3.78 0.68
3.84 0.68

เพศหญิง
n = 247
Xˉ
SD
3.86 0.77
3.92 0.56
3.89 0.64
3.89 0.66

t

p

-1 .49
-4.42*
-2.89*
-3.60*

.06
.02
.03
.04

จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความต้องการดารงชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

37
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายด้าน

ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา
1. ความต้องการดารงชีวติ
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ
3. ความต้องการมีสัมพันธภาพ
รวม

ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี
n = 110
ระดับ อันดับ
Xˉ
SD
2.66 0.78 ปานกลาง 3
3.83 0.68 มาก
1
3.83 0.68 มาก
1
3.29 0.71 ปานกลาง -

ประสบการณ์ ต้งั แต่ 5 - 10 ปี
n = 137
ระดับ อันดับ
Xˉ
SD
3.88 0.68
มาก
2
3.93 0.57
มาก
1
3.93 0.57
มาก
1
3.87 0.64
มาก
-

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป
n = 88
ระดับ อันดับ
Xˉ
SD
4.07 0.70
มาก
1
4.00 0.57
มาก
3
4.00 0.57
มาก
3
4.03 0.63
มาก
-
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จากตารางที่ 9 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน มีดงั นี้
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ ความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า และความต้องการดารงชีวติ
ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ ความต้องการ
ดารงชีวิต และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการดารงชี วติ ความต้องการความ
เจริ ญก้าวหน้า และความต้องการมีสัมพันธภาพ
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหล่งความ
แปรปรวน
1.ความต้องการดารงชีวติ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ความต้องการมี
ระหว่างกลุ่ม
สัมพันธภาพ
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ความต้องการ
ระหว่างกลุ่ม
ความเจริ ญก้าวหน้า
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
รวม
*p < .05

df

SS

2
332
334
2
332
334
2
332
334
2
332
334

2.747
34.993
37.740
2.626
27.316
29.942
4.198
27.800
31.998
3.143
25.404
28.547

MS

F

p

1.373
0.333

4.121* .019

1.313
0.260

5.047* .008

2.099
0.265

7.927* .001

1.572
0.242

6.495* .002
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จากตารางที่ 10 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพบความแตกต่างจึงทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s
Method) ดังตารางที่ 11 - 14
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายด้านความต้องการดารงชีวิต
จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้ านความต้ องการดารงชีวติ

Xˉ

ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.66
ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี
3.88
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 4.07

ประสบการณ์ ประสบการณ์
น้ อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
2.66
3.88
-

0.37*
-

ประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป
4.07
0.46*
0.08
-

จากตารางที่ 11 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความต้องการดารงชีวิต พบว่า ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้ านความต้ องการมีสัมพันธภาพ
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้น
ไป

Xˉ
3.83
3.93
4.00

ประสบการณ์ ประสบการณ์
ประสบการณ์
น้ อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป
3.83
3.93
4.00
0.36*
0.45*
0.10
-

จากตารางที่ 12 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ด้านความต้องการ
มีสัมพันธภาพ พบว่า ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 * 10 ปี แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี กับ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้ านความต้ องการความ
เจริญก้าวหน้ า
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์ ประสบการณ์
ประสบการณ์
Xˉ น้ อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 - 10 ปี มากกว่ า 10 ปี ขึน้ ไป
3.38
3.79
4.01
3.38
0.49*
0.52*
3.79
0.03
4.01
-
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จากตารางที่ 13 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า พบว่า ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ต้ งั แต่
5 - 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านโดยรวมจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป

Xˉ
3.29
3.87
4.03

ประสบการณ์
น้ อยกว่า 5 ปี
3.38
-

ประสบการณ์
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
3.79
0.47*
-

ประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป
4.01
0.43*
0.03
-

จากตารางที่ 14 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวม
พบว่า ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติระดับ .05 ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05 ประสบการณ์ต้ งั แต่ 5 - 10 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน รายละเอียด
ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
1. ความต้องการ
ดารงชีวิต
2. ความต้องการ
มีสัมพันธภาพ
3. ความต้องการ
ความเจริ ญ ก้าวหน้า

