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ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1-13

Factors Associated with the Performance Behavior of the Officials of the
Office of Education Region 1 – 13
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยในการทํางานของขาราชการ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานขาราชการ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของขาราชการ กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการพลเรือนสํานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 โดยใชตารางสําเร็จ
รูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวนํามาเทียบสัดสวนของแตละสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 และใชการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากไดกลุมตัวอยาง จํานวน 143 คน เครื่องมือการวิจัยเปน
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียร
สัน และคา F - test สําหรับกลุมผูบริหาร คือ ผูอํานวยการสํานักงาน และผูอํานวยการกลุมอํานวยการ จํานวน 
14 คน ระดมความคิดเห็นสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ 
แลวสรุปประเด็นตามความคิดเห็นเปนแนวทางในการพัฒนา ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยจูงใจในการทํางาน
ของขาราชการ ในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ในภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 การเปรียบเทียบปจจัยที่สัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน 
ประสบการณการทํางาน และสํานักงานที่สังกัด สรุปไดวา ขาราชการที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ขาราชการที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการที่มีตําแหนงตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ขาราชการที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมและรายดานแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขาราชการที่สังกัดสํานักงานตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจของขาราชการกับ พฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของขาราชการ ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดาน
ลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนง มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สวนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการควรใหความสําคัญ
และพัฒนาขาราชการ โดยใหทํางานเปนทีมใหทุกคนมีสวนรวมทํางานบนพื้นฐานของความถูกตองตามระเบียบ
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ผูนําควรใหคํายกยองชมเชยเมื่อขาราชการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ มอบหมายงานใหตรงกับความรูความ
สามารถ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตามความเหมาะสม สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมและการศึกษาตอที่สูงขึ้น 
มอบหมายงานใหตรงกับบทบาทหนาที่ใหรับผิดชอบ มอบงานที่หลากหลายและทาทายมากขึ้น หนวยงานควร
สํารวจตรวจสอบตําแหนงงานและจํานวนบุคลากรใหมีอัตราตําแหนงเพียงพอตองานที่ปฏิบัติ ควรสนับสนุนให
บุคลากรภายในหนวยงานไดเลื่อนตําแหนงที่วางกอน 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน, แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการ, ผูบริหาร, ขาราชการ, 
 สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 

Abstract
 The objectives of this research were to study the level factors of work of government 
officials, determine their level of performance behavior, compare the performance behavior, 
identify factors correlated with performance behavior and propose the guideline for the development 
of the performance behavior of the officials. The sample drawn according to Krejcie and Mor-
gan’s table and the proportion of the population of the officials in each educational region 
along with the use of simple random sampling, included 143 officials under the Office of 
Education Region 1 - 13. The instrument was questionnaire developed from a focus group on 
ways to improve the performance of the officials. Participants in the focus group included 14 
office directors and group directors under the Office of Education Region 1 - 13. The data were 
analyzed using such statistics as percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s 
Correlation and the F - test. 

The findings of the study found that : the factors associated with the performance 
behavior of the officials of the Office of Education Region 1 - 13 summarized as follows. Over-
all, the work motivation of the government officials in 5 aspects was at a high level, with a 
mean score of 3.90. Overall, the performance behavior of the government officials in 8 aspects 
was at a high level, with a mean score of 4.06. A comparison of the performance behavior of 
the officials based on the variables of gender, age, marital status, educational level, cur-
rent position, work experience and work affiliation revealed the following. The officials who 
differ in their gender showed no significant difference in their level of performance behavior, 
as a whole and by individual aspects. Overall, the officials who differ in their age showed 
a .05 significant difference in their level of performance behavior. Overall and by individual 
aspects, the officials who differ in their marital status show no significant difference in 
their level of performance behavior. Overall, the officials who differ in their educational 
level showed a .05 significant difference in their level of performance behavior. The officials 
who differ in their current position showed no significant difference in their level of perfor-
mance behavior, as a whole and by individual aspects. As a whole and by individual aspects, 
the officials who differ in their work experience showed a .05 significant difference in their level 
of performance behavior. The officials who differ in their work affiliation showed no significant 
difference in their level of performance behavior, as a whole and by individual aspects. As for 
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บทนํา
 การปฏิบัติ งานราชการและการเป น
ข้าราชการที่ดีตองปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎ ขอ
บังคับท่ีกําหนดไว และยังรวมถึงแนวนโยบายภาค
รัฐ ดานการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 
รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ขอ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดย
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูป
แบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริม
ใหหนวยงานของรัฐใช หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 22) พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2556 เพื่อใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ มคาในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

the relationship between motivation factors of officials and their performance behavior, As for 
the relationship between motivation factors of officials and their performance behavior, the 
work achievement the respects the job aspect the responsibility and the career advancement, 
showed a moderate relationship, as a whole and by individual aspects. 

