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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 66 คน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณารายด้าน ดังนี้  (1) ด้านความส าเร็จ 
ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ (2) ด้านการได้รับการยอมรับ ข้อที่มีเป็นแรงจูงใจ
สูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงานที่ปฏิบัติ (3) ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ การได้ปฏิบัติงานทีชอบ และการได้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถ  
(4) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุดคือ  การได้รับการ
เลื่อนขั้นอย่างยุติธรรม (5) ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ การมีอิสระในการ
วางแผนงาน ด าเนินงาน และเลือกผู้ ร่ วมงาน และการได้ รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ  
(6) ด้านสถานภาพและความเป็นอยู่ส่วนตัว ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุดคือ การมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพครู 
(7) ด้านนโยบายและการบริหารงานโรงเรียน ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ โรงเรียนมีระบบงานที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (8) ด้านสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กร ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ การได้รับการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา (9) ด้านลักษณะของการบังคับบัญชาและการนิเทศ  
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ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกัลยาณมิตร (10) ด้านความมั่นคงในงาน ข้อที่เป็นแรงจูงใจ
สูงสุด คือ การได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (11) ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม  
ทางกายภาพของโรงเรียน ข้อที่ เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ คนในชุมชนมีความรัก และสามัคคีกัน และ  
(12) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ข้อที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ โรงเรียนได้จัดห้องพักครูเพียงพอกับจ านวนครู  
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม บุคลากรมีแรงจูงใจในด้านความส าเร็จ ด้านปริมาณงาน
และความรับผิดชอบ และในด้านความมั่นคงในงาน และเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ อาชีพที่ประกอบ 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน และชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน ในทางตรงกันข้ามเกี่ยวข้องน้อยที่สุด กับ สภาพแวดล้อมทั่วไป 
และเงินเดือน ได้แก่ โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ความสะดวกใน  
การเดินทางไปสถานที่ท างาน  สถานที่ท างานอยู่ใกล้กับครอบครัว และเงินเดือนที่ได้เพียงพอและเหมาะสมกับ  
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   บุคลากรทางการศึกษา   โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
Abstract 

This research aimed to investigate the educational personnel’s motivation in job 
performance in the schools attached to Maetho educational quality development network 
center, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province.  The population used in this study comprised 
66  teachers from the schools attached to Maetho educational quality development network 
center, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province in the academic year 2014 .  The tools used 
for collecting the data were questionnaires about job performance motivation and the in-depth 
interviews with the teachers totally 1 8  people. The data were analyzed through frequency, 
percentage and content analysis. 
 The results were are follows: The educational personnel’s motivation in job performance 
in the schools attached to Maetho educational quality development network center, Mae La 
NoiDistrict, Mae Hong Son Province. When considering each aspect, included as follows: (1 ) 
Success: the mean with the highest motivation was qualitative job performance achievement.  (2)  
Recognition: the mean with the highest motivation was that commanders, colleagues and people 
concerned supported job performance. (3) Nature of job performance: the mean with the highest 
motivation was to do favorite and challenging job. (4) Opportunity to develop oneself and career 
path: the mean with the highest motivation was to be promoted fairly. (5 )  Amount of work and 
responsibility: the mean with the highest motivation was to be independent to make a plan for 
operation, choose colleagues and be assigned to do tasks matching one’s abilities. (6) Status and 
privacy: the mean with the highest motivation was to have ethics of being teachers. (7 )   Policy 
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and school administration: the mean with the highest motivation was that the schools had working 
system facilitating staff’s job performance.  (8)   Personnel’s relationship in the organization: the 
mean with the highest motivation was to be supported well by the supervisor to do tasks.  
(9 )  Nature of commanding and supervision: the mean with the highest motivation was that the 
commander was friendly.  (10 )  Job security: the mean with the highest motivation was to be 
encouraged to be on one’s career path. (11) Working conditions and school physical environment: 
the mean with highest motivation was that people in the communities loved each and had unity. 
(1 2 )  Salary and compensation: the mean with the highest motivation was that the schools 
provided adequate staff rooms for the number of teachers. 

