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Abstract 
	 The	purposes	of	this	research	was	1)	to	study	the	job	motivation	of	teachers	in	school
under	Pattani	primary	educational	service	area	office	2	2)	to	study	the	commitment	towards
school	of	teachers	in	school	under	Pattani	primary	educational	service	area	office	2	3)	to	study
the	job	motivation	affecting	commitment	towards	school	teachers	in	schools	under	Pattani
primary	educational	service	area	office	2.	The	samples	used	in	this	research	were	302	of	teachers	
in	schools	under	Pattani	primary	educational	service	area	office	2.	The	research	instrument	was
a	five-rating	scales	questionnaire.	was	an	appliance	including	the	job	motivation	questionnaire	of
teachers.	and	the	questionnaire	about	commitment	towards	school	teachers	in	schools	under
Pattani	primary	educational	service	area	office	2.	The	statistics	used	in	the	data	analysis	were
percentage,	mean,	standard	deviation	and	Stepwise	multiple	regression	analysis.
	 The	result	of	research	were	1)	Job	motivation	of	teachers	in	school	under	Pattani	primary
educational	service	area	office	2	for	overall	was	and	good.	2)	Commitment	towards	school	of
teachers	in	school	under	pattani	primary	educational	service	area	office	2	for	overall	was	good.
3)	variables	can	predict	the	job	motivation	of	teachers,	including	self-actualization	needs,
belonging	needs,	safety	needs	and	esteem	needs,	the	value	may	be	in	the	forecast	of	36.5,	with
is	a	statistically	significant	level	.01,	which	can	be	used	to	create	a	predictive	equation	for	the	job	
motivation	of	teachers.	
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แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

นูรมา  แวดือเร๊ะ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท�างานของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	2)	เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	3)	เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	เป็นครู
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	จ�านวน	302	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ประกอบด้วย	แบบสอบถามแรงจูงใจในการท�างานของครู
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ	.818	และแบบสอบถามความผูกพันต่อโรงเรียนของครู	มีความเช่ือม่ันเท่ากับ	.849	สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้		1)	แรงจูงใจในการท�างานของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และ	3)	ตัวแปรแรงจูงใจ
ที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู	มี	4	ตัว	คือ	ด้านความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	ด้านความ
ต้องการการยอมรับ	ด้านความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง	และด้านความต้องการการยกย่อง	ซึ่งมีอ�านาจ
พยากรณ์ร้อยละ	36.5	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ:		 แรงจูงใจในการท�างาน,	ความผูกพันต่อองค์กร,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
	 	 	 เขต	2
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	มีความสามารถที่จะปรับตัว
ได้อย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีจะมาถึง
การก�าหนดความหมาย	และหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์	ท้ังร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้
คุณธรรม	มีจริยธรรม	และ	วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	(ส�านักงาน
นโยบายและแผนการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม,
2543)	การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืนจะต้อง
ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่
ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
พัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์
ให้เข้มแข็ง	พร้อมการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพฒันาคณุภาพของคนทัง้ในเชิงสถาบนั	ระบบ	โครงสร้าง
ของสังคมให้เข้มแข็ง	สามารถเป็นภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	(กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2556)	การศึกษาจึงถือว่ามีบทบาทท่ีส�าคัญ
ที่ช่วยสร้าง	“คน”	ให้มีคุณภาพเป็นคนเก่งเป็นคนดีของ
สังคม	และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีจะมาถึง	สถานศึกษาถือว่า
มีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียนคือ
ครูผู ้สอน	จึงจ�าเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่	สร้างขวัญ
ก�าลังใจแรงจูงใจในการท�างานพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
อย่างดีและมีคุณภาพ
	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การจึงมีผลต่อความส�าเร็จของงาน	และองค์การใด
ก็ตาม	หากบุคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจการปฏิบัติงาน
ก็จะเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผลการปฏิบัติงานต�่า	คุณภาพงาน
ลดลง	ในทางตรงกันข้าม	หากบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสูง	มีความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบัติก็จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ร�าพึง		ศุภราศี,	2554)	การเพิ่มแรงจูงใจให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน	นอกจากจะท�าให้ผลงานในการท�างานเป็น
ไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีต้องการแล้ว	ยังท�าให้
ขวัญก�าลังใจและความพึงพอใจในการท�างานของ
บุคลากรในหน่วยงานมีมากขึ้น	สิ่งเหล่าน้ีล้วนมาซึ่ง
ความสมัครสามัคคี	ความมีประสิทธิภาพ	และความ

เจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน	(วิไล		ล่าสิงห์,	2550)	โดย
ปัจจัยที่ส่งผลการท�างาน	คือ	แรงจูงใจ	เพราะทัศนคติ
ความต้องการ	ความสนใจ	ค่านิยม	ความผูกพันที่ดีต่อ
การท�างาน	เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้ครูเกิดความ
ทุ่มเทความสามารถในการท�างานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่	การศึกษาแรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่ส ่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	และความ
ผูกพันต่อองค์การสามารถท�านายอัตราการเข้า	-	ออก
จากงาน	กล่าวคือ	ความผูกพันต่อองค์การสามารถ
สะท้อนผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองต่อองค์การการศึกษา
ความผูกพันต่อโรงเรียนหรือความผูกพันต่อองค์การน้ัน
เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง	เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้องค์การ
ด�าเนินงานไปตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตาม
วัตถุประสงค์		ผู้น�าจึงควรให้ความสนใจต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ	เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกในองค์การมีความ
ผูกพันกันมากขึ้น	จากศักยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันให้มากขึ้นเพื่อความ
ก้าวหน้าขององค์การ	ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการขาดแคลนครู	ทั้งนี้	เนื่องจากการโยกย้าย
ครูปีละประมาณ	60	คน	และการลาออกของครูอัตราจ้าง
ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบด้านความต่อเนื่องในการ
จดัการศกึษา	ครูมีภาระงานมากข้ึน	และปัญหาด้านบคุลากร
เป็นปัญหาส�าคญัทีผู่บ้รหิารโรงเรียนต้องด�าเนนิการแก้ไขโดยเร็ว	
	 จากสภาพและปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาแรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อโรงเรียน	เพื่อเป็นแนวทางกับผู้บริหารระดับโรงเรียน
ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาแรงจูงใจ
ในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปัตตานี	เขต	2	ซึ่งเป ็นแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมในทางบวกที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท�างานของ
ครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2			
	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2			
	 3.	 เพื่อหาตัวพยากรณ์ท่ีใช้ในการพยากรณ์
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยเพื่อการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ผู้วิจัยได้
ยึดกรอบแนวคิด	ดังนี้
	 ทฤษฎีแรงจูงใจตามล�าดับขั้นของ	Maslow
(1954	อ้างถงึใน	ธนวรรธ		ต้ังสนิทรพัย์ศริ,ิ	2550)	ทีก่ล่าวว่า
มนุษย์มีความต้องการ	ความปรารถนา	และได้รับสิ่งที่มี
ความหมายต่อตนเอง	ความต้องการเหล่านีจ้ะเรียงล�าดับขัน้
ของความต้องการ	ต้ังแต่ข้ันแรกไปสู ่ความต้องการ
ขั้นสูงขึ้นไปเป็นล�าดับ	ซึ่งมีอยู่	5	ขั้น	ดังนี้	1)	ความต้องการ
ทางร่างกาย	2)	ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง
3)	ความต้องการการยอมรับ	4)	ความต้องการการยกย่อง
และ	5)	ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	ความผูกพัน
ต่อองค์การใช้ทฤษฎีของ	Steers	(1991	อ้างถึงใน
ศิริพร		นาคสุวรรณ,	2548)	กล่าวว่า	ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมขององค์การ	
โดยมีการแสดงให้เห็นถึง	1)	ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
ในการยอมรับเป้าหมายขององค์การและค่านิยมใน
องค์การ	2)	ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากเพื่อประโยชน์ขององค์การ	3)	ความต้องการปรารถนา
ที่จะด�ารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การต่อไป	และปัจจัยที่ส ่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี	เขต	2	และจากการศึกษาผลงานวิจัยของ
ทศพล		เพ็ชรภิมล	(2555)	พบว่า	แรงจูงใจในการท�างาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การ วิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิ จัย โดยมุ ่ งศึกษา
แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี	เขต	2	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1,231	คน	กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ค�านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ	Yamane’	(1973	
อ้างถึงใน	สุทธนู		ศรีไสย์,	2551)	ที่ระดับความเชื่อมั่น
95	เปอร์เซ็นต์	ได้กลุ่มตัวอย่าง	302	คน	ท�าการสุ่มเลือก
ขนาดโรงเรียนแบบช้ันภูมิ	(Stratified	Random
Sampling)	โดยใช้การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากร
ตามขนาดของโรงเรียน	เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อ
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจาย	และสุ่ม	กลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย	(sampling	random	sampling)	เพื่อ
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียน	รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น	302	คน	
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นแบบสอบถาม
(questionnaire)	ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู
ในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ปัตตานี	เขต	2	ซึ่งประกอบไปด้วยชุดค�าถามแบ่งเป็น
2	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที่	1		แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท�างานของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยอาศัยการใช้แนว
ความคิด	และทฤษฎีแรงจูงใจจาก	Maslow	(1954	อ้างถึง
ใน	ธนวรรธ		ต้ังสินทรัพย์ศิริ,	2550)	Herzberg	(1959,
อ้างถึงใน	สุขกมล		ทรัพย์ดีมงคล	2553)	Murray	(1988,
อ้างถึงใน	ไกลาส		เกตุเพ็ง	2556)	Alderfer	(1972,
อ้างถึงใน	สิรินาตย์		กฤษฎาธาร	2552)	ได้แบ่งออกเป็น
5	ด้าน	ดังน้ี	ด้านความต้องการทางร่างกาย	ด้านความ
ต้องการความปลอดภัยและมั่นคง	ด้านความต้องการ
การยอมรับ	ด้านความต้องการการยกย่อง	ด้านความ
ต้องการความส�าเร็จในชีวิต	ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน
31	ข้อ	
	 ตอนที่	2		เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยอาศัยการใช้
แนวความคิดจาก	Northcraft	and	Neale	(1990,	อ้างถึง
ใน	สิริพงศ์		นวสกุลธนนนท์	2549)	Steers	(1977,	อ้างถึง
ใน	ศุลีพร		จิตต์เที่ยง	2554)	Porter	and	Smith	(1998,
อ้างถึงใน	ศิริพร		นาคสุวรรณ	2548)	Buchanan	(1974,
อ้างถึงใน	วิจิตร		เช่ือมสุวรรณ	2550)	ได้แบ่งออกเป็น
3	ด้าน	ดังนี้	ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมในองค์การ	ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ	
และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ารงไว้ซ่ึง
ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน	18	ข้อ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ผู้วจิยัท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้		
	 1.	 ขอหนังสือแนะน�าตัวผู้วิจัยและขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากภาควิชาการบริหาร
การศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี	ถึงผู ้บริหารและครูโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี	เขต	2	เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย		
	 2.	 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษา	ใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดย
การส่งและรับคืน	1	วิธีได้แก่	การส่งและรับแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง
	 3.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้วด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 เม่ือได้รับข้อมูลครบถ้วนตามท่ีต้องการแล้ว	การ

วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่เก็บ
รวบรวมได้	ไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปเพื่อประมวลและหาค่าสถิติ	โดยด�าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับดังนี้
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่	1
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	วิเคราะห์โดยการหาค่า
เฉลี่ยเลขคณิต	(X)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
เป็นรายด้าน	และรายข้อ	เม่ือหาค่าได้แล้ว	น�าไปแปล
ความหมาย	ซึ่งก�าหนดการแปลความหมายเป็น	5	ระดับ
ตามแนวคิดของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2553)
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่	2
เกี่ยวกับความผูกพันของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต	(X)	และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)	เป็นรายด้านและรายข้อ	เมื่อหาค่าได้
แล้วน�าไปแปลความหมาย	ซึ่งก�าหนดการแปลความหมาย
เป็น	5	ระดับ	ตามแนวคิดของ	บุญชม	ศรีสะอาด	(2553)		
	 3.	 วิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ของแรงจูงใจใน
การท�างานที่เป็นตัวท�านายความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยวิธีสร้างสมการถดถอยพหุคูณ
แบบเลือกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน	
(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสรุป	ดังนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท�างานของ
ครใูนโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
ปัตตานี	เขต	2	ปรากฏผลดังตาราง	1
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ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับแรงจูงใจในการท�างานของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน
	 	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ในภาพรวมและรายด้าน