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
n = 25
n = 68
n = 47
n = 195
Xˉ SD ระดับ อันดับ Xˉ SD ระดับ อันดับ Xˉ
SD ระดับ อันดับ Xˉ SD ระดับ อันดับ
3.55 0.84 มาก
3 3.97 0.65 มาก
1 3.76 0.72
มาก 3
3.72 0.80 มาก
2
3.91 0.62 มาก

1

3.91 0.58 มาก

2

3.78 0.81

มาก 2

3.81 0.68 มาก

2

3.82 0.70 มาก

3

3.81 0.54

มาก 1

3.45 0.72 ปาน
กลาง
3.76 0.68 มาก

3.78

มาก

3.64 0.73 มาก

3.76 0.71 มาก

3.78 0.69 มาก

0.69

3
1
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จากตารางที่ 15 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดกลาง มีแรงจูงใจดีกว่าครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่พิเศษ
ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการ
มีสัมพันธภาพ ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า และความต้องการดารงชีวติ
ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ความต้องการดารงชีวติ ความต้องการมีสัมพันธภาพ และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า ความต้องการมีสัมพันธภาพ และความต้องการดารงชีวติ
ครู ที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ความต้องการดารงชีวิต และความต้องการมีสัมพันธภาพ
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ความต้องการดารงชีวติ

2. ความต้องการ
มีสัมพันธภาพ
3. ความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า

รวม
*p < .05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

3
331
334
3
331
334
3
331
334
3
331
334

9.31
151.61
160.29
5.45
184.36
190.42
3.20
159.80
162.98
5.26
105.23
110.47

MS

F

p

4.66
0.54

8.66*

.015

2.72
0.60

4.15*

.003

1.60
0.57

2.83

.061

2.63
0.42

7.05*

.012
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จากตารางที่ 16 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อพบความแตกต่างจึงทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s
Method) ดังตารางที่ 17 - 19
ตารางที่ 17 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านความต้องการดารงชีวติ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดของโรงเรียน
ด้ านความต้ องการดารงชีวติ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

Xˉ
3.76
3.90
3.78
3.64

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
3.76
3.90
0.37*
-

ขนาดใหญ่
3.78
0.46*
0.29
-

ขนาดใหญ่พเิ ศษ
3.64
0.12
0.30
0.26
-

จากตารางที่ 17 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ด้านความต้องการดารงชีวติ
เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ 1)โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดกลาง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดกลางมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความต้องการดารงชีวิตมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก 2)โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความต้องการดารงชีวิตมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก

53
ตารางที่ 18 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดของโรงเรียน
ด้ านความต้ องการ
มีสัมพันธภาพ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิ ศษ
3.76
3.90
3.78
3.64

Xˉ
3.76
3.90
3.78
3.64

-

0.27
-

0.18
0.18
-

0.46*
0.19
0.10
-

จากตารางที่ 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ด้านความต้องการ
มีสัมพันธภาพ เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็กมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ มากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดของโรงเรียน
ด้ านความต้ องการ
ความเจริญก้าวหน้ า
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

Xˉ
3.76
3.90
3.78
3.64

ขนาดเล็ก
3.76

ขนาดกลาง
3.90

-

0.16
-

-

ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิ ศษ
3.78
3.64
0.30
0.41*
-

0.26
0.53*
0.29
-
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จากตารางที่ 19 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ด้านความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นรายคู่มีความแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ 1)โรงเรี ยนขนาดกลางกับโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดกลางมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า มากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 2)โรงเรี ยน
ขนาดกลางกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยโรงเรี ยนขนาดกลางมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
มากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจ
E.R.G. (Existence - Relatedness - Growth) ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ประกอบด้วย 3 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านความต้องการดารงชีวติ 2) ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ 3) ด้านความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า โดยศึกษาเปรี ยบเทียบตามเพศ ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรี ยน
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั โดยสอบถามความคิดเห็นของครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน จังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งได้จากการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 335 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้
เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม ชนิดสารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการดารงชีวติ
ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ และด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มีท้ งั หมด 5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert, 1987) โดยเรี ยงลาดับ
จากแรงจูงใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีขอ้ คาถาม 35 ข้อ จานวนแบบสอบถาม
335 ชุด มีค่าอานาจจาแนกความยากง่ายรายข้ออยูร่ ะหว่าง .27 - .75 และมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบในการศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One - way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วธิ ี การของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
method)