In conclusion, the research showed us that, the working motivation of the personnel of 
the center of Maetho’s Educational Development Network, Mae La Noi, Mae Hon Son, in general 
the highest motivation score was in the categories of achievement, category of work-quantity and 
responsibility, job’s stability, and the motivation which is directly connect to works which 
practicing, occupation, executive and partner and the community of the people where the school 
located. On the other hand minimal relate with the environmental and salary, the school provide 
enough media and instrument which is helpful the activities of the study, The convenience of 
travel to the workplace, the work place is close to the family. And the salary also enough and 
corresponded with the current situation. 
  
Keywords 
 Motivation in Job Performance,  Educational Personnel,  Educational Personnel,  Education 
Quality Development Network Center,  Mae Hong Son Province. 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไปใน
ทิศทางใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชากรในชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 4 ที่ก าหนดว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 , 2545) จากค ากล่าว
ข้างต้น การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลในสังคมให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ สังคม  
มีความรอบรู้เกี่ยวกับสรรพสิ่งที่ล้อมรอบตัวบุคคล และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้บุคคลเกิดทักษะในการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตของตนและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทรัพย์กรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งท าให้ ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือ  
ครู กลายเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในที่มีส่วนร่วมในการผลิตเยาวชนของชาติให้มี
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ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
ผลักดันให้ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา เต็มหน้าที่ เต็มความรู้ความสามารถ และเต็มใจ (วรพจน์ สิงหราช , 
2548) นอกจากนี้ ความส าเร็จทางการศึกษาที่ดี ยังจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาร่วมด้วย จึงจะสามารถพูดได้ว่า เป็นระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ปัจจัย
ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ ความสามารถ ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

จากค ากล่าวที่ว่า ความต้องการในการท างานของมนุษย์ มาจากแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหว ดังนั้นจึงกล่าวได้เช่นกันว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเช่นเดียวกัน ตามที่ได้มีการกล่าวไว้เป็นทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆคน ดังนี้  เมื่อกล่าวถึงทฤษฎี
ความต้องการของ Herzberg ปัจจัยที่ท าให้เกิดการชอบงาน และ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการไม่ชอบงาน ไม่ได้มาจาก
ปัจจัยตัวเดียวกัน กล่าวคือ Herzberg ได้แบ่งแยกปัจจัยได้ 2 ชนิด คือ ปัจจัยกระตุ้น (Motivational Factors) 
เป็นตัวการท าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfies) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Factors) ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะ
หรือธรรมชาติของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับงานที่เขาท า ปัจจัยกระตุ้นนี้น าไปสู่ความรู้สึกชอบ
งาน ซึ่งได้แก่ ความส าเร็จของงาน การยอมรับ ตัวงานเอง ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า ถ้าเ มื่อใด
องค์ประกอบเหล่านี้ลดต่ ากว่าระดับที่ควรก็จะเป็นผลท าให้เกิดความไม่ชอบงาน และขัดขวางความรู้สึกให้ชอบงาน
ด้วย ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกไม่ชอบงานไม่ได้เกิดจากการขาดปัจจัยที่ท าให้เกิดความชอบงาน ปัจจัยอีกตัว  
คือ ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นตัวท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfies) หรือ
ปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือน ความสัมพันธ์
กับบุคคลในหน่วยงาน การบัญชาการ นโยบายและการบริหารถ้าเมื่อใดปัจจัยเหล่านี้ ลดต่ าลงกว่าระดับที่ควรจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกไม่ชอบงานขึ้นมา ถ้าปัจจัยเหล่านี้อยู่ในระดับปกติ  ความรู้สึกไม่ชอบงานจะหมดไป 
แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิดการชอบงานมากข้ึน (ภารดี อนันต์นาวี, 2553,121)  

จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของบุคคลจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลกรในองค์กรหนึ่ง ๆ การรักษาระดับความพึงพอใจและลดความไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ส่วนในสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส าคัญกับบุคลากร เพราะใน
สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควร
ที่จะศึกษาหาปัจจัย เทคนิค วิธี กลยุทธ์ น ามาใช้ในการสร้าง เสริมแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดของตนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่เต็มศักยภาพ ภายใต้การ
ด าเนินงานระบบราชการ ซึ่งก าหนดใช้ตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ และภายใต้สภาพและความ
ต้องการของชุมชน โรงเรียนใดที่สามารถใช้บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ เต็มใจ เต็มความสามารถ 
โดยใช้ปัจจัยน้อย จึงถือได้ว่าประสบความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล (วรพจน์  สิงหราช, 2548)   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับปัญหาด้านการจัดการศึกษา เนื่องจาก 
สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 
ลักษณะของสิ่งแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อกา ร
ปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร การเดินทางค่อนข้างจะล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
หน้าฝน การเดินทางจะยากขึ้น ในบางพ้ืนที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ การติดต่อกับภายนอกจึงค่อนข้างจะล าบาก 
อีกปัจจัยหนึ่งคือ ประชากรชาวแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ เป็นชนกลุ่มน้อย เช่นเผ่าปกาเกอญอ และเผ่าม้งซึ่งมีภาษา
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เป็นและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจสร้างความล าบากใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในการสื่อสารกับชาวบ้าน
ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น ตัวงานเอง ผู้บริหารหรือเพ่ือร่วมงาน ลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงไม่แปลกหากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาขาดตกบกพร่องเนื่องจากการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถิติการย้าย
ออกของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
มีภูมิประเทศและบริบทเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประกอบด้วย
โรงเรียนในเครือทั้งหมด 8 โรงเรียน บุคลากรในศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่และมีจ านวนไม่น้อยที่เป็น
อัตราจ้างทั้งจากเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หรือโรงเรียนจ้างเอง ข้าราชการส่วนใหญ่มาประจ าการไม่
นานก็ขอย้ายทั้งๆ ที่ได้มีนโยบายต่างๆ มากมายทั้งจากทางเขตพ้ืนที่การศึกษาเองและจากระทรวงศึกษาธิการ  
อาทิเช่น การให้เงินเสี่ยงภัยและการเพ่ิมจ านวนเงินเสี่ยงภัยเพ่ือเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษา แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บุคลากรก็ยังคงย้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขาดแคลนครูผู้สอนบ่อยครั้ง หลายโรงเรียนซึ่งรวมถึงโรงเรี ยนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ ประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ตรงกับรายวิชา 
ท าให้ กระบวนการเรียนการสอนในบางวิชาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร และจากค ากล่าวเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ว่า การที่มนุษย์จะท างานได้ เต็มความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเต็มใจแค่
ไหนถ้ามีสิ่งล่อใจหรือสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา สิ่งจูงใจนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นที่จะผลักดันให้เขาสนใจ 
เอาใจใส่งานมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานแล้ว อาจมีผลให้ผู้ปฏิบัติ งานมี
ความผูกพันต่อองค์การน้อยลง ผลงานย่อมตกต่ า เกิดความเบื่อหน่ายและท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
(จันทราณี สงวนนาม, 2551) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานใด ๆ เป็นอย่างมาก  