 ด้านที่  แรงจูงใจในการท�างานของครู X S.D. ระดับแรงจูงใจ

	 1.	 ความต้องการทางร่างกาย	 4.01	 .54	 มาก
	 2.	 ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง	 3.94	 .48	 มาก	
	 3.	 ความต้องการการยอมรับ	 3.89	 .51	 มาก
	 4.	 ความต้องการการยกย่อง	 3.79	 .52	 มาก
	 5.	 ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	 3.76	 .57	 มาก	

   รวม 3.88 .30 มาก

ครูมีแรงจูงใจด้านความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	ต�่ากว่า
ด้านอื่น	ๆ
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ปรากฏผลดังตาราง	2

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน
	 	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้าน

 ด้านที่  ความผูกพันต่อโรงเรียน X S.D. ระดับความผูกพัน

 1.	 ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย	 3.58	 .72	 มาก
	 	 ขององค์กรและค่านิยมในองค์การ
	 2.	 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ	 3.64	 .62	 มาก
	 	 ประโยชน์ขององค์การ
	 3.	 ความต้องการปรารถนาที่จะด�ารงรักษาสถานภาพ	 3.86	 .54	 มาก
	 	 ของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

   รวม 3.75 .47 มาก

	 จากตาราง	1	พบว่า	แรงจูงใจในการท�างานของ
ครูในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ปัตตานี	เขต	2	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	(X.	=	3.88,
S.D.	=	.30)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน	โดยด้านที่	1	ครูมีแรงจูงใจด้านความ
ต้องการทางร่างกาย	สูงกว่าด้านอื่น	ๆ	และด้านที่	5

	 จากตาราง	2	พบว่า	ความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X.	=	3.75,	S.D.	=	.47)		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน	โดยด้านที่	3	ความต้องการ

ปรารถนาที่จะด�ารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ	มีความผูกพันสูงกว่าด้านอื่น	ๆ	และ
ด้านที่	1	ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย
ขององค์การและค่านิยมในองค์การ	มีความผูกพันต�่ากว่า
ด้านอื่น	ๆ
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	 3.	 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2
ปรากฏดังตาราง	3

ตาราง 3	 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของแรงจูงใจในการท�างานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ
	 	 โรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2

 ตัวแปร R R2 Adjusted R2 S.E.b F Sig

	 X5	 .467a	 .218	 .215	 .417	 79.832	 .000
	 X5,	X3	 .582b	 .339	 .334	 .384	 73.319	 .000
	 X5,	X3,	X2	 .594c	 .353	 .346	 .381	 51.838	 .000
	 X5,	X3,	X2,	X4	 .604d	 .365	 .356	 .377	 40.845	 .000

	 จากตาราง	3	แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ	5	ตัว	
มีตัวแปรอิสระเพียง	4	ตัวเท่านั้นท่ีส่งผลกัน	ได้แก่	X5,
X3,	X2,	X4	ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ	(R)	เท่ากับ	.604
และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์	(R2)	เท่ากับ	.365
(ร้อยละ	36.5)	แสดงให้เห็นว่า	ด้านความต้องการความ
ปลอดภัยและมั่นคง(X2)	ด้านความต้องการการยอมรับ
(X3)	ด้านความต้องการการยกย่อง	(X4)	และด้านความ
ต้องการความส�าเร็จในชีวิต	(X5)	ร่วมกันส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	คิดเป็นร้อยละ
36.5	ในขณะที่ยังมีตัวแปรอ่ืนที่ยังไม่ได้ศึกษาส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ในภาพรวม
อีกร้อยละ	65.5
	 ในการสร้างสมการพยากรณ์แรงจงูใจในการท�างาน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต	2	ผู้วิจัยได้น�ากลุ่มตัวแปรเหล่านี้มาสร้างสมการถดถอย
พหุคูณ	เพื่อค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ
ที่อยู ่ ในรูปคะแนนดิบ	(B)	และที่อยู ่ ในรูปคะแนน
มาตรฐาน	(β)	ปรากฏดังตาราง	4