สรุป
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ปรากฏผลโดยสรุ ปดังนี้
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
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ไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการมีสัมพันธภาพ ความต้องการดารงชีวติ และความต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการการดารงชี วติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากและปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ความรู ้สึกมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพครู การได้รับอนุญาตลาหยุดงานเมื่อเจ็บป่ วยหรื อเมื่อจาเป็ น และมีความอิสระ
ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ มีโอกาสเข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน และ
การมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
1.3 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน การได้รับโอกาสในการปฏิบตั ิ งานที่ตรงความรู้
ความสามารถ ของตนเอง และการปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ยกเว้น ด้านความต้องการดารงชีวติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู ที่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี
และมากกว่า 10 ปี มีแรงจูงใจมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี
4. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดกลาง โรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก มีแรงจูงใจมากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เห็นความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษา จะประสบผลสาเร็ จเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั บุคลากรดังกล่าวเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้าราชการครู ถ้าหากข้าราชการครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ดีก็จะมีความร่ วมมือ
ร่ วมแรง ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน มีความเสี ยสละ เต็มใจและมีความคิดริ่ เริ่ มในการพัฒนางาน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2556, หน้า 2) จึงกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่
สาคัญในการดาเนินการปฏิรูประบบครู และบุคลากร เน้นพัฒนามาตรฐานครู และผูบ้ ริ หารการศึกษา
ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และส่ งเสริ มการเลื่อนวิทยฐานะของครู อีกทั้งมีการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ในโรงเรี ยน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเอง
ให้เป็ นไปอย่างเกื้อหนุ นซึ่ งกันและกัน ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ร่ วมคิดร่ วมวางแผน ผูบ้ ริ หารมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทาให้ครู มีอิสระ
ในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบตั ิงานจนประสบผลสาเร็ จ ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หาร
และเพื่อนร่ วมงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวทาให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของผกามาศ สมัครการ (2554, หน้า 68) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของครู ในกลุ่ม
โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ
ในการทางานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสนธยา
บุตรวาระ (2556, หน้า 79) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
มัธมยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา กลิ่นเจริ ญ (2558, หน้า 65) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธมยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธมยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นในการอภิปรายดังต่อไปนี้
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1.1 ด้านความต้องการในการดารงชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ความรู ้สึกมีความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพข้าราชการครู การได้รับอนุญาตให้ลาหยุดงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นหรื อเจ็บป่ วย
และมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ให้ครู เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และให้ความสาคัญ
กับการแสดงความคิดเห็นครู โดยเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาสให้ครู ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงาน
เป้ าหมาย และระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางาน รวมถึงมีการจัดสวัสดิการ
ผลประโยชน์เกื้อกูลและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการทางานของครู
จึงทาให้ครู เกิดความรู ้สึกมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน และรู ้สึกว่าการประกอบอาชีพข้าราชการครู น้ นั มี
ความมัน่ คงในการดารงชีวิต มีความมัน่ ใจ มัน่ คงในการทางาน ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะต้องออกจากงาน
โดยไม่ทราบสาเหตุและสามารถประกอบอาชีพครู ต่อไปได้แม้จะมีอายุมากขึ้นก็ตาม ส่ วนความเอื้อ
อาทรจากคณะผูบ้ ริ หารที่ได้รับอนุญาตให้ลาหยุดงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นหรื อเจ็บป่ วย และการให้อิสระ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ศกั ยภาพที่ตนมีอยูอ่ ย่างเต็มกาลังเต็มความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงความคิดที่
จะสามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทาให้
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18
ส่ วนด้านความต้องการการดารงชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของผกามาศ
สมัครการ (2554, หน้า 69) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยเครื อข่ายที่ 40(2)
สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจ ในการทางานของครู
ในกลุ่มโรงเรี ยเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านความรู ้สึก
มัน่ คงในการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของสนธยา บุตรวาระ (2556,
หน้า 79) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ด้านนโยบายและการบริ หารงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาไพ พัดทอง (2557, หน้า 74) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเขตคุณภาพ
การศึกษาที่ 11 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านนโยบายและ
การบริ หารงาน และด้านความมัน่ คงและความปลอดภัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุษา กลิ่นเจริ ญ (2558, หน้า 65 - 70) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
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โรงเรี ยนมัธมยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
มัธมยมศึกษาสหวิทยาเขตระยอง 2 ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
ด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยและด้านความสาเร็ จ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การมีโอกาสเข้าร่ วมในกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ การมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน และการมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการที่จะเสริ มสร้างและพัฒนางานที่ดีให้