Recommendations for the improvement of performance behavior of the government 
officials. It was suggested that the officials should give a priority to teamwork for everyone to 
get involved. They should work on the basis of valid rules and regulations. Leaders should 
give recognition to successful job performers. Supervisors should assign tasks according to in-
dividual’s capability and the work can be rotated as required. Officials should be encouraged 
to participate in training and further education. Assignments should be given to individuals in 
accordance with their responsibility. Officials should be provided with varied and more chal-
lenging assignments. Work units should explore a range of jobs and provide adequate person-
nel recruitment for the jobs. Personnel within the work units should be given a priority for 
promotion in case of vacancy. 
Keywords: Performance Behavior, Work Motivation of Government Officials, Office Director, 
Government  Officials, The Office of Education Region 1-13

มีการปรับปรุงภารกิจของส วนราชการให ทันต อ
เหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546ข : 5 - 6) 
 พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบข  า ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยา
ขาราชการการกำหนดใหขาราชการตองรักษาจรรยา
ขาราชการ ตามมาตรา 78 วาดวยการรักษาจรรยา
ขาราชการเปนบทบัญญัติที่เพิ่งจะมีขึ้นเปนครั้งแรก
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 โดยกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตอง
รักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนด
ไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี จรรยาขาราชการไมใชวินัยที่มีบัญญัติ
เปนขอหาม เปนขอปฏิบัติ และมีบัญญัติวาดวย
การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผู กระทํา
ผิดวินัยดวย บทบัญญัติในมาตรา 78 แหงพระ
ราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
วางแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการไมปฏิบัติตาม
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จรรยาขาราชการ อันมิใชเปนความผิดทางวินัยไว
วา ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนําไปประกอบ
การพิจารณาแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให
ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา จึงทําใหจรรยา
ขาราชการมีความหมายที่ใชเปนเงื่อนไข และปจจัยใน
การพิจารณา ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท้ังในดานบวก คือ ในการแตงตั้งหรือการเลื่อนเงิน
เดือน และในดานที่จะตองไดรับการพัฒนาและการ
ตักเตือนขาราชการผูไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
ดังกลาว ซึ่งจะทําใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและ
เปนรูปธรรมอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการ พลเรือน. 2551 : 50 - 53) สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดขอบังคับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการวาดวยจรรยาขาราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2552 ใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 โดยได
ประกาศใหบุคลากรในสังกัดไดทราบทั่วกันตั้งแตวันที่ 
23 กันยายน 2552 ขอบังคับดังกลาว ประกอบดวย 
จรรยาขาราชการหรือขอกําหนดความประพฤติ
กิริยาที่ควรปฏิบัติในหมูคณะ 8 ประการ คือ การ
ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ความซื่อสัตย
สุจริต และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได การปฏิบัติ
หนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การใหความรวมมือในทาง
สรางสรรค การมีจิตมุงบริการ และการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 8 - 9) 
 สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 เปน
หนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาสํานัก สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการเปน
หนวยงานกลางในการสงเสริม สนับสนุน อํานวยการ 
และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวย
งานอื่น หรือภาคสวนทีเ่กี่ยวของในพื้นที่กลุมจังหวัด 
จังหวัด และเขตตรวจราชการ มีอํานาจหนาที่จัดทํา

