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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ต าบล
คลองสามอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมี
วั ตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  ต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและ
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชน  ต าบลคลองสาม  อ าเภอคลอ
หลวง จังหวัดปทุมธานีจ าแนกตาม  อายุ  วุฒิ
การศึกษา  ประสบการณ์การท างานกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือครูโรงเรียน
เอกชน ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีปีการศึกษา  2556 จ านวน  148  
คน  ซึ่งได้มาจากตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ  เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan,1970: 608)จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น  โดยใช้โรงเรียนเป็นชั้น และสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็แบบสอบ
ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00  
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97สถิติการ
วิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่ าเฉลี่ ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การทดสอบทีและความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 

1.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับ
มากและพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในระดับ
มากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไป
หามาก ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการท างานด้าน
ลักษณะงานด้านความก้าวหน้าด้านการยอมรับ
นับถือ และด้านความรับผิดชอบ 

2.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามอายุ พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
ลักษณะงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
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สถิติที่ .05  ส าหรับด้านอื่นๆ ไม่แตกต่าง 
3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

4.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนต าบลคลองสามอ าเภอคลอง
หลวงจังหวัดปทุมธานจี าแนกตามประสบการณ์
การท างานพบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านลักษณะงานและด้านความส าเร็จ
ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่.05 ส าหรับด้านความก้าวหน้าด้านการ
ยอมรับนับถือและด้านความรับผิดชอบไม่
แตกต่าง 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to 
study the Teachers’ Working Motivation in 
Private Schools Klong Sam Sub district, 
Klong Luang District, Pathumthani Province; 
and to compare the Teachers’ Working 
Motivation in Private Schools Klong Sam Sub 
district, Klong Luang District, Pathumthani 
Province classified by age, educational level and 
working experience. 
 The samples consisted of 148 private 
school teachers under Klong Sam Sub district, 
Klong Luang District, Pathumthani  Province, 

year 2013 by using Krejcie and Morgan 
(1970:608)  to define the sample size. The 
stratified random sampling was done by using 
school as strata to use for calculate the sample 
size. The simple random sampling was used 
thereafter to find out the number of private 
school teachers as the sample group. The 
instruments used for data collection 5 point-
rating scale questionnaires. This questionnaire 
was sent to five experts to examine the quality 
and accuracy. Index of Item Objective 
Congruence (IOC) is valued over 0.60 – 1.00. 
The Cronbach's alpha coefficient showed the 
value of .97. Basic data analysis was done mean 
and standard deviation. The test of hypothesis 
was done by using t-test and One -Way 
ANOVA 

The research results were as under 
mentioned; 

1.  The level of teachers’ opinion 
towards Teachers’ Working Motivation in 
Private Schools Klong Sam Sub district, 
Klong LuangDistrict, Pathumthani Province as a 
whole and each individual aspect were at high 
level by ranking from the highest to the lowest 
mean as follows; achievement, work itself, the 
advancement, respect and responsibility 
respectively.  

2.  Different age of private school 
teachers under Khlong Sam Sub district, 
Klong LuangDistrict, Pathumthani Province as a 
whole was statistically significant difference at 
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.05 level. When considering each individual 
aspect found that the aspect of work itself was 
statistically significant difference at .05 level. 
For aspect of achievement, the advancement, 
respect and responsibility revealed no 
difference. 

3.  Different education level of private 
school teachers under Klong Sam Sub district, 
Klong Luang District, Pathumthani Province as 
a whole and each individual aspect revealed no 
difference. 

4.  Different working experience of 
private school teachers under Klong Sam Sub 
district, Klong Luang District, Pathumthani 
Province as a whole was statistically significant 
difference at .05 level. When considering each 
individual aspect found that the aspect of work 
itself and achievement were statistically 
significant difference at .05 level. For aspect of 
the advancement, respect and responsibility 
revealed no difference. 
  