เกิดขึ้นกับหน่วยงานจึงส่ งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน สนับสนุนให้
ครู ทุกคนร่ วมมือร่ วมใจในการทางานร่ วมกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ตลอดจนช่วยเหลือ
ให้ความใกล้ชิดอย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดความอุ่นใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน รวมถึงการมอบหมาย
หน้าที่ที่ทาให้เหมือนครู มีภาระมากขึ้น แต่ในทางกลับกันการได้รับมอบหมายหน้าที่เพื่อพัฒนา
โรงเรี ยนอาจส่ งผลให้ครู มีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ความสาเร็ จของโรงเรี ยน อีกทั้งผูบ้ ริ หารมีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ให้ครู ที่มีประสบการณ์
ในการทางานในงานหรื อในฝ่ ายต่าง ๆคอยให้คาปรึ กษา แนะนาคอยช่วยเหลือครู ใหม่ ให้ครู ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันภายในโรงเรี ยน หลีกเลี่ยงการขัดแย้งเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ทาให้ครู มีความสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทาง
การบริ หารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ให้ความสาคัญกับ
ทรัพยากรบุคคล ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจในการระดมความร่ วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
เป็ นกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านความสามารถในการทางาน (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 , 2556, หน้า 16) จากเหตุผลดังกล่าวทาให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการมี
สัมพันธภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของวินยั เกื้อกูล (2552, หน้า 61)
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอเขาฉกรรจ์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอเขาฉกรรจ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของผกามาศ สมัครการ (2554, หน้า 68) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทางาน
ของครู ในกลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า แรงจูงใจในการทางานของครู ในกลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 40(2) สังกัดสานักงานเขตหนองจอก
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอุษา กลิ่นเจริ ญ (2558, หน้า 68) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน การได้รับโอกาสในการปฏิบตั ิงานที่ตรงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และการปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการได้รับโอกาสจาก
ผูบ้ ริ หารให้ครู ปฏิบตั ิงานตรงตามความสามารถทาให้ได้งานที่มีคุณภาพสาเร็ จตามเป้ าหมาย
เปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีความรู ้และทักษะที่เพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการด้วยการส่ งเสริ มให้ได้รับการอบรม
อย่างสม่าเสมอ พาไปศึกษาดูงานจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ เพื่อเพิม่ ประสบการณ์ในการทางานที่ดีข้ ึน
รวมทั้งการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานแทนในงานที่มีความสาคัญเพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู ได้แสดง
ความสามารถ ทาให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถและความเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายส่ งเสริ มให้ครู มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18, 2556) โดยการเสริ มสร้างประสบการณ์และความชานาญในการปฏิบตั ิงาน
มีการจัดอบรม สัมมนาเพิม่ เติมความรู ้จดั แหล่งบริ การวิชาการเพื่อส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้า
ของครู เปิ ดโอกาสให้ครู ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทาให้แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในจังหวัดชลบุรีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ด้านความต้องการ
มีสัมพันธภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนารถ โซ๊ะมณี (2551,
หน้า 82) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ฐานอานาจของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนขยายโอกาสในอาเภอบางน้ าเปรี้ ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนขยายโอกาสใน
อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของสนธยา บุตรวาระ (2556, หน้า 80) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ด้านความเจริ ญก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุษา กลิ่นเจริ ญ (2558, หน้า 72) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตระยอง 2 ด้านความเจริ ญเติบโตและการพัฒนา โดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
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ระดับ .05 ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ และด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ส่ วนด้านความต้องการดารงชีวติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยแต่ละด้านเพศชายมีแรงจูงใจมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เพศชายเป็ นเพศที่มี
ความเป็ นผูน้ า ดังจะเห็นได้จากการยอมรับในจารี ตประเพณี ที่วา่ เพศชายเป็ นช้างเท้าหน้าของสังคม
เป็ นหัวหน้าครอบครัวต้องเป็ นหลักในการรับผิดชอบต่อครอบครัว ทาให้มีความต้องการความก้าวหน้า
ทางหน้าที่การงาน มากกว่าเพศหญิง และส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาก็เป็ นเพศชาย จึงส่ งผลให้มี
แรงจูงใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของรสสุ คนธ์ เหล็กเพชร (2555, หน้า 77) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วยในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี จาแนกตามเพศในปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาไพ พัดทอง
(2557, หน้า 74) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเขตคุณภาพการศึกษาที่ 11
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาแนกตามเพศ ในปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา กลิ่นเจริ ญ
(2558, หน้า 72) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธมยมศึกษา สหวิทยาเขต
ระยอง 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2
จาแนกตามเพศ ปัจจัยสุ ขอนามัย และปัจจัยจูงใจ จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู ที่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี
และมากกว่า 10 ปี มีแรงจูงใจมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ยาวนานนั้นทาให้ครู ที่มีประสบการณ์การทางานที่มาก สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ และมีความเพียงพอต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ มากกว่าครู ที่มีประสบการณ์
ในการทางานน้อยที่ยงั ต้องการความสาเร็ จตามเป้ าหมาย และความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน
มากกว่าที่ได้รับในปัจจุบนั จึงส่ งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของบงกชธร เพิกนิล (2550) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสัตหี บ
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สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนชลบุรี เขต 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู โรงเรี ยนสัตหี บ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนชลบุรี เขต 3 แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีประสบการณ์
ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไปสู งกว่าครู ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธมลวรรณ นาวาเจริ ญ (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มเครื อข่าย
การศึกษาวังจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า เปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มเครื อข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ทางานโดยรวมรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดกลาง โรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก มีแรงจูงใจมากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรี ยนที่ขนาดต่างกัน
ก็มีการบริ หารงานที่ต่างกัน จานวนบุคลากรจานนวนน้อยยิง่ ทาให้ระบบการทางานของแต่ละฝ่ าย
เป็ นระบบและรวดเร็ ว จานวนบุคลากรมากระบบการทางานของแต่ละฝ่ ายมีโครงสร้างที่ความซับซ้อน
อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน ปริ มาณงานที่ครู ได้รับมอบหมายก็แตกต่างกันไป
การส่ งเสริ มให้ครู มีความก้าวหน้าในงาน การเพิ่มพูนความรู ้และทักษะ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
และการสนับสนุนให้ครู ได้รับการศึกษาต่อ โรงเรี ยนที่มีขนาดที่เล็กกว่าอาจจะได้รับโอกาสที่ทวั่ ถึง
มากกว่าโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงส่ งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของไวพจน์ แก้วนามไชย (2550) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า
โดยภาพรวม ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านสถานภาพ
การทางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้าราชการครู ที่สังกัดโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวินยั เกื้อกูล (2552) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในอาเภอเขาฉกรรจ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
อาเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของมัลลิกา นิกรกุล (2557)
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพวรรณ พิทกั ษ์จรรยา (2557)
ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านความต้องการการดารงชีวติ ผูบ้ ริ หารควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยน รวมถึงเรื่ องความโปร่ งใสในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขึ้น
เงินเดือนมีความเป็ นธรรม มีเกณฑ์การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของครู อย่างเป็ นธรรม
ผูบ้ ริ หารควรกล่าวยกย่องชมเชยกับครู ที่ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย หรื อสร้างชื่อเสี ยง
ให้แก่สถานศึกษาในที่ประชุ ม เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครู รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
อย่างพอเพียงให้แต่ละฝ่ าย เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้งานแต่ละฝ่ าย ดาเนินการเป็ นไปตาม
แผนงาน และสาเร็ จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้
2. ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ ผูบ้ ริ หารควรให้ความเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/
ครู เท่าเทียมและเหมาะสม ไม่ลาเอียง เพื่อเป็ นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่ วมกันแบบ
กัลยาณมิตร ทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา/ ครู รู้สึกมัน่ ใจ ไว้วางใจว่าสามารถคุยกับผูบ้ ริ หารได้ทุกเรื่ อง
เมื่อเกิดปั ญหาก็สามารถทาให้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงทาให้เกิดความรักความผูกพัน
ในโรงเรี ยนซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยทาให้โรงเรี ยนน่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีในโรงเรี ยน สร้างความรัก
ความสามัคคี และร่ วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยน
3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้ครู มีความก้าวหน้า
โดยสนับสนุนให้มีการเข้ารับการอบรมหรื อสัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ให้แก่ครู และจะได้นาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเองให้มี
ประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้ครู ได้มีโอกาสเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโรงเรี ยน
ตามโอกาสอันสมควร หรื อสนับสนุนให้ครู ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และในการพิจารณา
ผลการปฎิบตั ิงานผูบ้ ริ หารควรมอบหมายงานที่เป็ นประโยชน์ และเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของแต่ละบุคคล ควรมีการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานจากผลการปฏิบตั ิงาน
และเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ครู
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4. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ผูบ้ ริ หารควรเข้าใจถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในแต่ละกลุ่ม ด้วยอายุ และประสบการณ์ในการทางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่แตกต่างกันก็ยอ่ มมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารควรสร้างแรงจูงใจ
ในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อรักษาระดับ
แรงจูงใจให้คงอยู่ และเพิ่มขึ้นในลาดับต่อไป
5. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรศึกษา หรื อสารวจด้านปั จจัยพื้นฐาน และความต้องการของครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ้นโดยอาจจะกาหนดเป็ นนโยบายเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
แต่ละขนาดให้เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของครู ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการทางานของครู
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของครู ที่ปฏิบตั ิงานตามประสบการณ์
การทางานไม่เกิน 10 ปี ของครู ในจังหวัดชลบุรีกบั จังหวัดระยอง ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของครู ที่ปฏิบตั ิงานตามประสบการณ์
การทางานไม่เกิน 10 ปี ของครู ในจังหวัดชลบุรี ที่สังกัดต่างกัน
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ภาคผนวก ก
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือในการวิจยั
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ
- หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
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(สาเนา)
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต. แสนสุ ข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