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณให
สอดคลองกับนโยบายและยุทศาสตรของกระทรวง
และบริบทของพื้นที่ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง 
จัดทําและพัฒนาขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ศึกษา วิเคราะห สภาวการณ
ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทศาสตรของ
กระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา 
และสงเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา ดําเนินการใน
ฐานะเปนหนวยฝกอบรม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
กลุมจังหวัด และปฏิบัตงิานรวมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2556 : 20) 
 จากบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ดัง
กลาว จะเห็นไดวาบุคลากรของหนวยงานมีบทบาท
สําคัญเปนอยางมาก ที่ทําใหการปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จ การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ จึงถือวาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนมาก 
เพราะศักยภาพของบุคลากรจะตองมีการพัฒนาและ
ปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา และในปจจุบันจะมีการพัฒนาบุคลากร
ดานความรู ความสามารถกันเปนสวนใหญ ซึ่งการ
พัฒนาความรู ความสามารถอยางเดียวอาจจะไม
เพียงพอ จะตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนองคกรที่นาอยู 
 การเปนขาราชการที่ดีตองประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีตามแนวทาง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตาม
ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2552 ซึ่งเปนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
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ของขาราชการ เปนคุณความดี ที่บุคคลทํางานราชการ
ควรยึดเปนขอปฏิบัติเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพอยางเครงครัด ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานของ
ขาราชการมีประสิทธิภาพ มีความเจริญกาวหนาใน
หนาที่ราชการไดรับการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงิน
เดือนใหสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 เพื่อใหผูบริหารใช
เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและปรัง
ปรุงพฤติกรรมจูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรม 
อันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความ
สําเร็จ   
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา ปจจัยที่
สัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 และศึกษา
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 
เพื่อใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรและปรังปรุงพฤติกรรมจูงใจ สนับสนุน และ
ควบคุมพฤติกรรม อันเปนสวนสําคัญที่จะทําให
องคกรประสบความสําเร็จ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคใน
การวิจัย คือ เพื่อศึกษาระดับปจจัยในการทํางาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13
เพื่ อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ตาม
จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2552 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การปฏิบัติ งานของข าราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 13 

วิธีการวิจัย
 1.ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาระดับปจจัยในการทํางานระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานัก
งานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ตามจรรยาขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 
และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 

1. ประชากร คือ ขาราชการพลเรือน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 จํานวนทั้งสิ้น 228 
คน ตามคูมือการดําเนินงานสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2556 : 24) 

2. กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการพลเรือน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 จํานวน 143 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ
เครจซี่และมอรแกน(Krejcie and Morgan)  แลวนํา
มาเทียบสัดสวนของแตละสํานักงานศึกษาธิการภาค 
1 - 13 และใชการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลาก  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ประชากรที่ใชในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 คือ ผูอํานวยการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 จํานวน 13 คน และ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 จํานวน 13 คน โดยใชประชากรทั้งหมด 
ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีหนาท่ีในการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13   

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
   ขั้นที่ 1 เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
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ทางครอบครัว ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน 
ประสบการณการทํางาน สํานักงานที่สังกัด คิดเปนคา
ความถี่รอยละ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การทํางานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 สรางขึ้นโดยใชมาตราวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ใชสถิติดวยคาคาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard De-
viation) โดยกําหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปน 
5 ระดับ มีดัชนีบงชี้ดานละ 4 ขอ รวมทั้งสิ้น 20 ขอ 
ตามที่ไดศึกษาทฤษฏีความตองการตามลําดับขั้นของ
มาสโลว ทฤษฏี ERG ของแอลเดอรเฟอร ทฤษฎีการ
จูงใจของ   แมคเกรเกอร ทฤษฎีความคาดหมาย และ
ทฤษฎีความตองการ 3 ประการ ของเดวิดแมคเคิล
แลนด ปจจัยจูงใจ 5 ดาน ไดแก 

1. ดานความสําเร็จในการทํางาน (4 ขอ)
2. ดานการยอมรับนับถือ (4 ขอ)
3. ดานลักษณะงาน (4 ขอ)
4. ดานความรับผิดชอบ (4 ขอ)
5. ดานความกาวหนาในตําแหนง (4 ขอ)
การกํ าหนดเกณฑ  ในการให คะแนนของ

แบบสอบถามเพื่อประเมินปจจัยจูงใจ ในการทํางาน
ของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 เปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนนดังนี้ (พัชยา 
เพียรจริง. 2550 : 10 ; อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. 
2541 : 167)