ผู้วิจัย จึงได้ศึกษาหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเหล่าบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแสดงออกมาเป็น
ความคิดค านึงและพฤติกรรม หรือความทะยอทะยานที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
เจาะจงเลือก โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้งนี้เพ่ือการปฏิบัติงานในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ
ของบุคลากร มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่โถอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน  
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ านวน 66 คน ปีการศึกษา 
2557 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ครั้งนี้  ใช้วิธีเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
จากครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นประชากร จ านวน 18 คน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ ปรับปรุงขอบเขต 
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทสถานที่จากทฤษฏีแรงจูงใจ สองปัจจัย ของ Herzberg และทฤษฏีความต้องการของ 
Maslow  แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 51 ข้อ ครอบคลุม12 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความส าเร็จ (2) ด้านการได้รับ
การยอมรับ (3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (4) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน (5) ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ (6) ด้านสถานภาพและความเป็นอยู่ส่วนตัว (7) ด้านนโยบาย
และการบริหารงานของโรงเรียน (8) ด้านสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กร (9) ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา
และการนิเทศ (10) ด้านความมั่นคงในงาน (11) ด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงเรียน และ (12) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้แบบสอบถาม 
มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการตอนที่ 2 แรงจูงใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ  
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check Lists) ส าหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  ผู้วิจัยได้
น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  
โดยในแบบสอบถามนั้นทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ 
0.67-1.00 และในแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้กลับมาแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้  
(Try-Out) กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 
10 โรงเรียนบ้านแม่ปุ่นและโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก จ านวน 30 คนเพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยมีค่าความเชื่อมั่น  
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.842 
  ส่วนในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลและอธิบายใน
ประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มากที่สุด แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ประกอบด้วยหัวข้อ แรงจูงใจที่มีผลต่อการ
อยากปฏิบัติงาน แรงจูงใจที่มีผลท าให้ไม่อยากปฏิบัติงาน โดยมีวิธีสร้างคือ ศึกษาทฤษฏีและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดแนวค าถาม สร้างค าถาม ส าหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  ผู้วิจัยได้น า
แบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และได้ปรับปรุงแก้ไข  
แบบสัมภาษณ์ ตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาแก้ไขและน าไป
ทดลองสัมภาษณ์ครูจ านวน 2 คน ในกลุ่มทดลอง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการเดินไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน าข้อมูลที่ได้รับ 
มาวิเคราะห ์
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  4.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 18 คน โดยนัดหมายเป็นรายบุคคล  
เริ่มท าการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 –  10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการอัดเทป เมื่อท าการสัมภาษณ์แล้วเสร็จจึงท าการถอดเทป จดบันทึก จัดท ารายงานสรุป แล้วจึงด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percent) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนา (Descriptive) 
  5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณนา (Descriptive) 
  5.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แล้วถอดข้อความจากเทปบันทึกเสียง และ
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาสรุปประเด็น น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบความเรียง 

 

ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี ยังไม่สมรส มีจ านวนมากที่สุด เป็นครูผู้สอนมาก
ที่สุดและมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระดับเงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปีมากที่สุด 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่โถ ต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ตารางท่ี 1  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

รายการ มีผลต่อแรงจูงใจ ไม่มีผลแรงจูงใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(N = 66) 

ด้านความส าเร็จ      

- ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์ 65 98.48 1 1.52 
ด้านการได้รับการยอมรับ         

- ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกีย่วข้องให้การสนับสนนุงานท่ี
ท่านปฏิบัต ิ

63 95.45 3 4.55 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ     

- ท่านได้ปฏิบัติงานท่ีท่านชอบ 62 93.94 4 6.06 

- ท่านได้ปฏิบัติงานท่ีท้าทายความสามารถ 62 93.94 4 6.06 
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ตารางท่ี 1  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่อ) 
 

รายการ มีผลต่อแรงจูงใจ ไม่มีผลแรงจูงใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(N = 66) 

ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองฯ      

- ท่านได้รับการเลื่อนขั้นอย่างยตุิธรรม 60 90.91 6 9.09 

ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ      

- ท่านมีอิสระ ในการวางแผนงาน ด าเนินงาน และเลือกผู้ร่วมงาน 62 93.94 4 6.06 

- ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความสามารถ 62 93.94 4 6.06 

ด้านสถานภาพและความเป็นอยูส่่วนตัว     

- ท่านประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานของการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 64 96.97 2 3.03 

ด้านนโยบายและการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนของท่านมี- - -        