ที่ ศธ. 62118.8/ ว.0071

28 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือในการวิจยั
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เค้าโครงงานวิจยั
2. เครื่ องมือในการวิจยั
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีความเห็นชอบให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ทางานนิพนธ์ ซึ่ งขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพื่อการวิจยั ดังรายนามต่อไปนี้
นางสาวจิราพร แย้มบาล รหัส 57921159
งานนิพนธ์ เรื่ อง: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โดยมี ผูช้ ่วยศาสตร์ ดร.สุ เมธ งามกนก เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่ องดังกล่าว
เป็ นอย่างดียงิ่ จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่าน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือของ
นิสิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-5811
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(สาเนา)
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต. แสนสุ ข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

ที่ ศธ. 62118.8/ ว.0072

31 กรกฎาคม 2559
เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ
เรี ยน
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ได้มีความเห็นชอบให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ทางานนิพนธ์
ซึ่ งขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ ดังรายนามต่อไปนี้
นางสาวจิราพร แย้มบาล รหัส 57921159
งานนิพนธ์ เรื่ อง: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
โดยมี ผูช้ ่วยศาสตร์ ดร.สุ เมธ งามกนก เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-5811
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(สาเนา)
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต. แสนสุ ข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

ที่ ศธ. 62118.8/ ว.0072

2 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
เรี ยน
ด้วย ภาควิชาการบริ หารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีความเห็นชอบให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาทางาน
นิพนธ์ ซึ่ งขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ดังรายนามต่อไปนี้
นางสาวจิราพร แย้มบาล รหัส 57921159
งานนิพนธ์ เรื่ อง: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
โดยมี ผูช้ ่วยศาสตร์ ดร.สุ เมธ งามกนก เป็ นประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
สุ เมธ งามกนก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ งามกนก)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2052
โทรสาร 0-3874-5811
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ภาคผนวก ข
- แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นี้ สร้างจากแนวคิด และทฤษฎีแรงจูงใจ
ของ E.R.G. (Existence - Relatedness - Growth) ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1.1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1.2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ และขนาด
ของโรงเรี ยน
ผูต้ อบแบบสอบถามชุดนี้ คือ ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความต้องการดารงชีวิต
2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์
3. ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อส่ งเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี
ขอความร่ วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งโดยข้อมูลนี้จะนามา
วิเคราะห์ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หากแต่นามาใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุ ง พัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางส่ งเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
ในจังหวัดชลบุรี
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ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ให้ ตรงกับความเป็ นจริงที่เกีย่ วกับตัวท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
ไม่เกิน 5 ปี
 5 - 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดกลาง
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
ตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อ และพิจารณาว่าในช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนนี้
ท่านมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากน้อยเพียงใด อันเนื่ องมาจากการได้รับสิ่ งตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่แต่ละข้อ แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องแรงจูงใจที่ตรงกับความคิดเห็น