5 คะแนน  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด

4 คะแนน  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานมาก

3 คะแนน  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง

2 คะแนน  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานนอย

1 คะแนน  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 1 - 13 ตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 สรางขึ้นโดยใชมาตรา
วัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใช
สถิติดวยคาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยกําหนดระดับพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานเปน 5 ระดับ มีดัชนีบงชี้รวมทั้งสิ้น 
37 ขอ วัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 8 ดาน ไดแก

1.ดานการยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
(5 ขอ)

2.ดานความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ (5 ขอ)
3.ดานการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได (5 ขอ)
4.ดานการปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง

ไมเปนธรรม (4 ขอ)
5.ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (5 ขอ)
6.ดานการใหความรวมมือในทางสรางสรรค (5 ขอ)
7.ดานการมีจิตมุงบริการ (4 ขอ)
8.ด านการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (4 ขอ)
 การกําหนดเกณฑในการให คะแนนของ
แบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 เปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคะแนนดังนี้ (พัชยา 
เพียรจริง. 2550 : 10 ; อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน. 
2541 : 167)
5 คะแนน หมายถึง  ขาราชการในหนวยงานมี 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง  ขาราชการในหนวยงานมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานมาก
3 คะแนน หมายถึง  ขาราชการในหนวยงานมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง  ขาราชการในหนวยงานมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานนอย
1 คะแนน หมายถึง  ขาราชการในหนวยงานมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานนอยที่สุด
คาชวงคะแนน (พัชยา เพียรจริง. 2550 : 10 ; อางอิง
จาก รังสรรค ประเสริฐศรี. 2548 : 335)
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   คาเฉลี่ย
4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด

ตอนที่ 4 เปนขอคําถามแบบปลายเปด เพื่อ
ใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะและแสดงความคิด
เห็นอยางอิสระเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 คิดเปนคาความถี่
รอยละ

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
  ขั้นที่ 1 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัด
เตรียมเครื่องมือฉบับสมบูรณตามจํานวนกลุมตัวอยาง 
โดยมีขั้นตอนเก็บรวบรวม ดังนี้

 1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เพื่อ
ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูล

 2. จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะห
พรอมแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 
(สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 10 และ 12 - 13) 
สําหรับกลุมตัวอยางของสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
ผูวิจัยไปเก็บขอมูลดวยตนเอง

 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
จํานวน 143 ชุด คิดเปนรอยละ 100 นํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามเพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ

 ขั้นที่ 2 เปนขั้นตอนศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ผูวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. จัดทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เพื่อเรียนเชิญผูอํานวยการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 และผูอํานวยการก
ลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ในการ
สนทนากลุม

 2. จัดสงหนังสือเรียนเชิญเขารวมสนทนา
กลุม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุม
สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 สงขลา

 3. ดําเนินการสนทนากลุม โดยระดม
ความคิด เห็น เพื่ อสร  า งแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ

 4. สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดใชการวิเคราะหขอมูล เปนดังนี้

   4.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
       4.1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Context Validity) เปนการหาความเที่ยง ตรงของ
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สราง
ขึ้นเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรง
คุณวุฒิ จํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความถูก
ตอง ดานโครงเนื้อหาและภาษา โดยการคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective
Congruence : IOC) ใหเกณฑพิจารณาคา IOC 
ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ถือวาเปนขอคําถามที่มีความเที่ยง
ตรง โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.67 - 1.00 ที่สามารถนํามาเปนขอคําถามได 
แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผู ทรงคุณวุฒิ 
และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อ
ใหมีความสมบูรณ เกิดความเขาใจแกผูตอบและ
สามารถวัดไดตรงกับเรื่องที่ตองการศึกษาแลวนํามา
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสม มีความถูกตองกอนที่จะ
นําไปใชเก็บขอมูลจริง
       4.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ใน
การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนั้น ผูวิจัย
ไดนําไปทดลองใชกับขาราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 
แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม สวนที่ 1 เทากับ 0.94 และสวนที่ 
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2 เทากับ 0.97  
 4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

      4.2.1 ใชคารอยละ (Percentage) 
เพื่อวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล และขอเสนอแนะ

      4.2.2 ใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวิเคราะหแรงจูงใจในการ
ทํางาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