- ระบบงานท่ีเอื้อต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร 62 93.94 4 6.06 

ด้านสัมพันธภ์าพกับบุคลากรในองค์กร     

- ท่านได้รับการสนับสนุนการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา 62 93.94 4 6.06 

ด้านลักษณะของการบังคับบัญชาฯ     

- ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกัลยาณมิตร 63 95.45 3 4.55 

ด้านความมั่นคงในงาน     

- ท่านได้รับการส่งเสริมใหม้ีความก้าวหน้าในอาชีพ 63 95.45 3 4.55 

ด้านสภาพการท างานฯ     

- คนในชุมชนมีความรัก และสามคัคีกัน 63 95.45 3 4.55 

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน     

- เงินเดือนท่ีท่านได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

52 78.79 14 21.21 

 
 จากตารางที่ 1แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโดยรวมประชากร

มีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีร้อยละความคิดเห็นว่าเป็นแรงจูงใจ มากกว่าร้อยละ 90 ด้าน เมื่อ 
พิจารณา เป็นรายข้อย้อย พบว่า การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ มีร้อยละความคิดเห็นเป็นว่าแรงจูงใจสูงสุด 
และ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีร้อยละความคิดเห็นว่าไม่เป็น
แรงจูงใจมากที่สุด 
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 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดกับตัวงานที่ปฏิบัติ ในที่นี้ก็คือนักเรียน เพ่ือนร่วมงานและ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เนื่องจากเป็นบริบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ความปลอดภัยของ  
ที่พักอาศัยหรือบ้านพักครูจึงจ าเป็นมากข้ึนตามไปด้วย นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ ยังให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพครู และ 
มีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการครู ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เลือกมาท างานในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สิ่งที่มีผลกระทบในทางลบต่อแรงจูงใจของบุคลากร คือ ระบบการปริหารงานที่บางครั้งไม่เอ้ือต่อการปฏิ บัติงาน 
และการบริหารงานของผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานในการมอบหมายงานที่ตรงกับความพอใจของบุคลากร  
และในการให้การสนับสนุนงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไปด้วย 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่สมควรยกมาอภิปรายผล ดังนี้ 

แรงจูงใจ ด้านความส าเร็จ พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ  
มีเป้าหมาย ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญกับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคล ดังที่  วิเชียร วิทยาอุดม (2554, 152) ได้กล่าวไว้ว่า การตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็น
แรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ พยายามกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของตนได้ Lyman 
(1963) และ Edward (1963) (อ้างถึงใน  วิเชียร  วิทยอุดม, 2554, 191)  

ได้ศึกษาลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานที่สูงและความพึงพอใจ  เขาได้เสนอแนะถึง
แนวความคิดว่าผลการปฏิบัติงานที่สูงด้วยตนเอง  สามารถน าไปสู่ความพอใจและสร้างแรงจูงใจเพ่ือการกระท าใน
อนาคต  เมื่อบุคคลมีผลการปฏิบัติที่สูงพวกเขาจะได้รับรางวัลภายนอก เช่น โบนัส หรือการขึ้นเงินเดือน  ผลลัพธ์
เหล่านี้มีคุณค่าทางบวก  ดังนั้น บุคคลจะรู้สึกพอใจ กลับมาจูงใจพวกเขาให้ใช้ความพยายามเพ่ือผลการปฏิบัติงาน
ที่สูงในอนาคต 

