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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกดัและ
ขนาดโรงเรียน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี  จาํนวน  361  คน     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานประกอบดว้ย  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   ความสาํเร็จในงาน   
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  ความรับผดิชอบ   การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  การพฒันาตนเอง  
สถานภาพในการทาํงาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  นโยบาย  และค่าตอบแทน  มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั  0.93  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าที  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  .05   
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.   ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี   ในส่วนปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ในส่วนปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก     โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ดา้นนโยบาย  อยูใ่นระดบัมาก    ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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 2.   การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู   
  1)   การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นขา้ราชการ
ครูท่ีสังกดัโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1  มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงกว่าขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต  2   
ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกดัในเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั   
  2)  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตามขนาดโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวม  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้น
ความสาํเร็จในงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  และดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  ขา้ราชการครูท่ีสังกดัโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน    ดา้นการ
ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง    ดา้นนโยบาย และค่าตอบแทน  ขา้ราชการครูท่ี
สงักดัในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare work motivation of 

teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service Area. The study 
was classified according to educational service area zones, and school sizes. The sample of this 
study consisted of 361 teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational 
Service Area. The instrument used to collect the data was a set of questionnaires with a reliability 
level of 0.93. covered work motivation in the aspects of work nature, work achievement, work 
advancement, responsibilities, recognition, self-development, status at work, interpersonal 
relation, policies, and payment. The statistics employed were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test at a statistically significant level of 0.05. 

The findings of the study were as follows: 
1. Work motivation of the teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani 

Educational Service Area regarding motivation factors was at a high level. The 
factor obtaining the highest mean at a high level was work nature, whereas the 
factor obtaining the lowest mean at 
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the highest mean at a high level was work nature, whereas the factor obtaining the lowest mean at 
a moderate level was work advancement. Additionally, work motivation regarding hygiene factor 
was at a high level. The factor obtaining the highest mean at a high level was policies, whereas 
the factor obtaining the lowest mean at a moderate level was  the  status at work. 
    2. The results of the comparative study on work motivation of the teachers were as 
Follows: 
         1) Work motivation of the teachers from different educational service area zones 
was different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. Work 
motivation of the teachers under the jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service 
Area Zone 1 was higher than that of the teachers under the jurisdiction of the Office of 
Pathumthani Educational Service Area Zone 2. They only had the same work motivation  level  in 
the aspect of recognition. 
        2) Overall, the teachers from  different school sizes had different work motivation at 
a statistically significant level of 0.05 in the aspects of work nature, work achievement, 
responsibilities, the  status at work, and interpersonal relation. However, they had the same work 
motivation in the aspects of work advancement, recognition, self-development, policies, and 
payment. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การประสบความสาํเร็จในชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา ในทฤษฎีลาํดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว ์ จดัให้ความตอ้งการความสาํเร็จของชีวิต (Need of self-actualization)เป็น
ความตอ้งการขั้นสูงสุดจากความตอ้งการทั้ง 5 ขั้น  Alderfer จดัให้ความตอ้งการความสาํเร็จอยูใ่น 
Growth needs ในทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg กล่าวว่า ความตอ้งการความสาํเร็จเป็นปัจจยัคํ้าจุน 
(Motivation factor) ท่ีสําคญัและหน่ึงในความตอ้งการสามดา้นของทฤษฎีความตอ้งการของ 
McClelland ก็คือ Need for achievement ซ่ึงก็คือความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิตนัน่เอง (สมยศ   
นาวีการ, 2546: 297-318) 