 4.2.3 ใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) ใน
การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัย
จูงใจ ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับ
นับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาใน
ตําแหนง คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ซึ่งมีคาตั้งแต -1 ถึง 
1 โดยแบงระดับความสัมพันธออกเปน 3 ระดับ ตาม
เกณฑ (อรพรรณ ภักดีภักดิ์. 2549 : 58 ; อางอิงจาก 
ธานินทร ศิลปจารุ. 2548 : 208 - 211)  

ระดับคาคะแนน ระดับความสัมพันธ
0.001 – 0.333 ตํ่า
0.334 – 0.666 ปานกลาง
0.667 – 1.000 สูง
สํ าหรับค  านั ย สําคัญทางสถิติที่ ใช  ในการ

วิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05
      4.2.4 ใชคา F - test เปนการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแปรปรวนของ
ประชากร 2 กลุม พบความแตกตางรายคูจึงทดสอบ
วาคูไหนตางดวยกรรมวิธีตาง ๆ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรม

การปฏิบัติ งานของข าราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.1 
มีอายุมากกวา 50 ป รอยละ 35.0 มีสถานภาพสมรส 
รอยละ 68.5 มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
รอยละ 53.8 ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
รอยละ 69.2 ประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป 
รอยละ 51.7 และสวนใหญสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 และสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 รอยละ 9.1
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยว
กับปจจัยจูงใจในการทํางานของขาราชการสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 โดยภาพรวมทั้ง 5 
ดาน และรายดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.90 เมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา มีปจจัยจูงใจ
ในการทํางานมากที่สุดในดานการยอมรับนับถือ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีปจจัยจูงใจในการทํางาน
นอยที่สุดในดานความกาวหนาในตําแหนง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69    
  ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 โดยภาพรวมทั้ง 8 
ดาน และรายดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.06 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานมากที่สุดในดานการปฏิบัติหนาที่โดย
ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.15 และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานนอยที่สุด ในดาน
การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 
  ขั้นตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่
มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13  1) 
ตามตัวแปรเพศในภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบ
เทียบเปนรายดานพบวา ดานการยึดมั่นและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกตอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = -2.54, Sig = .012*) 2) ตาม
ตัวแปรอายุในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 4.01, Sig =0 .009*) 
เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติ
หนาที่โดยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(F = 3.76, Sig = 0.012*) ดานการปฏิบัติหนาที่โดย
ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม (F = 4.80, Sig = 
0.003*) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (F = 3.17, 
Sig = 0.026*)  ดานการใหความรวมมือในทาง
สรางสรรค ( F = 3.12, Sig = 0.028*) ดานการมีจิต
มุงบริการ (F = 2.69, Sig = 0.048*) และดานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 (F = 3.88, Sig = 0.011*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ตามตัวแปรสถานภาพทาง
ครอบครัวในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ
เปนรายดานพบวา ดานการยึดม่ันและยืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง (F = 3.10, Sig = 0.048*)  ดานการ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ อยางไมเปนธรรม 
(F = 3.69, Sig = 0.027*) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (F=3.10, Sig = 0.048*) และดานการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (F = 4.66, 
Sig = 0.011*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 4) ตามตัวแปรระดับการศึกษา ในภาพ
รวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F = 3.62, Sig = 0.029*) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานพบวา ดานการ
ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง (F = 4.79, Sig 
= 0.010*) ดานการปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม (F = 5.32, Sig = 0.006*)  ดาน
การมีจิตมุงบริการ ( F = 7.53, Sig = 0.001*) และ
ดานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงแตกตางกัน (F = 4.12, Sig = 0.018*) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ) ตามตัวแปรปจจุบัน
ดํารงตําแหนงในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบ
เทียบเปนรายดานพบวา ดานการยึดมั่นและยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกตอง (F = 3.06, Sig = 0.012*) ดานการ
ใหความรวมมือในทางสรางสรรค (F = 2.90, Sig = 
0.016*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  6) ตามตัวแปรประสบการณการทํางาน ในภาพ
รวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (F = 3.92, Sig = 0.002*) เมื่อเปรียบเทียบเปน
รายดานพบวา ดานความซื่อสัตยสุจริตและความรับ
ผิดชอบ (F = 3.73, Sig = 0.003*) ดานการปฏิบัติ
หนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม (F = 5.59, 
Sig = 0.000*) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (F = 
2.76, Sig = 0.020*) ดานการใหความรวมมือในทาง
สรางสรรค (F = 2.86, Sig = 0.017*)  ดานการมีจิต
มุงบริการ (F = 3.99, Sig = 0.002*) และดานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(F = 2.94, Sig = 0.015*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 7) ตามตัวแปรสังกัดสํานักงานใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ขั้นตอนที่ 5 ผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหว  างป จ จัย จูงใจของข  าราชการสํานักงาน 
444ศึกษาธิการภาค 1 - 13 กับพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 
1 – 13 1) ดานการยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูก
ตองในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง   (r = .585, P = .000**) 2) ดาน
ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบในภาพรวม
และรายดาน มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
(r = .418, P = .000**) ยกเวนดานความกาวหนา ใน
ตําแหนง มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 3) ดานการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจ
สอบได ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (r = .378, 
P = .000**) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานความสําเร็จในการทํางาน และดานความรับ
ผิดชอบ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง สวน
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน และดาน
ความกาวหนาในตําแหนง มีความสัมพันธกันในระดับ
ตํ่า  4) ดานการปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (r = 
.372, P = .000**) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีความสัมพันธกันในระดับต่ําทุกดาน 5) ดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมและรายดานมี
ความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง (r = .484, P = 
.000**)  6) ดานการใหความรวมมือในทางสรางสรรค 
ในภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับปานกลาง (r = .418, P = .000**) ยกเวน
ดานความกาวหนาในตําแหนง มีความสัมพันธกันใน
ระดับตํ่า 7) ดานการมีจิตมุงบริการ ในภาพรวมและ
รายดาน มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง (r 
= .427, P = .000**) ยกเวนดานความกาวหนาใน
ตําแหนงมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า  8) ดานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = 
.435, P = .000**) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบ
วา ดานความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ 
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และลักษณะงาน มีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลาง สวนดานความรับผิดชอบและความกาวหนาใน
ตําแหนง มีความสัมพันธกัน ในระดับตํ่า 
 ขั้นตอนที่ 6 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13 จากขอเสนอแนะแบบสอบถาม
ปลายเปด และจากการระดมความคิดเห็นในการ
สนทนากลุม สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
การปฏิบัติ งานของข าราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13 ใหขาราชการสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13 ทํางานเปนทีมใหทุกคนมีสวนรวม 
ทํางานบนพื้นฐานของความถูกตองตามระเบียบขอ
กฎหมาย ผูนําควรใหคํายกยองชมเชยเมื่อขาราชการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ มอบหมายงานใหตรง
กับความรูความสามารถ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตาม
ความเหมาะสม สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมและ
การศึกษาตอที่สูงขึ้น มอบหมายงานใหตรงกับบทบาท
หนาที่ใหรับผิดชอบ มอบงานที่หลากหลายและทาทาย
มากขึ้น หนวยงานควรสํารวจตรวจสอบตําแหนงงาน
และจํานวนบุคลากรใหมีอัตราตําแหนงเพียงพอตอ
งานที่ปฏิบัติ ควรสนับสนุนสงวนสิทธิ์ใหบุคลากรภายใน
หนวยงานไดเลื่อนตําแหนงที่วางกอน  

อภิปรายผล
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการ เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานขาราชการ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา แรงจูงใจใน
การทํางานของขาราชการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน และรายดาน พบวา 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา แรงจูงใจ
เปนวิธีการกระตุนใหคนทํางานดวยความเต็มใจ แรง
จูงใจเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหคนมีกําลังใจในการทํางาน มี
ความขยันหมั่นเพียรเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่วางไว เมื่อ

ประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งใจไวก็จะมีความสุข ซึ่ง
ขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 สวนใหญ
ก็มีความต้ังใจในการทํางานสูงและความกระตือรือรน
ในการทํางานเพื่อความกาวหนาในหนาท่ีการงานที่รับ
ผิดชอบ ซึ่งทุกปทุกคนจะผานผลการประเมินตามตัวชี้
วัดรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  วันชัย มี
ชาติ (2551 : 72 - 73) ไดกลาวไววา การศึกษาแรง
จูงใจเปนความพยามในการหาคําตอบวาทําอยางไร
จึงจะทําใหคนทํางานโดยความเต็มใจ ซึ่งจะกอให
เกิดผลดีแกองคการยิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤษฎา วัฒนานันท (2551 : 93 - 94) ศึกษา
ปจจัยจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
เกาะคา มีการใหแสดงความคิดเห็น 7 ดาน และมีผล
โดยรวมในเกณฑระดับมาก 
  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 โดยภาพรวมทั้ง 8 
ดาน และรายดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการใชเปน
แนวปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด จํานวน 8 
ประการ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน สุขแก 
ประเทศชาติและประชาชนและประพฤติตนอยาง
สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ โดยใหขาราชการ
ยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เปน
แบบอยางขาราชการที่ดี มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ซึ่ง
สอดคลอง กับงานวิจัยของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 81 - 83) 
ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
พฤติกรรมตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2552 ของ
บุคลากรในหนวยงานโดยรวมอยูในระดับมาก 



121

 เปรี ยบ เทียบป จจั ย ท่ีมี ความ สัมพันธ 
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ตามตัวแปรเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ประสบการณการทํางาน และสังกัดสํานักงานพบวา 
เพศ สถานภาพทางครอบครัว ตําแหนงปจจุบัน และ
สังกัดสํานักงาน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมและรายดาน  ไมแตกตาง กัน สวนอายุ ระดับการ
ศึกษา และประสบการณการทํางาน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 สวนใหญ
อายุมากกวา 50 ป ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี และประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป คือ มี
ความตองการความมั่นคงในชีวิตดานการทํางานและ
ครอบครัวเมื่อไมไดรับมั่นคงก็จะแสวงหาเพื่อใหได 
ซึ่งความตองการนั้นซึ่งอาจะสงผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานนอยลงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดลําดับ
ขั้นความตองการของมาสโลว มนุษยมีความตองการ
เปนลําดับขั้น แบงเปน 5 ลําดับขั้น โดยเริ่มจากความ
ตองการทางกายเปนลําดับแรก และเมื่อความตองการ
ลําดับแรกไดรับการตอบสนองแลวมนุษย ก็จะมีความ
ตองการในลําดับถัดไป ความตองการความมั่นคง 
ความตองการความรัก ความตองการความนับถือตัว
เอง และความตองการที่จะรูจักตนเอง ซึ่งเปนความ
ตองการสูงสุดเปนลําดับสุดทาย ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ ฉันทนา งามบุญฤทธิ์ (2548 : 92 - 94) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไมอัด
ไทย จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
งาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และปจจัยสวนบุคคลของพนักงานที่มีเพศ อายุ
การทํางาน สถานภาพ รายได วุฒิการศึกษา หนาที่
รับผิดชอบแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ
รับผิดชอบ ดานการเจริญเติบโตในการทํางาน ดาน
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และดานลักษณะของ