และด้านการได้รับการยอมรับ พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบังชา  
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงานที่ท่านปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ค าชมเชย ก าลังใจหรือ
ค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา สื่อถึงการยอมรับเข้าท างานในทีมเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกัน 
Collay (2006) และ Schoonmaker (2006) (อ้างถึงใน  พศิน แตงจวง, 2554) ให้ความส าคัญว่า เพราะครูที่
ท างานอยู่สถานศึกษาเดียวกัน เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ครูต้องให้เกียรติ ให้ความ
เคารพในการตัดสินใจของเพ่ือนร่วมงาน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
แรงผลักดันให้การท างานส าเร็จยิ่งๆ ด้วย สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม (2554 , 153) ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคคลเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ ไปในแนวทางของกลุ่มที่ตนเองสมาชิก
อยู่จะท าให้บุคคลนั้นมีลักษณะพฤติกรรมเป็นแบบประนีประนอม  ช่วยเหลือร่วมมือ มีความสามัคคีพร้อมเพรียงใน
การท างาน เพ่ือให้งานของกลุ่มส าเร็จได้ตามความมุ่งมาดปรารถนาจาก   ด้านการได้รับการยอมรับ สอดคล้องกับ 
แสงเพ็ชร แสงจันทร์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านปัจจัยภายในงานด้านการได้รับการยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
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ส่วนด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้
ปฏิบัติงานที่ชอบและการได้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรโรงเรียนใน  
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ  รักการท างานที่มีความท้าทาย แปลกใหม่ ชอบแสวงหาความรู้ และ
พัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานของตนได้ส าเร็จและมีความสุข ในการปฏิบัติงาน  ตามที่ 
Alderfer (1962) (อ้างถึงใน  ภารดี  อนันต์นาวี, 2553) ได้ให้นิยาม ความต้องการล าดับที่ 3 คือ ความต้องการ
เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นความต้องการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน 
การสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของครูผู้สอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 4   
ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ยิ่งถ้าถือความเป็นครูยุคใหม่ด้วยแล้ว จะสอดคล้องกับบทบาทของครูยุดใหม่  
ซึ่ง ยนต์ ชุ่มจิต (2531) (อ้างถึงใน  พศิน  แตงจวง , 2554) ได้ให้ความหมาย  ตัว E คือ Education  การศึกษา 
หมายถึง ครูต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาวิชาการใหม่ๆ กล่าวคือ ครูต้อง
เป็นผู้คงแก่เรียน ใฝ่หาความรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัยอยู่ ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากด้านความส าเร็ จ
และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัตินี้   ปรีญาพรรณ  ละอองนวล (2550 ) พบว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอีสานตอนล่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความคาดหวัง  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความส าเร็จในชีวิต อยู่ในระดับมาก เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า ข้อที่มีร้อยละใน
การเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้เลื่อนขั้นอย่างยุติธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรโรงเรียนใน  
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ มีความคาดหวัง ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการท างานอย่างยุติธรรม
ซึ่งอาจมีผลมาจากการเสริมแรงของผู้บริหาร ซึ่ง Hoy & Miskel (1982) (อ้างถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม, 2551, 
255) ได้กล่าวถึงทฤษฏีของ Taylor ไว้ว่า ผลตอบแทนที่เป็นรายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน 
Taylor เชื่อว่า หากผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมแล้ว คนงานจะสามารถผลิตได้มากขึ้น 

อีกด้านหนึ่ง คือ ด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การมีอิสระในการวางแผน ด าเนินงานและเลือกผู้ร่วมงาน และการได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ นั้นอาจท าให้โอกาสในการปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จมีมากขึ้น สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ปฏิบัติงานคนใด  
มีความสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ ก็จะมีความตั้งใจในการท างาน ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ความสนใจจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่ามีความถนัดหรือพรสวรรค์ในตัวเขาเพียรใด  
ถ้ามีความถนัดหรือพรสวรรค์อยู่มากก็จะให้ความสนใจในเรื่องนั้นมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีความถนัดหรือ
พรสวรรค์อยู่น้อย  ก็จะให้ความสนใจในเรื่องนั้นน้อยลงไปด้วย  