    ครู เป็นผูซ่ึ้งมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542  มาตรา 6 ท่ีกาํหนดความมุ่งหมายและหลกัการไวว้่า “การจดัการศึกษา ตอ้ง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
ในการดาํเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” อาํรุง   จนัทวานิช (อา้งถึงใน 
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สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู, 2540:7-8)  กล่าวว่า งานครูเป็นงานท่ีตอ้งใช้
สติปัญญาในการประกอบอาชีพ อาศยัความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ตอ้งมีการเตรียมตวัเขา้สู่
วิชาชีพท่ียาวนาน มีการอบรมพฒันาระหว่างประจาํการอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนด มาตรฐาน
วิชาชีพ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบสูง และเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ความสาํเร็จในชีวิตท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงของครูก็คือ การประสบความสาํเร็จในวิชาชีพครู 
เส้นทางหน่ึงท่ีครูใชพ้ฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันาผูเ้รียน สู่ความกา้วหนา้และความสาํเร็จใน
วิชาชีพ ก็คือ การปฏิบติังานตามแนวทางการประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ” ตามท่ี ก.ค.ศ.
กาํหนดการปรับเล่ือนวิทยฐานะของครูมิไดเ้ป็นความสาํเร็จของครูเท่านั้น เพราะการปรับเล่ือนวิทย
ฐานะเป็นกระบวนการหน่ึงในความพยายามท่ีจะยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู และการยกระดบั
มาตรฐานวิชาชีพครู ก็เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ อนัประกอบไปดว้ยการ
ปฏิรูปการบริหารจดัการ การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปบุคลากร (สุวิทย ์ มูลคาํ, 2549: 10-11) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
กาํหนดแนวทางการปฏิรูปไวห้ลายดา้นทั้งดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอน การปฏิรูป
หลกัสูตร ครูตอ้งปรับทศันคติ ปรับวิธีคิด ปรับวิธีสอนโดยเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child Centre)
จากเดิมท่ีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Centre)  ครูตอ้งทาํวิจยัในชั้นเรียนและตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีคุรุสภากาํหนด เช่น มีใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตอ้งมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมพฒันาทุก 2 ปี  ตอ้งผ่านการประเมินตามวิธีการท่ีกาํหนด ทาํให้ครูเกิดปัญหาหลายอย่าง
ตามมา เช่น มีภาระงานสอนมากข้ึน ทาํเอกสารต่าง ๆ มากข้ึน รับผิดชอบจาํนวนนกัเรียนมากข้ึน 
เน่ืองจากการกาํหนดการคืนอตัราเกษียณอายุน้อยลง จึงอาจเป็นสาเหตุให้ครูท่ีมีอายุงานมากเกิด
ความทอ้ถอยท่ีจะพฒันาตนเองจนเป็นสาเหตุให้ครูเขา้โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดเพื่อลด
อตัรากาํลงัภาครัฐให้นอ้ยลงตามนโยบายของรัฐบาลเป็นจาํนวนมากดงัในปี พ.ศ.2551 มีครูเขา้ร่วม
โครงการและไดรั้บอนุมติัตามมติ ครม.เม่ือ 14 ตุลาคม 2551 จาํนวน 3,077 คน รวมกบัท่ีอนุมติัไป
แลว้ 8,955  คน รวม 12,032  คน (เดลินิวส์ ,2551:35 วนัท่ี15 ตุลาคม 2551) เป็นครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาํนวน 72 คน  เขต 2 จาํนวน 54  คน รวม 126 คน  (คาํสั่ง สพท.
ปทุมธานีเขต 1 ท่ี 432/2551 ลว.29 ก.ย.2551  คาํสั่ง สพท.ปทุมธานีเขต 2 ท่ี 464/2551 ลว.30 ก.ย.
2551 และคาํสั่งท่ี 509/2551 ลว.31 ตุลาคม 2551)  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนเป็น
อยา่งมากเน่ืองจากขาดแคลนครู 

จากเหตุผลท่ีครูเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดเป็นจาํนวนมากและส่งผลใหค้รูท่ี
ยงัปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงานมากข้ึนผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั 
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แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจดงักล่าว จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และขนาดโรงเรียน ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด
นโยบายการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพราะ
เม่ือครูซ่ึงเป็นหน่วยย่อยท่ีสําคญัยิ่งของระบบการศึกษา ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันา
ตนเอง พฒันางาน จนสามารถประสบความสําเร็จในการทาํงาน ย่อมหมายถึง การยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิรูปบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสถานศึกษาทั้ง
ระบบ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีผลกัดนัให้เกิดแรงขบัเคล่ือนของครูผูส้อนแต่ละคนไปในทิศทางเดียวกนั 
เพราะเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการจะบรรลุเป้าหมายของนโยบายทั้งหลายทั้งปวง   
 
คาํสําคญั 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
 
โจทย์วจัิย / ปัญหาวจัิย 

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี แตกต่างกนัตามเขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดโรงเรียน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขนาด
โรงเรียน   ดา้น ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้น ความสาํเร็จในงาน   ดา้น ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง   ดา้นสถานภาพในการ
ทาํงาน  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบาย  และดา้นค่าตอบแทน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   

การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี  เป็นการวิจยัแบบสาํรวจ (Survey Research )  มุ่งศึกษาระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  และเปรียบเทียบระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสงักดั และขนาดโรงเรียน  ประชากร   
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1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูสายการสอนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  จาํนวน   3,642  คน  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการครูสายงานการสอนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามสูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane, 1967) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 361 คน การสุ่มตวัอยา่ง  
การสุ่มตวัอย่าง สุ่มอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 7 อาํเภอ  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีการจบัฉลากรายช่ือจาํนวน 50 เปอร์เซ็นต ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 4 อาํเภอ คือ 
อาํเภอคลองหลวง   อาํเภอสามโคก  อาํเภอหนองเสือและอาํเภอลาํลูกกา   