Keywords: Teachers’ Working Motivation in 
Private Schools 
 
บทน า 
  โรงเรียนเอกชนในปัจจุบันมีบทบาท
และความส าคัญในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้อง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะ
คุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสูงอยู่ใน
ระดับสากลและเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากการด าเนินการด้านการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน  มุ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบในการจัด
การศึกษาด้านโครงสร้างกระทบต่อการศึกษา
เ อกชนโดย เฉพาะ เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นนิติ
บุคคล(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 14 -15) การ
ด าเนินงานจัดการศึกษาของเอกชนยังได้รับการ
อุดหนุนส่งเสริมและช่วยเหลือจากรัฐทั้งด้าน
การเงินด้านวิชาการและด้านสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนรวมทั้ ง
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนส่งเสริม
ให้โรงเรียนเอกชนมีความเป็นอิสระและความ
คล่องตัวในการด าเนินงานในสภาพปัจจุบัน 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการที่
น่าสนใจโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน(2548 :   16 -17) ได้สรุปผลเรื่อง  “1 ปี
การปฏิรูปการศึกษาเอกชนปี 2543”  เกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนพบว่า 1) คุณภาพ
โรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเก่าแก่ขนาดความพร้อมศักยภาพของ
ผู้บริหารและระบบการจัดการเรียนการสอน 2) 
ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนในสายตาประชาชน 
3) การควบคุมจากรัฐด้านระเบียบกฎหมายยังไม่
คล่องตัวขาดระบบการติดตามอย่างต่อเนื่องและ 
4) ความมั่นคงในวิชาชีพครูและอัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของครูการใช้แรงจูงใจเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนเพราะครูส่วนใหญ่จะมีปัญหา
ในด้านความไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเทียบกับครู



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

48 

โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจาก
สวัสดิการจึงท าให้โรงเรียนเอกชนประสบกับ
ปัญหาครูลาออกเพื่อไปสอบบรรจุเข้าโรงเรียน
รัฐบาลโรงเรียนเอกชนจึงเปรียบเสมือนศาลาพัก
ร้อนให้กับผู้ที่หางานท าไม่ได้หรือรองาน
รัฐบาลหรืองานเอกชนอื่นที่มีรายได้สูงกว่า
สถานภาพครูโรงเรียนเอกชนไม่มีความมั่นคง
เช่นครูโรงเรียนรัฐบาลเพราะรายได้ต่ าการเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่งไม่เป็นระบบชัดเจนและไม่
แน่นอนครูจ านวนหนึ่งอยู่เพื่อรอผลสอบบรรจุ
เมื่อรัฐบาลเรียกบรรจุเมื่อใดก็จะลาออกทันทีซึ่ง
บางครั้งเป็นการออกระหว่างปีจึงเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนและการ
จัดหาครู เข้าสอนแทนจึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างยิ่ง(กองนโยบาย
และแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน,2543 : 36) ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้
ครูโรงเรียนเอกชนเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความภูมิใจในอาชีพซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความเต็มใจแรงจูงใจนับว่ามีความส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานของครูเพราะถ้าครูมีแรงจูงใจใน
การท างานจะส่งผลให้ เต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การ(ขวัญจิราทองน า,2547: 15)
เสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานสร้างพลัง
ร่วมกันของกลุ่ม เสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่
คณะสร้ างขวั ญและก าลั ง ใจที่ ดี ในการ
ปฏิบั ติ ง านช่ วย เสริ มสร้ างให้ เกิ ดความ
จงรักภักดีต่อองค์การช่วยท าให้การควบคุมงาน

ด าเนินไปด้วยความราบรื่นอยู่ในกรอบแห่ง
ระเบี ยบวินั ยและมีศี ลธรรมอันดี งามลด
อุบัติ เหตุและอันตรายในการปฏิบัติ งาน
เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกขององค์การเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆเป็นการ
สร้างความก้าวหน้าให้แก่ครูท าให้เกิดศรัทธา
และความเชื่อมั่นในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่
ท าให้เกิดความสุขกายสุขใจในการท างานเพราะ
ร่างกายที่แข็งแรงจะมีอยู่คู่หัวใจที่ เป็นสุข
เท่านั้นอีกทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สุพัตราสุภาพ ,2536: 125 -126;
สุริยะเจียมประชานรากร,2549 : 96)  

แรงจูงใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การดังนั้นผู้บริหารจึงมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวนีเ้พื่อ
การบริหารที่มุ่งหวังผลจากความสามัคคีของ
บุคคลในองค์การตลอดจนการสร้างแรงเสริม
และความกระตือรือร้นจากหลักการบริหารที่
กล่าวว่าองค์การเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับงานองค์การจึงเป็นความเกี่ยวข้องระหว่าง
คนและงานทั้งนี้เพราะคนเป็นผู้สร้างงานขึ้น
นั่นเองการที่คนได้สร้างองค์การขึ้นมาในขณะที่
งานซึ่งเป็นระบบที่เกิดข้ึนอย่างเป็นทางการใน
การที่คนใช้เป็นต้นแบบในการท างานดังนั้น
งานจึงเป็นสิ่งที่ควบคุมคนด้วยเช่นกันด้วยเหตุ
นี้คนและงานจึงเอื้อประโยชน์ต่อกันเพราะคน
เป็นผู้สร้างงานในขณะที่ งานเป็นสิ่ งที่ ใช้
ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันใน
การท างานร่วมกันจากความสัมพันธ์ดังกล่าว
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การ
ได้รับการจูงใจในการท างานให้เขาเหล่านั้นได้
บรรลุถึงความต้องการของตนเองแล้วก็จะ
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ก่อให้ เกิดประสิทธิผลในการท างานและ
ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ  (สมพรปิ่น
เจริญ. 2547 : 45) 
 ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน
เพื่อน าไปเป็นข้อมูลประกอบการหาแนวทางให้
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและจัดการ
โรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1 .   เ พื่ อ ศึ กษ าแรงจู ง ใ จ ในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ต าบลคลอง
สาม  อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ท างาน 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร  กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน  ต าบล
คลองสามอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2556รวมทั้งสิ้น  
7  โรงเรียน  จ านวน  238  คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียน
เอกชน ต าบลคลองสาม  อ าเภอคลองหลวง 
จั งหวัดปทุมธานี   ที่ปฏิบัติการสอนในปี
การศึกษา 2556จ านวน 148 คน ได้มาจากตาราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์

แกน (Krtcie and Morgan,1970:608)จากนั้นสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) 
โดยใช้โรงเรียนเป็นชั้น (Strata) และสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random  Sampling) 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ที่
รวบรวมข้อมูลจากครูผู้ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนเอกชน ต าบลคลองสามอ าเภอคลอ
หลวง จังหวัดปทุมธานีโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของครู  อายุ   วุฒิการศึกษา   
ประสบการณ์การท างานมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check  List)   
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอหลวง 
จังหวัดปทุมธานีโดยใช้มาตราประมาณค่า  
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) 
ซึ่งมี 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  
น้อย และ น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล  ผู้ ศึ กษา
ด าเนินการดังนี ้
 1.  ผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ  น าแบบสอบถามมา
ตรวจให้คะแนนตามน้ าหนักของแต่ละข้อตามที่
ก าหนด และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 2.วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของครู
โรงเรียนเอกชนโดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.  วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(X)และค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
โดยรวม รายด้านและรายข้อ  
 4.   เปรี ยบเที ยบแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตาม
อายุและวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบค่าที (t-
test for Independent Sample)และเปรียบเทียบ
โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One – way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) 
ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าร้อยละ 
 2 .   สถิ ติ ในการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือได้แก่ 
  2.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index  fo  Item  
Objective  Congruence : IOC) 
  2 . 2   คว าม เชื่ อมั่ น โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient) 
ของครอนบาค 
 3.  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ 
  3.1  การทดสอบค่าที่  (t-test for 
Independent Sample) 
  3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว(One – way ANOVA) 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชน ต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการท างานด้าน
ลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าด้านการยอมรับ
นับถือ และด้านความรับผิดชอบ  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 