งานมีความ สัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทไมอัดไทย จํากัด ทิศทางเดียวกันใน
ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ปจจัยจูงใจดานการไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา 
นัคราจารย (2556 : 119) ศึกษาปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับความสามารถในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดาน
ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก ระยะเวลาการทํางาน
ในศูนยบริการสาธารณสุข และระยะเวลาการ
ทํางาน ในหนาที่ปจจุบัน มีความสัมพันธกับความ
สามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในศูนยบริการสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยจูงใจของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 
1 - 13 กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ปจจัยจูงใจ
ของข าราชการกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13
ในภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง ยกเวน
พฤติกรรมดานการปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีความสัมพันธกับปจจัยจูงใจในระดับตํ่าทุกดาน ซึ่ง
จากผลการวิจัยดังกลาวขาราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 13 ควรไดรับการพัฒนาเพื่อกระตุน
ใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุจินต พูลปน (2553 : 97 - 102) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสจักรในประเทศไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยสรุปไดวา บุคลากร
ในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิสภาคริสจักรในประเทศไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติ
งานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เปนรายดานพบวา อยูระดับมาก 2 ดาน คือ ความ
ภาคภูมิใจในองคการและการประจักษตน สวนดาน 
อื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ ความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
ความอิสระในการทํางาน รายได และประโยชนผล
ตอบแทน สังคมสัมพันธ และลักษณะ การบริหาร
งาน บุคลากรในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสจักรใน
ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผูกพัน
ตอองคการในภาพรวม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
รายดานทุกดาน ตามลําดับ ดังนี้ คือ ความตั้งใจ
ที่จะทุมเททํางานเพื่อโรงเรียน ความปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตอไป และความรูสึกเปน
หนึ่งเดียวกับโรงเรียน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระดับปาน
กลาง 
 จากการระดมความคิดเห็นของผู บริหาร
และขอเสนอแนะของขาราชการสรุปเปนแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 สรุปไดวา
 แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 
1 - 13 อภิปรายไดวา ใหขาราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-13 ทํางานเปนทีมใหทุกคนมีสวน
รวม ทํางานบนพื้นฐานของความถูกตองตามระเบียบ
ขอกฎหมาย ผูนําควรใหคํายกยองชมเชยเมื่อขาราชการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ มอบหมายงานใหตรง
กับความรูความสามารถ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ตามความเหมาะสม สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรม
และการศึกษาตอที่สูงขึ้น มอบหมายงานใหตรงกับ
บทบาทหนาที่ใหรับผิดชอบ มอบงานที่หลากหลาย
และทาทายมากขึ้น หนวยงานควรสํารวจตรวจสอบ
ตําแหนงงานและจํานวนบุคลากรใหมีอัตราตําแหนง
เพียงพอตองานที่ปฏิบัติ ควรสนับสนุนสงวนสิทธิ์
ใหบุคลากรภายในหนวยงานไดเลื่อนตําแหนงที่วาง
กอนซึ่งสอดคลองกับ วิไลวรรณ วิจิตร (2553 : 12)
ไดสรุปความหมายจากนักวิชาการหลายทานไดวา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ

ของกลุมกิจกรรมที่รวมกันปฏิบัติจัดทําในชวงเวลาที่
กําหนดใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนการ
วางอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อจัดใหมีการพัฒนา
ระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ โดย
ใชวิธีการฝกอบรม การใหความรู และจัดโปรแกรม
การพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาใน
อาชีพสําหรับอนาคต

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน
 1.1 ขาราชการสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ
การทํางาน มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 แตกตางกัน 
ในการพัฒนาบุคลากรควรจะแยกกลุมเปาหมายและ
หลักสูตรตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 1.2 แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการ
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ดานความ
สําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ
งาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน
ตําแหนงพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อใหมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น หนวยงานควร
จะสนับสนุนใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งาน และมีความกาวหนาในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ 
 1.3พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ดานการ
ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ดานความซื่อสัตย
สุจริตและความรับผิดชอบ ดานการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ดานการ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ อยางไมเปนธรรม ดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานการใหความรวมมือใน
ทางสรางสรรค ดานการมีจิตมุงบริการ และดานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยูในระดับมาก เพื่อใหมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
มากย่ิงขึ้น หนวยงานควรจะสนับสนุนใหบุคลากร
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ปฏิบัติตามจรรยาข าราชการที่กําหนดไว อย าง
เครงครัด และมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน ควร
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให
ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบและตามกลุมงาน
ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานเปนตนแบบที่ดี ควร
ใหรางวัลเสริมขวัญกาลังใจทําใหเกิดการกระตุนการ
ทํางานใหมากขึ้น ตรวจสอบกรอบอัตรากําลังและจัด
บุคลากรใหเต็มตามกรอบอัตราที่มีอยางบริสุทธิ์ และ
ยุติธรรมมากที่สุด สรางคานิยมการรักองคกรเพิ่มแรง
จูงใจในการทํางานและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการ
ทํางานเปนทีม 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 2.1 ควรศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวย
งานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปน
ประโยชนสําหรับผู บริหารใชในการวางแผนพัฒนา
ขาราชการในภาพรวมและสังกัดเดียวกัน
 2.2 ควรศึกษาองคประกอบอื่น ๆ ที่
มีผลตอความสามารถในการทํางานของขาราชการ 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 เชน ภาวะผูนํา 
การทํางานเปนทีม คานิยม และทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน
 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 13 เพื่อนําผลไปพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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