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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอ

ความสัมพันธในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคคลากรโรงเรียนมัธยมใน

เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จํานวน 210 ตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิจัย คือ การวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหโดย

ใชคา t-test การวิเคราะหโดยใชคา F-test และการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ดานลักษณะของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา 

ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดานความมั่นคงในการทํางาน มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก (2) บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ทีมี เพศ และเงินเดือนแตกตางกันมีประสิทธิภาพในกาปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนบุคคลากร

โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มี อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน (3) แรงจูงใจกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาเทากับ 0.534 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการทํางาน,บุคคลากร 
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ABSTRACT 
This present research has its main objectives to: 1) study the motivational factors 

and work effectiveness of the personnel working at the secondary schools in Chom Thong 
district under the supervision of the Secondary Educational Service Area Office 1, 2) to 
compare work effectiveness of the employees working at Chom Thong secondary schools 
with their personal factors, and 3) to study the relationship between motivational factors 
and work effectiveness of the employees working at secondary schools in Chom Thong 
district, the Secondary Educational Service Area Office 1. The sample size is 210 
employees working at the secondary schools in Chom Thong district, the Secondary 
Educational Service Area Office 1. The questionnaires are used to collect data. The 
statistical descriptive data include percentage, mean, and standard deviation. The data are 
also analyzed by using t-test, F-test, and Pearson product-moment correlation coefficient.  

The results revealed that 1) the overall value of motivational factors of employees 
working at the secondary schools in Chom Thong district under the supervision of the 
Secondary Educational Service Area Office 1 is at the high level. 2) The differences of 
personal factors in terms of sex and monthly income have no difference in work 
effectiveness while the differences in age, marital status, educational level, and work 
experience have a difference in work effectiveness. 3) There is a relationship between 
motivational factors and work effectiveness of employees working at the secondary schools 
in Chom Thong district, the Secondary Educational Service Area Office 1, at the statistical 
significant value of 0.01. 

 

Keywords : Work motivation, work effectiveness, employee 

 

บทนํา 

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการสรางความเจริญกาวหนาของสังคมใหเปนไป ในทิศทางที่ปรารถนา 

เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองดานตาง ๆ ที่ใชในการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยาง

เต็มที่ รูจักแกปญหาปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษาที่เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการที่ดีตามที่ปรากฏในกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บัญญัติให กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารสวนบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เปนการกระจายอํานาจในการบริหาร

จัดการลงไปสู สวนภูมิภาคหรือทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

 แรงจูงใจเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและสงเสริมการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสงผลตอ ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งแรงจูงใจจะเปนแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรนและดวยความสมัครใจ 

ซึ่งจะมีผลทําใหองคการบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลในองคกรจะทํางานไดมีประสิทธิภาพ

สูงหรือต่ํานั้นเปนผลมาจากความพอใจในการทํางานของบุคลากรซึ่งมาจากแรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยแรงจูงใจ       
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มีทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยตองทํางานมากข้ึน เพื่อเปนตัวสรางความพึง

พอใจในองคกร อาทิเชน การที่บุคคลมีความพยายามและพรอมปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ของตน ยอมคาดหวังตอการยอมรับนับถือและความกาวหนาในองคกร สงผลใหบุคลากรยึดมั่นในองคกร    

เปนตน แรงจูงใจที่ทําใหมีความรูสึกดีตอองคกร อยากรวมงานกับองคกรนั้น ๆ อยางยาวนาน สวนปจจัยคาจุน  

เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจ อาทิเชน บุคลากรในองคกรคาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่

ไดรับมอบหมายและความสัมพันธที่ดีในองคกร โดยสามารถวัดไดจากประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพงานปริมาณงาน 

เวลา คาใชจายและบรรยากาศในการทํางาน องคกรใดที่บุคลากรมีความพอใจในการทํางานนอย องคกรนั้นจะมีแต

ปญหาเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ตรงขามองคกรใดที่บุคลากรองคการมีความพอใจในการทํางานสูงองคกรนั้นก็จะเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานสูง (กัญญนันทน ภัทรสรณสิริ, 2554) ดังนั้นการบริหารบุคลากรจะตองพิจารณาและ

คํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคคลากรในองคกร

ตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจจึงทําให

งานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และคณะ 2542, หนา 13) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การ

กําหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

และที่ตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน 42 เขต โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบดวยทองที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต 

สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุงครุ ราษฎรบูรณะ 

จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญและหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยูที่ เขตราชเทวี  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มุงเนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ สงเสริมการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มุงเนนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงอยาง

ตอเนื่องตลอดมา จากสมมติฐานการที่มนุษยจะทํางานไดเต็มความสามารถหรือไมนั้นข้ึนอยูกับวา เขาเต็มใจที่จะทํา

แคไหน ถามีเคร่ืองลอใจหรือสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขาสิ่งจูงใจนั้นจะเปนแรงกระตุนที่จะผลักดันใหเขา

สนใจ เอาใจใสงานที่ทํามากยิ่งข้ึน การจูงใจ ที่ถูกตองจะเปนเคร่ืองดึงดูดความรูสึกและจิตใจของมนุษยใหเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร มากข้ึนนั้นเอง ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจ

ใหกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานและจากสภาพการปฏิบัติงานของครูในปจจุบัน พบวา ครูในสถานศึกษายังมีครู 

ขาดการทุมเทและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อจะ

นําไปเปนขอมูลประกอบการหาแนวทางใหผูบริหารไดนําไปปรับปรุงและสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใหมีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมใน

เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอความสัมพันธในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวฉะเพราะของบุคคล เชน เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ

การศึกษา เงินเดือน ประสบการณทํางาน เปนตน 

 2. บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในที่นี้หมายถึง ครู ผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารการศึกษา รวมถึงผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงทําหนาที่ในการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอันเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอ่ืนในโรงเรียน 

 3. แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เปนแรงกระตุนหรือผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจซึ่ง

นํามาซึ่งผลสําเร็จ 

  3.1 ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งสงผลใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ มากข้ึน 

  3.2 ปจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ มากข้ึน 

 4. ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่มีความสามารถและความพรอม

พยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงาน อยางคลองแคลว ดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จ

ทันเวลา รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ของโรงเรียน 

 5. ลักษณะของงาน หมายถึง งานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงกับความรู

ความสามารถ และประสบการณ การมีอิสระในการกําหนดแนวทางหรือข้ันตอนวิธีการทํางานและงานอ่ืนที่ไดรับ

มอบหมายเปนงานที่สําคัญตรงกับความสนใจ ทาทายความสามารถและมีโอกาสไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน

การทํางานใหสําเร็จ 

 6. การการยอมรับนับถือ ณ ที่นี้ หมายถึง การที่บุคคลทํางานไดสําเร็จจนเปนที่ยอมรับเชื่อถือ ไววางใจ

ไดรับการยกยอง ชมเชย จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานจนไดรับมอบหมายใหทํางานที่สําคัญ ๆ จาก

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานขอคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

 7. ความกาวหนา หมายถึง โอกาสที่จะไดดํารงคตําแหนงที่มีความสําคัญข้ึนในองคการ รวมทั้งโอกาสที่จะ

ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และความชํานาญจากงานที่ไดปฏิบัติอยู 
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 8. เงินเดือน/คาตอบแทน หมายถึง ผลตอบที่ผูปฏิบัติงานไดรับจากนายจางในรูปของรายไดประจําที่

แนนอนและคาใชจายตาง ๆ ที่องคการจายใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายนี้อาจจายในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญ

กําลังใจของผูปฏิบัติงานและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

 9. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลากรที่มีตอความมั่นคงในอาชีพการทํางานความ

แนนอนความคงทนของตําแหนงและความกาวหนาของตําแหนงงานในองคกร 

 10. ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชในการทํางาน ความสามารถในการทํางานโดยสิ้นเปลืองเวลา

และเสียพลังงานในการทํางานนอยที่สุด ผูที่มีประสิทธิภาพในการทํางานเปนผูที่ฉลาดในการเรียนรู คือรูวาควร

ทํางานอยางไรจึงจะทํางานนั้นใหบรรลุผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และสูญเสียพลังงานนอยที่สุด 

 11. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่ไดจากการลงมือทํางานตามแนวทาง ข้ันตอน เวลาและสถานที่ที่

กําหนดไวในแผนการทํางานทุกข้ันตอนและเต็มความสามารถ  

 12. ความประพฤติในการรักษาวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามแบบแผนที่กําหนดใหบุคคลากรควบคุม

ตนเองและควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติดีปฏิบัติดี ละเวนการประพฤติในทางไมชอบไมควรกฎระเบียบที่ได

วางไวอยาง ไมปฏิบัติ 

 13. คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝงข้ึนในจิตใจ จนเกิดจิตสํานึกที่ดี มีความ