วิเชียร วิทยอุดม ( 2554, 154) ส่วนการได้รับมอบอ านาจเต็มที่ในการปฏิบัติงาน มีอิสระในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆที่พบเจอนั้น เป็นการแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพของบุคคลในการด าเนินงานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ทั้งนี้อาจจะส่งผลให้ตัวบุคลกรเองเกิดความมั่นใจในการท างานมากขึ้นซึ่ง Deci & Ryan (1980) (อ้างถึงใน  
สุรางค์โค้วตระกูล, 2544, 170) กล่าวว่า แรงจูงใจภายในมาจากความต้องการที่จะเป็นอิสระ เป็นตัวของตนเอง  
ต้องการเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมของตนเอง  จากแรงจูงใจด้านปริมาณงานและความรับผิดชอบ วรพจน์ สิงหราช 
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(2548)  พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีปัจจัยจูงใจด้าน
ความรับผิดชอบมากที่สุด 

และในด้านสถานภาพและความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ ส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน มีเจตคติที่ดี  
ต่ออาชีพครู ดังนั้นการปฏิบัติงานในหน้าที่จึงท าได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับที่ Wilson (2009) (อ้างถึงใน  
พศิน แตงจวง, 2554) ได้กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ครูต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่งในประเทศฝรั่งเศสและ
ฟินแลนด์ให้ความส าคัญกับวิชาเหล่านี้ และมีการสอบเข้มก่อนบรรจุเข้าท างาน เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมี
ความส าคัญมาก เพราะครูที่มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูจะทุ่มเทและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน  
มีระบบงานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศน์ การบริหารงาน ของผู้บริหาร  
มีผลต่อสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติงานและระบบการท างานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แม่โถ มีผลท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุข ดังที่ McGrregor (1960) (อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551, 257) กล่าวว่า ผู้บริหารตาม
ทฤษฏี Y เชื่อว่า ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน เป็นการจูงใจให้บุคคลยอมรับและแสวงหา  
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะ
ท าให้สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ กัลยา ยศค าลือ 
(2553) ซึ่งพบว่า แรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านนโนบายและการบริหารงานนั้นมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมน้อย เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานการณ์ต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
ซึ่ง วิเชียร วิทยอุดม (2554) กล่าวว่า สถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมเป็นผลให้บุคคลนั้นเกิดแรงจูงใจที่
แตกต่างกัน 

ในด้านสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กร พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีบทบาทสูงสุดในการด าเนินงานในโรงเรียน 
ทั้งในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดผล
ส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  

ครู ชุมชน และนักเรียน ซึ่ง  Maslow  (1970)  (อ้างถึงใน  จันทรานี สงวนนาม, 2551) มีความเชื่อว่า 
องค์กรจะบรรลุความส าเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือกันท างาน
อย่างดีนั้น จะบังเกิดให้ผู้บริหารองค์กรเข้าใจความต้องการของมนุษย์ และเลือกวิธีจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความมั่นใจ ตั้งใจท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยา ยศค าลือ (2553) ซึ่งพบว่า แรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎเลย  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา นั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแตกต่างจาก อิสรีย์ ไทรตระกูล (2553) ซึ่งพบว่า แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ 

การท า งานของพนั กงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ อง ถิ่ น ในอ า เภอฝาง  จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ นั้ น  
ในด้านสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงานในการท างาน เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่ าสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสภาพวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านลักษณะของการบังคับบัญชาและการนิเทศ  พบว่า  ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกัลยาณมิตร   
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นคนกลางในการขับเคลื่อนองค์กร ความเป็นกัลยาณมิตร จึงสื่อถึงการ
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ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และก่อให้เกิดความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาตามทฤษฎีความต้องการสัมพันธ์ ขอ ง 
Alderfer (1962) (อ้างถึงใน  ภารวดี อนันต์นาวี, 2553) เป็นความพอใจ โดยการให้และการรับที่มีความรู้สึกพอใจ
เป็นส าคัญ เช่น พอใจในสถานภาพเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อเจตคติต่อผู้บังคับบัญชาในด้าน
อ่ืนๆ ด้วย และเจตคติดังกล่าวอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่สมควรได้ ดังที่ จันทรานี  สงวนนาม (2551) ได้กล่าวว่า 
ทัศนคติหรือเจตคติ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นการจูงใจภายในที่จะกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม 