หรื อความรู ้สึกของท่านมากที่สุด ซึ่ งแต่ละข้อมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ข้ อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ด้ านความต้ องการดารงชีวติ
1 เงินเดือนที่ได้รับมีความพอเพียง
กับค่าครองชีพในปั จจุบนั
2 การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
3 สิ ทธิความสะดวกสบาย
ในด้านที่พกั อาศัย
4 ความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกับความสามารถ
5 ความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน
6 ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์
ในการทางาน
7 ความรู ้สึกมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพครู
8 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
9 การพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีความเป็ นธรรมและเหมาะสม
กับภาระงาน
10 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
11 การได้รับอนุญาตลาหยุดงานเมื่อ
เจ็บป่ วยหรื อเมื่อจาเป็ น
12 มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ในการบริ หารโรงเรี ยน
13 การได้รับรู้นโยบายในการบริ หาร
โรงเรี ยน
14 ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาชมเชย
เมื่อผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานสาเร็ จ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ข้ อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ด้ านความต้ องการความสั มพันธภาพ
15 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
16 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
17 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับเพื่อนร่ วมงานมีลกั ษณะกัลยาณมิตร
18 การได้รับความร่ วมมือจากเพื่อน
ร่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน
19 มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
20 การได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นกันเอง
กับผูบ้ งั คับบัญชา
21 การมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของโรงเรี ยน
22 การได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถที่มีจากผูบ้ งั คับบัญชา
23 ครู ส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ความสามารถซึ่ งกันและกัน
24 การมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน
ด้ านความต้ องการความเจริญก้าวหน้ า
25 การได้รับโอกาสเพิ่มพูนทักษะความรู ้
ทางวิชาการ เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน
26 การได้รับพิจารณาเลื่อนตาแหน่งให้
สู งขึ้นตามคุณภาพของผลงาน
27 การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หาร
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่สาคัญ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(4)

(3)

(2)

(1)
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ข้ อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(4)

(3)

(2)

(1)

28 การได้รับโอกาสในการปฏิบตั ิงาน
ที่ตรงความรู้ความสามารถของตนเอง
29 การได้ปฏิบตั ิงานการสอนที่มีปริ มาณ
งานที่เหมาะสม
30 การได้มีโอกาสเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยน
ในการเข้าร่ วมประชุมสัมมนากับ
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น
32 การปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้
33 การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบตั ิงาน
34 การได้รับการส่ งเสริ มให้จดั ทาผลงาน
วิชาการ
35 การได้รับการส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
36 การได้รับการส่ งเสริ มจากโรงเรี ยนให้
เป็ นวิทยากรบรรยายในโรงเรี ยนหรื อ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อส่ งเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ฯ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
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ภาคผนวก ค
- ค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบสอบถาม และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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ตารางที่ 20 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (α) ของแบบสอบถาม
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ในจังหวัดชลบุรี ในสังกัดสานักงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้ อที่
ค่ าอานาจจาแนก
1.
.75
2.
.35
3.
.42
4.
.37
5.
.75
6.
.46
7.
.72
8.
.51
9.
.28
10.
.43
11.
.39
12.
.69
13.
.72
14.
.67
15.
.72
16.
.49
17.
.27
18.
.43
หมายเหตุ ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (α) = .95

ข้ อที่
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ค่ าอานาจจาแนก
.41
.39
.56
.74
.67
.72
.74
.75
.65
.58
.52
.28
.42
.40
.48
.56
.72