กตัญู เปนตน จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแหงคุณธรรมนั้น ศีลธรรม คือ การไมละเมิด            

ตอสิ่งที่จะเปนเหตุทําลายความดีงามแหงคุณธรรมจริยธรรมใหเสื่อมลง 

 14. จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลกฎเกณฑความประพฤติหรือประมวลมารยาท

ของผูประกอบอาชีพ นั้น ๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม ประมวลความ

ประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึนเพื่อรักษาและสงเสริม เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ

สมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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กรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางไว ดังนี้ 

1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห จํานวน 172 คน โรงเรียนวัดราชโอรส จํานวน 142 คน โรงเรียนบางมด

วิทยา จํานวน 127 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 441 คน (ขอมูล ณ 16 พฤษภาคม 2561) 

2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 367 คน มีวิธีไดมาซึ่งกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. เงินเดือน 

6. ประสบการณการทาํงาน 

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ปจจัยจูงใจ 

- ดานลักษณะของงาน 

- ดานการยอมรับนับถือ 

- ดานความกาวหนา 

ปจจัยคํ้าจุน 

- ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 

- ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

- ดานความมั่นคงในการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

- ผลการปฏิบัติงาน 

- ความประพฤติในการรักษาวินยั  

- คุณธรรมจริยธรรม 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
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 2.1 กําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) โดยการใชตารางกําหนดขนาดตัวกลุมตัวอยางของ ยามาเน 

(Yamane) ภายใตความเชื่อมั่น 95% ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% ไดจํานวน 210 คน 

สูตร n =   N 

    1+Ne2 

 เมื่อ n  = ขนาดกลุมตัวอยาง 

  N  = จํานวนรวมประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา 

  e  = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยการศึกษานี้กําหนด P=0.05) 

n =   441 

    1+441(0.05)2 

  n =  209.75 หรือ 210 คน 

 

 2.2 แจกแจงตามขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 210 ตัวอยาง การเลือกตัวอยางจะใชการเลือกประเภทตาม

ความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการ

เลือกจะทําการแบงโรงเรียนในเขตจอมทองกอน แลวจึงดําเนินการเลือก บุคลากรแตละโรงเรียนมาเปนตัวอยาง 

โดยการกําหนดขนาดตัวอยางในแตละโรงเรียน จะใชวิธิแบบเปน สัดสวนกับขนาดของกลุม (Proportionate) ดังนี้ 

   k  =  (จํานวนบุคลากรในโรงเรียน x จํานวนกลุมตัวอยาง) 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

 

ตารางที่ 1 จํานวนการเก็บตัวอยางในการวิจัย 

โรงเรียน จํานวนบุคลากร (คน) การเก็บตัวอยาง (คน) 

มัธยมวัดสิงห 172 172*192/367=96 

วัดราชโอรส 142 142*192/367=74 

บางมดวิทยาคม 127 127*192/367=22 

     รวม 441 210 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา เงินเดือน ประสบการณทํางาน เปนคําถามแบบสํารวจรายการ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจและปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยคําถามจาก

แบบสอบถามประกอบดวย ดานลักษณะงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เปนไปตามความเปนจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงใหผูชวยนักวิจัยเปนผูทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลแทนผูวิจัยซึ่งเปนบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง และการเก็บรวบรวมขอมูลกระทํา

ในระหวาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ไดแบบสอบถามจํานวน 210 ฉบับ มีผูตอบกลับ รอยละ 100 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และแบบรอยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอขอมูลดวยตารางประกอบความเรียง 

อนึ่งการแปลความหมายคาเฉลี่ยมีเกณฑในการแปลความหมายตามแนวคิดของ Best (1981, p. 182) ซึ่งแบงได          

5 ระดับ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยมาก 

 คาเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 

 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

  3.1 การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ที่ไมเก่ียวของกัน (Independent Sample) โดย

ใชการทดสอบคา t-test เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตาม เพศ 

  3.2 การวิเคราะหความแปรปรวน โดยใชการทดสอบคา F-test เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแร

ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน 

ประสบการณทํางาน เมื่อทดสอบดวยสถิติแลว ปรากฏวามีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยเปนรายคู (Post Hoc Comparison) ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffie’) และการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมัธยมใน

เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวม 

n = 192 

ดานปจจัยจูงใจ x� S.D. ระดับ 

ดานลักษณะของงาน 3.93 0.542 มาก 

ดานการยอมรับนับถือ 4.14 0.567 มาก 

ดานความกาวหนา 4.02 0.516 มาก 

ดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน 4.02 0.541 มาก 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 4.01 0.493 มาก 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 4.04 0.523 มาก 

       รวม 4.03 0.413 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก (x�=4.03) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีระดับปจจัยแรงจูงใจ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ 

ดานการยอมรับนับถือ (x�=4.14) รองลงมาคือ ความมั่นคงในการทํางาน (x�=4.04) และ ดานความกาวหนา 

(x�=4.02) นอยที่สุดคือ ดานลักษณะของงาน (x�=3.93) 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมใน

เขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวม 

n = 210 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน x� S.D. ระดับ 

ดานผลการปฏิบัติงาน 4.07 0.403 มาก 

ดานความประพฤติในการรักษาวินัย 4.03 0.407 มาก 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.12 0.355 มาก 

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 4.12 0.313 มาก 

       รวม 4.09 0.293 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=4.09) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

บุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 

(x�=4.12) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (x�=4.12) และนอยที่สุด คือ ดานความประพฤติในการรักษาวินัย 

(x�=4.03) 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุ 

n = 210 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดานผลการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 2.125 4 0.531 3.410 0.010* 

ภายในกลุม 31.930 205 0.156   

 รวม 34.055 209    

ดานการรักษาวินัย ระหวางกลุม 1.352 4 0.338 2.073 0.086 

ภายในกลุม 33.415 205 0.163   

 รวม 34.767 209    

ดานคุณธรรมจริยธรรม ระหวางกลุม 1.087 4 0.272 2.201 0.070 

ภายในกลุม 25.319 205 0.124   

 รวม 26.406 209    

ดานจรรยาบรรณ/ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 1.105 4 0.276 2.924 0.022* 

ภายในกลุม 19.372 205 0.094   

รวม 20.477 209    

 ระหวางกลุม 1.109 4 0.277 3.366 0.011* 

          รวม ภายในกลุม 16.890 205 0.082   

 รวม 17.999 209    

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4 พบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคา sig. เทากับ 0.011 หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามรายดาน พบวา  

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมีคา sig สูงกวาหรือเทากับ 0.05 คือ ดานการรักษาวินัยและดานคุณธรรม

จริยธรรม หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการรักษาวินัยและดานคุณธรรม

จริยธรรมไมแตกตางกัน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีคา sig ต่ํากวา 0.05 คือ ดานผลการปฏิบัติงานและดานจรรยาบรรณ/

จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายความวาอายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานผลการปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวชิาชีพแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1            

เปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียน

มัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามอายุ 

ประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงาน 
x� 

อายุ 

ต่ํากวา 25ป 25-34 ป 35-44 ป 
45-54 

ป 

มากกวา 

55 ป 

ดานผลการปฏิบัติงาน*       

  ต่ํากวา25ป 4.05 - 0.971 0.744 0.424 0.135 

  25-34 ป 4.07 - - 0.717 0.237 0.076 

 35-44 ป 4.11 - - - 0.785 0.275 

 45-54 ป 4.20 - - - - 0.755 

 มากกวา 55 ป 4.26 - - - - - 

ดานจรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวิชาชีพ     

  ต่ํากวา25ป 4.07 - 1.00 0.997 0.649 0.943 

  25-34 ป 4.04 - - 0.799 0.033* 0.714 

 35-44 ป 4.11 - - - 0.203 0.952 

 45-54 ป 4.23 - - - - 0.986 

 มากกวา 55 ป 4.20 - - - - - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบวา บุคคลากร ที่มีอายุ 25-34 ป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในดาน

จรรยาบรรณ/จรรยาบรรณวิชาชีพนอยกวาบุคคลากรที่มีอายุ 45-54 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

สวนประสิทธิภาพในผลการปฏิบัติงานไมปรากฏผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังจากทําการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา

กรณีศึกษาบุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขตจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัยและตีความขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

 แรงจูงใจในดานลักษณะของงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ระหวางปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ลักษณะงานที่

รับผิดชอบอยูตรงกับความรูความสามารถและความถนัดของทาน หนวยงานของทานมีการกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบไวอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) ซึ่งศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จํากัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบวา        

มีระดับแรงจูงใจดานลักษณะของงานอยูในระดับมาก 
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แรงจูใจในดานการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพื่อนรวมงานยอมรับในความรูความสามารถของทาน รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานมักขอ

คําแนะนําคําปรึกษาในการปฏิบัติงานเสมอ ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาในการทํางานเสมอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซึ่งศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับ

แรงจูงใจในดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานความกาวหนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ องคกรของทานสงเสริมใหมีศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู รองลงมาคือ ทานมีความพึง

พอใจในความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ในขณะนี้ ทานรูสึกวางานที่ทานปฏิบัติอยูมีความเจริญกาวหนาในอนาคต 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซึ่งศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับ

แรงจูงใจในดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานเงินเดือนหรือคาจางแรงงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือไมมีปญหา รองลงมาคือ ทาน

ไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน องคกรของทานจัดกิจกรรมที่สงเสริมพนักงานไดมี

โอกาสทํางานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ซึ่งศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกอสราง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอกซเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด         

ผลการศึกษาพบวา มีระดับแรงจูงใจในดานคาตอบแทนอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ทาน

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือไมมีปญหา องคกรของทานจัดกิจกรรมที่สงเสริมพนักงานไดมี

โอกาสทํางานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซึ่งศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษา 

พบวา มีระดับแรงจูงใจในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก 

แรงจูงใจในดานความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ องคกรของทานเปนองคกรที่มีความมั่นคง รองลงมาคือ ทานมีความรูสึกมั่นคงในตําแหนงหนาที่

การงานที่ปฏิบัติอยู ทานเชื่อม่ันตออนาคตองคกรของทาน สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) 

ซึ่งศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการทหารประจํา สังกัดกองพันทหารราบที่ 

1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบวา มีระดับแรงจูงใจในดานความมั่นคงในการทํางานอยูในระดับมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานดานผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายและมาตรฐานอยางเหมาะสม รองลงมา

คือ ผลงานของทานเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ชุมชนและสังคม ทานปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรตาง ๆ เชน 

วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยาง ประหยัดและเหมาะสม งานที่ทานไดรับมอบหมาย เหมาะสมกับกําลัง
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ความสามารถที่จะปฏิบัติได สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซึ่งศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่มีผล

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานดานผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานความประพฤติในการรักษาวินัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทานปฏิบัติงานตามระเบียบและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยาง

เครงครัด รองลงมาคือ ทานเปนผูที่อุทิศเวลาใหแกราชการและไมเคยละทิ้งหนาที่ราชการ ทานรักษาชื่อเสียงของ

ตนเองและเกียรติยศศักดิ์ศรี ของตําแหนงหนาที่ ทานเปนผูที่อุทิศเวลาใหแกราชการและไมเคยละทิ้งหนาที่ราชการ 

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซึ่งศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน

ความประพฤติในการรักษาวินัยอยูในระดับมากที่สุด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม รองลงมาคือ ทานปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือ และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ทานอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายให เสร็จตามกําหนดเวลาและ ทานปฏิบัติงาน โดยยึดผลประโยชนของโรงเรียน 

นักเรียน และผูรับบริการ เปนสําคัญ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซึ่งศึกษาเร่ือง

แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณธรรมจริยธรรอยูในระดับมากที่สุด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก         

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ รองลงมาคือ          

ทานใหบริการตอ นักเรียนและผูรับบริการดวยความเต็มใจ และมีมาตรฐานเดียวกัน ทานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ขององคกรวิชาชีพที่ทานสังกัด ทานยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความ

รวมมือและชวยเหลือสวนรวม ทานปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตลอดจนผูที่เก่ียวของ ดวยความสุภาพ 

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณรัตน สิงหภิวัฒน (2557) ซึ่งศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณอยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขต

จอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูวิจัยมีประเด็นขอเสนอแนะตอไปนี้  

1. ควรจัดกิจกรรมภายในองคกรเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคกร รวมถึงผูบริหาร 

 2. ควรจัดสรรงานใหตรงตามความสามารถและความถนัดของบุคคลากรเพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพตรง

ตามความสามารถและความถนัดของบุคคลากรแตละคน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรโรงเรียนมัธยมในเขต

จอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผูวิจัยมีประเด็นขอเสนอแนะใน การวิจัยคร้ังตอไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายกลุม เชน กลุมขาราชการ กลุมลูกจาง 

เพื่อจะไดขอมูลที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 

2. ควรใชวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธี อ่ืนประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชใน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร 
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