ในด้านความม่ันคงในงาน พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็นแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับการส่งเสริมให้
มีความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งการด าเนินชีวิตนั้นจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิสรีย์ ไทรตระกูล (2553) ซึ่งได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการท างาน
ของพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ 
แรงจูงใจด้านต าแหน่งงาน รองลงมา คือ ด้านเงินเดือน ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในการ  
สร้างแรงจูงใจในการท างานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 จากกา รวิจัยของ   
สุบิน อุปรีที  (2548)  พบว่า  รายปัจจัย ด้าน ความก้าวหน้า นั้น มีการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ก้าวหน้าในอาชีพเองก็คือการมีฐานะที่มั่นคงขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น  

ส่วนด้านสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน พบว่า ข้อที่มีร้อยละในการเป็น
แรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุด คือ คนในชุมชนมีความรักและสามัคคีกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมของโรงเรียน
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ พศิน แตงจวง 
(2554) ได้กล่าวว่า ภายใต้บริบทไทยที่โรงเรียนต้องพ่ึงพาชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียนและความก้าวหน้าของสถานศึกษา ในขณะเดียวกันผู้ปกครองจะช่วยดูแลความสงบ
เรียบร้อย ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมรอบๆโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุ ขใน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน   

และสุดท้าย ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เงินอาจจะไม่ใช่แรงจูงใจส าคัญ
ที่สุดที่จะท าให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ  อ าเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความรู้สึกต้องการท างานหรือชะลอการขอย้ายสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษามี
แนวโน้มต้องการการตอบสนองความต้องการในด้านอื่นๆ  ดังที่ จันทราณี สงวนนาม (2551) กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไป
มนุษย์มิได้ท างานเต็มความสามารถที่มีอยู่  การที่มนุษย์จะท างานได้เต็มความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเขา
เต็มใจที่จะท าแค่ไหนถ้ามีสิ่งล่อใจหรือสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา สิ่งจูงใจนั้นก็เป็นแรงกระตุ้นที่จะ
ผลักดันให้เขาสนใจ เอาใจใส่งานที่ท ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ แสงเพ็ชร แสงจันทร์ (2552) ที่พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านค่าตอบแทน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยา ยศค าลือ (2553) ซึ่ง พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในด้านรายได้และผลประโยชน์นั้นมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมต่ าสุด 
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สรุป 
จากการ ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ข้อที่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุดคือ (1)การ
ปฏิบัติงานส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ (2) ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงาน
ที่ปฏิบัติ (3) การได้ปฏิบัติงานที่ชอบ (4)การได้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถ (5) การได้รับการเลื่ อนขั้นอย่าง
ยุติธรรม (6) การมีอิสระ ในการวางแผนงาน ด าเนินงาน และเลือกผู้ร่วมงาน (7)การได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถ (8) การประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ (9) โรงเรียนมีระบบงานที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (10)ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา (11) ผู้บังคับบัญชามี
ความเป็นกัลยาณมิตร (12) การได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (13) คนในชุมชนมีความรัก และ
สามัคคีกัน และข้อที่ถูกให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ กับความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร และส่งเสริมให้มี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือให้บุคลากรได้เป็นครูมืออาชีพต่อไป  
 2. เนื่องจากระยะทางและความยากล าบากในการเดินทาง รวมทั้งเงินเดือนถูกให้ความส าคัญน้อย ดังนั้น
การส่งเสริมแรงจูงใจในด้านการอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการเพ่ิมเงิน อาจจะใช้เป็นแรงจูงในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนไม่ได้เสมอไป จึงควรใช้วิธีอ่ืนในการสร้างแรงจูงใจ   

ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลของการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก ต่อไป 
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้ อาจจะเพ่ิมประชากรกลุ่มขึ้น เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเข้ามาร่วมในการวิจัย 
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้ สามารถใช้สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 
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