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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษา 1) แรงจูง ใจในการปฎิบัติงานของขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2) ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครและ 3) ความสัมพันของแรงจูงใจในการปฎิบัตงานกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยเก็บขอมูลจากประชากรขาราชการครูในสังกัด สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 263 คน โดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของขาราชการครู ภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีประเด็นมากสูงที่สุด คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ และ
นอยที่สุด คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 2) ระดับความผูกพันตอองคการของขาราชการครู โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีประเด็นมากสูงที่สุด คือ ดานความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม และดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึกและ 3) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจมีความ
ผูก พัน ต อองค ก าร อย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.01 มี ความสั ม พั น ธใ นทิ ศ ทางเดี ยวกั น โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในทางบวก และอยูในระดับปานกลาง ( = .63)
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันตอองคการ
ABSTRACT
This study aims to study, 1) motivation performance of teachers in Bang khen district,
Bangkok. 2.) The connection organizational commitment work of teachers in Bang khen,
Bangkok. And 3.) The relationship of motivation working with various agencies of teachers in
Bang khen, Bangkok.
The questionnaire was used as a research tool to collect data from the teachers
under Bang Khen District Office data were analyzed by means of percentage, mean, standard
deviation and Pearson's correlation coefficient.
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The results showed that: 1) the level of motivation in the performance of the
teacher government showed that the overall was at a high level is the most success of the
work, the second is the responsibility and the least is the respect. 2) The level of
organizational commitment of teachers, the overall level is very high. The most problematic
aspect is organizational commitment in behavior. The lowest mean score was organizational
commitment. And 3) The relationship between motivation and organizational commitment
to find that motivation in working with organizational commitment was moderate. The
statistical significance was 0.01.
Keywords: Motivation to the performance, Organizational to the Commitment
บทนํา
ปจจุบันการปฎิบัติหนาที่ของขาราชการครู มีองคประกอบหลายดานเขามามีบทบาทในการปฎิบัติ
หนาที่โดยตรง ทั้งสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม งานนโยบายตางๆ ทําใหขาราชการครู มีภารระงานที่เพิ่ม
มากขึ้น นอกเหนือจากการสอนแลว ยังตองปฎิบัติหนาที่ในดานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน เชนการปฎิบัติ
หนาที่ในดาน ฝายงานวิชาการ ฝายงานงบประมาณ ฝายงานบุคคล และฝายงานทั่วไป และงานนโยบาย เปน
ตน พระราชนันทมุนี (2525 น. 3-4) ใหความหมายของ “ครู”การเปนครูนั้น เปนงานหนักเปน งานที่จะตอง
เสียสละเพื่อประโยชนแกผูอื่น เปนงานที่ทําเพื่อให มิใชงานที่ทําเพื่อจะเอาผูใดสมัครเปนครูก็แสดงวาเปนคนดี
จิตใจสูง มีความเสียสละชีวิตเพื่อผูอื่โดยแทฉะนั้น อุดมการณของครู อยูที่การเสียสละเพื่อศิษย สิ่งที่ครูไดรับ
ตอบแทนคือความเปนปูชนียบุคคลของชาวโลกความเปนปูชนียบุคคลเปนความปรารถนาที่มีอยูในหัวใจครู
นับเปนงานของครูเปนเองโดยธรรมชาติไมมี ใครตั้งใหไมมีใครถอดออกได จากการปฎิบัติหนาที่ที่หลากหลาย
นั้นสงผลใหขาราชการครู เกิดความรูสึกเหนื่อยลา ขาดกําลังใจ เกิดการขาดงาน การลาออกก ไมมีแรงจูงใจใน
การปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานไดไมเต็มศักยภาพ ไมสามารถปฎิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
องคการได
แรงจูงใจในการปฎิบัติงงาน คือแรงกระตุน แรงผลักดัน เพื่อใหเกิดความตองการตอบสนองที่จะไดรับ
ตอการทํางานในองคก าร มีผ ลตอพฤติกรรมการปฎิบัติงาน และสง ผลตอความตองการพื้นฐานได แก การ
เจริญเติบโตในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางาน มีผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ ทําใหชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว และใชชีวิตอยูรวมสังคมไดอยางมีความสุข กิติมา ปรีดีดิลก (2529
น. 331) กลาววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในองคการ มีผลตอความสําเร็จ ของงานและ
องคการ องคการใดก็ตามถาขาราชการครูในองคการไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะเปนมูลเหตุใหมีผลการ
ปฏิบัติงานตาง คุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน ถาหากขาราชการครูมี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูง ก็จะมีความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงาน ผลงานออกมาอยางมี ประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของผูบริหารองคการนั้นดวย เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในการบริหารองคการ
และเมื่อขาราชการครูมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานแลวนั้นก็จะทําใหขาราชการครูเกิดความรูสึก รักในองคการ
มีความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้นไป
ความผูกพันกับองคการของขาราชการครู จึงเปนสวนสําคัญในการปฎิบัตราชการเพราะ ความผูกพัน
องคการเปนตัวที่สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพระบบขององคการที่มีความเหมาะสมกับบุคลากร วิศรุต
เปยมศิริ (2557, น. 33) ไดกลาวไววา ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
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ความผูก พันเปนสิ่งที่แสดงออกหรือเปนตัวบงชี้ถึง ความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและการยึดมั่นใน
จุดมุงหมายและอุดมการณขององคการ อันเปนผลใหบุคลลากรที่มีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนา
และประโยชนขององคการ ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกตลอดไป เพราะฉะนั้นความผูกพันตอ
องคการจะ สงผลใหการลาออก การโอนยาย ลดนอยลง และเมื่อองคการใดๆมีบุคลากรที่มีความผูกพันใน
องคการมากแลวนั้น ก็ทําใหองคการนั้นๆ มีความกาวหนาและเปนประโยชนตอองคการสามารถทําใหองคกร
บรรลุเปาหมายตามที่ควาดหวังได
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กําลังประสบปญหาขาราชการครูลาออกและโอนยายกลับภูมิลําเนา
มากขึ้นอยางตอเนื่องทําใหมีอัตตราวางและขาดความตอเนื่อง และจะสงผลโดยตรงในการพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานและความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึก ษาความผูก พันตอองคก ารของขาราชการครูในโรงเรียนสัง กัดสํานัก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึ ก ษาความสัม พัน ธร ะหวางแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติง านกับ ความผูก พัน ตอองคก ารของ
ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยในครั้ง นี้เปนการศึกษาความสัมพันธร ะหวางแรงจูง ใจในการปฎิบัติงานใน 5 ดานไดแก 1.
ดานความสําเร็จของงาน 2. ดานการไดรับการยอมรับ 3. ดานลักษณะของงาน 4. ดานความรับผิดชอบ 5.
ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน โดยใชแนวคิดของ เฮอรซเบอรก (Herzberg. 1959, pp. 60-63) ไดทํา
การทดลองโดยทําการสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 200 คน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม 11 แหง ในเมืองพิตสเบิรกเพื่อศึกษาและหาคําตอบวา “อะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขาเกิดความพึง
พอใจหรือความไมพอใจในภาวการณทํางาน” ซึ่งพบวาสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจไดแก การไดรับความสําเร็จ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในหนาที่การงาน และความผูกพันตอ
องคการ 2 ดานไดแก 1. ดานพฤติกรรม 2. ดานความรูสึก โดยใชแนวคิดของ สเตียร และพอตเตอร Steer &
Porter, 1997 ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของกลุมบุคคลหลายกลุม พบวา ความหมายของของ
ความผูกพันองคการ คือ (1) ความผูกพันเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคล ที่เปนผลมาจากการใชกําลังกาย
และกําลังใจในการปฎิบัติงานจนเกิดเปนผลงาน (2) ความผูกพันเปนความสัมพันธที่เข็มแข็งเปนพันธะสัญญา
ระหวางบุคลากรกับองคการ ประกอบดวยทัศนคติ 3 ประการ คือมีความเชื่อมั่นในเปาหมายและคานิยมของ
องคการ มีความเต็มใจที่จะใชความพยายามในการปฎิบัติงานใหแกองคการ และมีความจงรักภักดี พรอมทั้ง
ปรารถนาที่ดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ
จากแนวคิดดังกลาว จึงนํามาเปนกรอบแนวความคิดเนื้อหาขอบเขตการวิจัยในการสรางเครื่องมือ
ทางการวิจัย เปนแบบสอบถาม
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ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตดานประชากร
การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษากับประชากร ดั้งนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยศึกษาประชากรทั้งหมดจํานวน 263 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
1. แรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครูสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยยึดทฤษฎี
จูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzberg. 1959, pp. 60-63) ซึ่งมี 5 ดาน ดังนี้ 1.1 ดานความสําเร็จของงาน 1.2
ดานการไดรับการยอมรับ 1.3 ดานลักษณะของงาน 1.4 ดานความรับผิดชอบ 1.5 ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงการงาน
2. ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยยึด
ทฤษฎีความผูกพันตอองคการของ (สเตียร และพอตเตอร Steer & Porter, 1997) ไดศึกษาและวิเคราะหความ
ผูกพันตอองคการของกลุมบุคคลหลายกลุม และไดนิยามความหมายของความผูกพันตอองคการ ไว 2 แนวทาง
ดวยกัน คือ 2.1 ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม 2.2 ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก
ตัวแปรที่ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของขาราชการครู
1. แรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน
2. แรงจูงใจดานการไดรับการยอมรับ
3. แรงจูงใจดานลักษณะของงาน
4. แรงจูงใจดานความรับผิดชอบ
5. แรงจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งาน

ตัวแปรที่ศึกษา
ความผูกพันตอองคการ
1. ความผูกพันตอองคการดาน
พฤติกรรม
2. ความผูกพันตอองคการดาน
ความรูสึก

3.ขอบเขตดานเวลา
ทําการวิจัยภายในระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหวางวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561
4. ขอบเขตดานพื้นที่
ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับขาราชการครู จํานวน 263 คน ของโรงเรียนในสํานักงานเขต
บางเขนจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห โรงเรียนบานคลองบัว โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนบานบัวมล
สมมุติฐานการวิจัย
ความสัม พันธร ะหวางแรงจูง ใจในการปฎิบัติง านกับความผูก พันตอองคก ารของขาราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันทางบวก
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วิธีการดําเนินการวิจัย
แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป เพศ วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางานโดยเปนแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยยึดทฤษฎีจูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzberg. 1959, pp. 6063) ซึ่งมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานความสําเร็จของงาน 2) ดานการไดรับการยอมรับ 3) ดานลักษณะของงาน 4)
ดานความรับผิดชอบ 5) ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันตอองคการ ของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขน
บางเขน กรุงเทพมหานครโดยผูวิจัยยึดทฤษฎีของ (Steer & Porter, 1997) ไดศึกษาและวิเคราะหความผูกพัน
ตอองคการของกลุม บุคคลหลายกลุม และไดนิยามความหมายของความผูกพันตอองคก าร ไว 2 แนวทาง
ดวยกัน คือ 1) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม 2) ความผูกพันตอองคการดานความรูสกึ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนินขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การเก็บ รวบรวมขอมูล ในการศึก ษาคนคว าครั้ง นี้ ผูวิ จัยไดขอหนัง สือจากทางมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขนบางเขน เพื่อขอความรวมมื อใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามจํานวน 263 เพื่อเก็บขอมูลจากขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน โดยแจกแบบสอบถามใหกับประชากรและเก็บคืนดวยตนเอง
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณไดแบบสอบถามกลับ 263 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนครู จํานวน 263 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 208
คน คิดเปนรอยละ 79.1 เปนผูมีอายุระหวาง 31 – 35 ป มากที่สุด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 22.4 มี
ประสบการณปฏิบัติการสอน 6 – 10 ป มากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.3 มีตําแหนง ครู สูงที่สุด
คือ 113 คน คิดเปนรอยละ 43.0 และมีระดับการศึกษาสูงที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 139 คน คิดเปน
รอยละ 52.9
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การศึก ษาแรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านของข าราชการครูในโรงเรีย นสัง กั ดสํานั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็น (N = 263)
ที่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
µ
σ
การแปล
ความหมาย
1. ความสําเร็จในการทํางาน
4.34
.40
มาก
2. การไดรับการยอมรับนับถือ
3.95
.58
มาก
3. ลักษณะของงานทีป่ ฏิบัติ
4.12
.46
มาก
4. ความรับผิดชอบ
4.27
.40
มาก
5. ความกาวหนาในตําแหนง
4.06
.60
มาก
รวม
4.14
.48
มาก
จากตาราง พบวา แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.14, σ = .48 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสําเร็จในการทํางาน (µ = 4.34, σ. = .40) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ (µ = 4.27,
σ. = .40) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การไดรับการยอมรับนับถือ (µ = 3.95, σ. = .58)
การศึ ก ษาระดั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของข า ราชการครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ระดับความคิดเห็น (N = 263)
ที่ ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู
µ
σ
การแปลความหมาย
1.
ดานพฤติกรรม
4.40
.40
มาก
2.