ตาราง 4 การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยในรูปคะแนนดิบ	(B)	ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของตัวพยากรณ์
	 	 ในรูปคะแนนมาตรฐาน	(β)	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์	(SEb)	และค่าคงที่ของ
	 	 สมการในรูปคะแนนดิบเพื่อสร้างสมการถดถอยการใช้แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
	 	 โรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2

  ตัวแปร                  คะแนนดิบ  คะแนน  
     มาตรฐาน t Sig

   B Std.Error β    
	 	ค่าคงที่	(Constant)	 .675	 .265	 	 2.550	 .011*
	 	 X5	 .283	 .044	 .343	 6.415	 .020*
	 	 X3	 .273	 .049	 .294	 5.621	 		.000**

	 	 X2	 .133	 .051	 .134	 2.621	 	.000**
	 	 X4	 .111	 .048	 .124	 2.333	 	.009**

	 	 	R	=	.604,					R2	=.365,					Adjusted					R2	=	.356,					S.E.b	=	.377,					F	=	40.845

 **	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(P	<	.01)
		 *	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(P	<	.05)
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	 จากตาราง	4	แสดงให้เห็นว่า	เมื่อน�าตัวแปรทั้ง
4	ตัว	เข้ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์	เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์การถดถอยพหุคูณ	พบว่า	ตัวพยากรณ์ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณของตัวพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ	(B)	และคะแนนมาตรฐาน	(β)	ดีท่ีสุด	คือ
ค่า	β	สูง	ได้แก่	X5,	X3,	X2,	X4	ลงมาตามล�าดับ	ดังนี้
ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	(B	=	.283,	β	=	.343,	
P	=	.020)	รองลงมา	คือ	ความต้องการการยอมรับ
(B	=	.273,	β	=	.294,	P	=	.000)	ความต้องการความ
ปลอดภัยและมั่นคง	(B	=	.133,	β	=	.134,	P	=	.000)
และความต้องการการยกย่อง	(B	=	.111,	β	=	.124,
P	=	.009)	ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี	เขต	2	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.01	และ	.05
ตามล�าดับ	ในขณะที่ความต้องการทางร่างกาย	ไม่ได้
เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาปัตตานี	เขต	2	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		
	 เมื่อน�าปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ไปสร้าง
สมการพยากรณ์สามารถสร้างสมการในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	
  Ŷ =	 .675	+	.283	(X5)	+	.273	(X3)	+	.133	(X2)
	 	 	 	 +	.111	(X4)	
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	
 Z =		 .343	(X5)	+	.294	(X3)	+	.134	(X2)
	 	 	 	 +	.124	(X4)

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาแรงจูงใจในการท�างานที่ส ่งผลต่อ
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ผู้วิจัยมี
ประเด็นที่จะน�ามาอภิปราย	ดังนี้
	 1.	 แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ซึ่งผลการศึกษา
ระดับแรงจูงใจในการท�างานโดยรวม	พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.88	อยู่ในระดับมาก	แสดงให้เห็นว่า	ครูมีแรงจูงใจ
ในการท�างานระดับสูง	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