2.  การสร้างเคร่ืองมือ สร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  โดยให้ครอบคลุม
ขอบข่ายแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และนาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถามอีกคร้ังหน่ึง  ได้ให้
ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลว้ไปทดสอบ  (Try  Out)  กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  30   เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั  ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั    0.93  โดยเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  
       ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นคาํถามแบบ
ตรวจสอบรายการ 
        ตอนท่ี  2   แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า    5  ระดบั  
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือระดบั    มากท่ีสุด       มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และ นอ้ยท่ีสุด   

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย 

 1)   ผูว้ิจยัขอรับหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถมัภ์  ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ เขต 2  เพื่อขอ
ความร่วมมือและขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี     

 2)   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามแจกกลุ่มตวัอยา่งและจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัและคดัเลือกแบบสอบถาม 
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ฉบบัท่ีสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
โดยการใชก้ารแจงนบัและค่าร้อยละ   ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย  เป็น 5  ระดบั  ดงัน้ี   
                          ค่าเฉล่ีย             ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  4.51 -5.00      มากท่ีสุด 
  3.51-4.50       มาก 
  2.51-3.50      ปานกลาง 
  1.51-2.50      นอ้ย 
  1.00-1.50      นอ้ยท่ีสุด 

2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกดั และขนาดโรงเรียน การเปรียบเทียบตาม เขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีสงักดั  และขนาดของโรงเรียน  ใชก้ารทดสอบค่าที   
 
 ผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี   ในส่วนปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ในส่วนปัจจยัคํ้าจุนอยู่ในระดบัมาก     โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้น
นโยบาย  อยู่ในระดบัมาก    ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
 เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบวา่ 
 ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 มีระดบัแรงจูงใจในปัจจยัคํ้าจุน
อยู่ในระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ด้านนโยบาย  อยู่ในระดับมาก  ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ขา้ราชการครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 มีระดบัแรงจูงใจในปัจจยัคํ้าจุน 
อยูใ่นระดบัมาก   โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นนโยบาย    อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบวา่ 
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 2.  การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู พบวา่ 
                          2.1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังาน
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นขา้ราชการ
ครูท่ีสังกดัโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1  มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงกว่าขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต  2   
ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น  ขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกดัในเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั   

2.2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีตามขนาดโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวม  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้น
ความสาํเร็จในงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  และดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  ขา้ราชการครูท่ีสังกดัโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี   การงาน    ดา้นการ
ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ดา้นการพฒันาตนเอง    ดา้นนโยบาย และค่าตอบแทน  ขา้ราชการครูท่ี
สงักดัในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูเห็นวา่ลกัษณะงานท่ีครูปฏิบติัเป็นงานท่ีมีค่าต่อ
ครู ผูเ้รียนและวิชาชีพ  มีความมัน่คงในอาชีพ  มีโอกาสเสนอผลงานเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึน  
การไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานโดยตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานอยา่งเตม็ท่ี   การไดรั้บใบประกาศ
เกียรติบตัรเม่ือปฏิบติังานสาํเร็จ   การพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
การไดร่้วมเป็นกรรมการระดบัโรงเรียนและหน่วยงานส่วนนอก  การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล
รอบขา้ง  เป็นงานท่ีมีนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อครู  ผูเ้รียน  และวิชาชีพ   และการเล่ือนขั้นและเพดาน
เงินเดือนท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สานฝน  สกุลเจริญ  (2540)  ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจกบั
บทบาทในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
ผลการศึกษาพบว่า  แรงจูงใจของเจาหน้าท่ีวิเคราะห์อยู่ในระดบัปานกลาง    การวิจยัของพรรณทิพย ์   
กาลธิยานนัท ์(2543) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายบริการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
พบวา่แรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น  
แต่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ไกรวลัย ์  เจตนานุศาสน์ (2545) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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 ขา้ราชการครู  โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความสาํเร็จในงาน  และดา้น
ความรับผิดชอบ   เพื่อให้ครูมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงข้ึน  ส่วนดา้นการยอมรับนบัถือ
จากผูอ่ื้น  ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  และดา้นสถานภาพในการทาํงาน   ผูบ้ริหารตอ้งให้
ความสนใจเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูเป็นกรณีพิเศษ  เพราะทั้งสามดา้นน้ี
เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด   เพราะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนของนกัเรียนมากท่ีสุด   

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป     
      2.1 ควรมีการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูท่ีสงักดั 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ในภูมิภาค
เดียวกนั เช่น จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี  เป็นตน้ โดยใชท้ฤษฎีอ่ืนนอกเหนือจากทฤษฎี
สองปัจจยัของ Herzberg   แลว้นาํผลการวิจยัมาสงัเคราะห์ร่วมกนั 

2.2 ควรมีการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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