ดานความรูสึก
4.30
.42
มาก
รวม
4.35
.41
มาก
จากตาราง พบวา ระดับความผูก พันตอองคก ารของขาราชการครูในสังกัดสํานัก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.35, σ = .41) เมื่อพิจารณารายดานพบวา คาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม (µ = 4.40, σ = .40) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (µ = 4.30, σ = .42)
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองคการของ
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาพรวม
ความผูกพันตอองคการ
แรงจูงใจในกาปฎิบัติงาน
ความผูกพันตอองคการ ความผูกพันตอองคการ ความผูกพัน
ดานพฤติกรรม(Y1)
ดานความรูสึก(Y2)
องคการ(Ytot)
ความสําเร็จในการทํางาน (X1)
.49**
.51**
.53**
การไดรับการยอมรับนับถือ (X2)
.44**
.51**
.51**
ลักษะณะของงานที่ปฎิบัติ (X3)
.44**
.56**
.53**
ความรับผิดชอบ (X4)
.57**
.60**
.63**
ความกาวหนาในตําแหนง
.50**
.63**
.60**
หนาที่การงาน (X5)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Xtot)
.55**
.63**
.63**
ระดับความสัมพันธ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความสัมพันธภาพรวมระหวางแรงจูงใจในปฏิบัติงานกับความผูกพันองคการของขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Xtot) กับความ
ผูกพันตอองคการ (Ytot) ของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปาน
กลาง ( .63) แสดงใหเห็นวาแรงจูง ใจในปฎิบัติง านกับความผูก พันองคก ารของขาราชการครู ในสัง กัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานความสําเร็จของงาน (X1) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง ( =
.53 ) เมื่อดูความสัมพันธกับดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Y2) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปาน
กลาง ( .51) รองลงมาคือดานความผูกพันตอองคการ (Y1) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ( .49)
ดานการไดรับนับถือ (X2 ) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูใ นระดับปานกลาง ( = .51)
เมื่อดูความสัมพันธกับดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Y2) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
( .51) รองลงมาคือดานความผูกพันตอองคการ (Y1) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ( .44)
ดานลักษณะของงานที่ปฎิบัติ (X3) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง
( = .53) เมื่อดูความสัมพันธกับดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Y2) มีคาความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง ( .56) รองลงมาคือดานความผูกพันตอองคการ (Y1) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
( .44)
ดานความรับผิดชอบ (X4) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง ( = .63)
เมื่อดูความสัมพันธกับดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Y2) มีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
( .60) รองลงมาคือดานความผูกพันตอองคการ (Y1) มีคาความสัมพันธอยูใ นระดับปานกลาง ( .57)
ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (X5) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับปานกลาง ( = .60) เมื่อดูความสัมพันธกับดานความผูกพันตอองคก ารดานความรูสึก (Y2) มีคา
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ( .63) รองลงมาคือดานความผูกพันตอองคการ (Y1) มีคาความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง ( .50)
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ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถาม ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 263 คน ซึ่งเปนขาราชการครู
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 79.1 และเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 20.9 สวนใหญ มีอายุ
31 – 35 ป มากที่สุด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 22.4 เปนผูมีประสบการณปฏิบัติการสอน 6 - 10 ป มาก
ที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 37.3 ดํารงตําแหนง ครู มากที่สุดไดแก 113 คน คิดเปนรอยละ 43.0 และ
มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 52.9
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนในรายดานอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยประเด็นที่มีระดับมากสูงที่สุด คือ ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ ความรับผิดชอบลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และนอยที่สุด คือ การไดรับการยอมรับนับถือ
ระดั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของข า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนในรายดานอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยประเด็นที่มีระดับมากสูงที่สุด คือ ดานความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม และดานนอยที่สุด คือ
ดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึกความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันตอ
องคก ารของขาราชการครูในโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร พบวา ภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยมีคาความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดานที่มี
ความสัมพันธสูงที่สุด คือ ความรับผิดชอบ (X4) ( = .63) รองลงมา คือ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ
งาน (X5) ( = .60) และดานที่มีความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ การไดรับการยอมรับนับถือ (X2) ( = .51)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย
ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการวิ จั ย แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พบวา แรงจูงในขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับ
มากทุก ดาน ซึ่งสอดคลองกับ สมมติฐานที่ตั้ง ไว ทั้ง นี้อาจเปนเพราะพระราชบัญ ญัติก ารปฏิรู ป การศึก ษา
พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึก ษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและ
ประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม
และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางเพียงพอ และมาตรา 55
ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูล อื่น สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม และวิชาชีพ ใหมีกองทุน
สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุน งานริเริ่มสรางสรรค ผลงาน
ดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สอดคลองกับ สุนทร สังขวงศ (2555) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
~ 583 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

โอกาสทางการศึกษาในอําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3พบวา 1)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายไดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายไดแลวเรียง
อันดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดดังนี้ ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความสัมพันธในหนวยงาน และดาน
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายไดพบวา ดานความรูสึกพึงพอใจในการ
ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง ดานความรูสึก
รับ ผิดชอบ ดานความรูสึกประสบความสําเร็จ ดานความรูสึก มั่นคงปลอดภัยและดานความสัม พันธใน
หนวยงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอบางละมุง
ผลการวิจัย ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ทุกดานมี
ระดั บ การปฏิ บั ติ ม าก แสดงให เ ห็ น ว า ข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน สถานที่ทํางาน หองทํางาน มีความเหมาะสม
สะดวกสบายนาอยู อุปกรณตา งๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและสะดวกในการใชยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปะนี จุลินทร (2550) ไดศึก ษาในเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคการของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร พบวา ระดับความผูกพันองคการของครูโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดพิจิตรมีความผูกพันองคการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก
ดานโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ
ผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคการในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในทางบวก โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือสิ่งที่มีผลตอความรูสึกที่
เกิดจากความตองการทางดานจิตใจ และสิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงินและสิ่งของ สิ่งจูงใจที่มีผลตอความรูสึก
เชน ความกาวหนาในการทํางาน ความมั่นคง ความสัมพันธดานสัง คมภายในองคกร สิ่ง เหลานี้จึง มีผ ลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยตรง ของผูปฏิบัติงาน สงผลใหความรูสึกหรือจิตใตสํานึกที่มีความรักความผูกพัน
อยางเหนียวแนนตอองคการ พรอมจะทําทุกวิถีทางที่จะรักษาความสัมพันธนี้ไวอยางสุดความสามารถและ
เต็มที่ รวมไปถึงการยอมรับคานิยม วัฒนธรรมองคการ ทํางานอยางทุมเท เสียสละเพื่อรักษาผลประโยชนของ
องคการ และไมคิดที่จะลาออกหรือโอนยายแมวาจะมีงานที่ไดรับผลตอบแทนที่ใกลเคียงหรือดีกวา สอดคลอง
กับกองนภา ภิ่นวัฒนากูล (2551) ไดกลาววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
เทศบาล จังหวัดสระแกว แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด คือดาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คือความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในงาน ดานเงินเดือน นอกจากนี้ยัง
พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน
ของพนักงานเทศบาล สงผลตอความคิดเห็นในเรื่องความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และพบวาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในงาน ดาน
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ความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือน และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธกับความผูกพันองคกร
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบวา ดานการไดรับการยอบรับนับถือมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด นั่น
หมายความวาขาราชการครูในสํากัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ
นับถือเทาที่ควร นอกเหนือจากการใหรางวัล และความสําเร็จแลว ผูบริหารควรใหความสําคัญกับดานการ
ยอมรับนับถือใหมากขึ้นเพื่อใหขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้นไป
จากการวิจัยผูกพันตอองคการพบวา ดานความผูกพันตอองคการดานความรูสึกของขาราชการครูมี
ความสัมพันธกับแรงจูงในในการปฏิบัติงานนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของจึงควรใหความสนใจกับการสรางใหขาราชการครูเกิดความเชื่อมั่นในองคการการทํานโยบายที่กระตุน
ใหขาราชการครูเกิดความตองการทํางาน รวมถึงนโยบายและการบริหารงานที่สอดคลองกับความตองการของ
ขาราชการครูดวย และดานความรูสึก องคการควรจะชวยกันทําใหมีชื่อเสียงตอสังคมภายนอกเพื่อที่ขาราชการ
ครูจะมีความรูสึกภาคภูมิใจในการขาราชการครูขององคการและควรที่จะสงเสริมใหขาราชการครูเกิดความรูส กึ
ในการปกปององคการของตนเอง
จากการวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกันความผูกพันองค การพบวา ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพัธกับความผูกพันตอองคการนอยที่สุด นั่นหมายความวาการผูบังคับบัญชา
หรือผูเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญกับบุคลากรในองคการระดับตางๆ เพราะบุคลากรไมไดตองการเพียงเงิน
ทอง หรือรางวัลลอใจ แตตองการการไดรับความยอมรับนับถือ มีปฏิสัมพันธ ไดรับการมอบหมายงาน สราง
เงื่อนไขในการทํางาน รวมทั้งการจัดโครงสรางองคการดวย การยอมรับ นับถือเชิดชูสรางขวัญกําลังใจ ให
คําปรึกษาเพื่อใหบุคลากรสามารถตอบสนองความตองการของตนเองกลับเปนสิ่งที่สําคัญและยั่งยืนตอองคการ
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