โชตกิา		ระโส	(2555),	และผลการศกึษาของ	วเิศษ		นลินาก
(2556)	ที่พบว่า	ข้าราชการหรือบุคลากรมีแรงจูงใจใน
การท�างานอยู่ในระดับมาก
	 อย่างไรก็ตาม	ความส�าเร็จในงานโดยรวม	พบว่า
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาปัตตาน	ีเขต	2	มคีวามภาคภูมใิจกบัผลการปฏบิตังิาน
ที่สามารถแก้ไขปัญหา	อุปสรรค	ได้อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา	ไม่ว่าจะได้รับค�าชมเชยหรือการยกย่องจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือไม่ก็ตาม	ส่วนการพิจารณาการเลื่อนขั้น
จะสร้างโอกาสให้กับครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	ทุกระดับ
ให้มีโอกาสได้รับอย่างเท่าเทียมกัน	โดยน�าหลักเกณฑ์
มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก	ส่งผลท�าให้ครูเกิด
ความภาคภูมิใจ	และยินดีที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การต่อไป
	 2.	 ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัย
รัฐธิการ		ซุยซวง	(2556)	ได้ศึกษาความผูกพันของ
ข้าราชการครูในอ�าเภอวังสมบูรณ์	ส�านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	1	พบว่าข้าราชการ
ครูมีความผกพันต่อองค์กร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	
	 3.	 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	พบว่า
แรงจูงใจในการท�างานของครู	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	2	มี	4	ตวัแปร
ที่สามารถพยากรณ์ได้	ได้แก่	ความต้องการความส�าเร็จ
ในชีวิต	ด้านความต้องการการยอมรับ	ความต้องการ
ความปลอดภัยและม่ันคง	ความต้องการการยกย่อง	โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปร	เท่ากับ
.604		สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการท�างานกับความ
ผูกพันต่อโรงเรียน	ได้ร้อยละ	36.5	เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์แรงจูงใจในการท�างานกับความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	สอดคล้องกับงานวิจัย
ดวงพร		กาบขุนทด	(2551)	ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบรหิารความขดัแย้งของผู้บรหิารกบัความผกูพนั
ต่อองค์การของครู	โรงเรียนเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก	พบว่า	การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา
ส่วนด้านการกลบเกล่ือนและด้านการประนีประนอม
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สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของครู
ในโรงเรียนนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 จากการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี	เขต	2	พบว่า	ด้านท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย	คือด้าน
ความต้องการความส�าเร็จ	ผู้บริหารควรจัดให้มีการเล่ือนขั้น
เลื่อนต�าแหน่งแก่ครูภายในโรงเรียนโดยประเมินจาก
ผลงาน	และส่งเสริมคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณคุรุสภาดีเด่นด้านต่าง	ๆ
และการส่งเสรมิจะให้เกิดความส�าเรจ็นัน้	ให้มีความเหมาะสม
กับแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
	 2.	 จากการศึกษาความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาปัตตานี	เขต	2	พบว่า	ด้านที่อยู่ในอันดับสุดท้าย
คือด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมในองค์การ	ด้านความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้า
ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมในองค์การ	ผู้บริหาร
ควรศึกษาถงึความต้องการค่านยิมของโรงเรยีน	การวางแผน
กลยทุธ์ของโรงเรยีนมีความเหมาะสม	การสร้างแรงบนัดาลใจ
ที่แท้จริงในการท�างาน	โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมวางแผน
การท�างาน	เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์การ
ท�างานให้เกิดความผูกพันในโรงเรียน

	 3.	 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการท�างานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี	เขต	2	ผู้บริหารควรศึกษาให้การส่งเสริมมาก
ที่สุด	คือ	ด้านความต้องการทางร่างกายเพื่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานกับความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน
	 4.	 จากการศกึษาปัจจยัทีม่อี�านาจพยากรณ์ตัวแปร
และตัวพยากรณ์แรงจูงในการท�างานที่ส่งต่อความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	พบว่า	ด้านที่อยู่
ในอันดับสุดท้าย	คือ	ด้านความต้องการการยกย่อง
ผู้บริหารควรเน้นและให้ความส�าคัญเพื่อส่งเสริมให้ครู
แต่ละคนได้แสดงความสามารถในการท�างานได้อย่างเต็มที่
 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท�างาน	จ�าแนกตามระดับช้ันที่สอนและขนาดโรงเรียน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียน	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	
	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
โรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	จ�าแนกตามระดับชั้น
ที่สอนและขนาดโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2	
	 3.	 ควรศึกษาปัจจัยอื่น	ๆ	ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการท�างานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	2
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