1.1 ด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ลักษณะงานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ
ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ช่วยพัฒนาตนเอง
ด้ านความรู้ และประสบการณ์ และท่ าน
ปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล 

1.2 ด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่
ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ท่านได้รับมอบหมาย
งานที่มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นท่านได้รับ
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างเพียงพอ
และท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างยุติธรรมและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 

1.3 ด้านการยอมรับนับถือโดย
รวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ท่าน
เสนอความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานท่านสามารถให้ค าแนะน าบุคคลอื่น



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

51 

ในเรื่องของการเรียนการสอนได้อย่างสัมฤทธ์ิ
ผลและท่านได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจาก
ผู้ร่วมงาน 

1.4 ด้านความรับผิดชอบโดยรวม
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ท่านวางแผนและ
เตรียมการส าหรับการปฏิบัติงานล่วงหน้าเสมอ
ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคย
ปฏิบั ติ มาก่ อนและท่ านมี อ านาจในการ
รับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที ่

1.5 ด้านความส าเร็จในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ท่านมี
ความภูมิใจในความส าเร็จของงานท่านป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
และท่านวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน 

2.1 ครูที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติ งานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านลักษณะงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  

2.3  ครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านลักษณะงาน และ
ด้านความส าเร็จในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส าหรับด้าน
ความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1.  แรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเอกชน ต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูโรงเรียน
เอกชนได้ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต ร งกั บคว ามรู้
ความสามารถเป็นงานที่ตนสนใจและถนัด
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งท าให้เกิด
ความพอใจในการปฏิบัติงานและเป็นแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและปฏิบัติงานนั้นๆจน
ส าเร็จ  ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อฝึกอบรมสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะที่น ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ครูมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและ
เพื่อนร่วมงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ครูสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อแก้ ปั ญหาต่ า งๆในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ (โกมล บัวพรหม. 2553: 45)

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/66
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สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญญัต ิแสวงดี (2543 
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานใน
ส านั กงานศึ กษาธิ การสั งกั ดส า นั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเขตการศึกษา 12 
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเขตการศึกษา 12 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ครูที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะอายุที่แตกต่างกันท า
ให้ความคิดความอ่านแตกต่างกัน ครูที่มีอายุ
มากกว่าอาจได้รับการเลื่อนขั้นเร็วกว่าครูที่มี
อายุน้อย การพัฒนางานและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานย่อมแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐนิตาปัตตานี (2546,บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยในภาตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าข้าราชการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นรายด้านแตกต่างกันรวม 5 
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

3. ครู ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ กษาต่ า งกั นมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการศึกษาเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทางโรงเรียนมีการเสริมสร้างการจูง
ใจให้เกิดอยู่เสมอและใช้การจูงใจอย่างถูกต้อง 

เพื่อจะได้เลือกสรรการใช้เทคนิคการจูงใจได้
ถูกต้องกับการแก้ปัญหา ถ้าหากการแก้ปัญหา
ไม่ถูกจุด นอกจากจะท าให้การจูงใจไม่ได้ผล
แล้วขวัญและก าลั งใจยั งถูกท าลายซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อีกด้วย (ทิพสุดา ลีลาศิริคุณ 2545: 22)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์  ภาเรือง  
(2551 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกต่ างกัน มีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลไม่แตกต่าง
กัน 

4. ครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็น
เช่นนี้ เพราะครูที่มีประสบการณ์ท างานมา
มากกว่าจะมีความรู้และวิธีการสร้างแรงจูงใจ
เป็นอย่างดี เพราะครูเหล่านี้จะได้รับการศึกษา 
การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานโรงเรียนต่างๆ 
ท าให้ได้รับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพจาก
แหล่งข้อมูลต่ างๆ อีกทั้ งมีความต้องการ
ความก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่มั่นคง ท า
ให้ครูที่มีประสบการณ์การท างานมามากเกิด
ความพยายามในการปฏิบั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามมา  ดังนั้นครูจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่
รู้หลักการสร้างแรงจูงใจที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลได้เป็นอย่างดี เพื่อ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายามในการ
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ปฏิบัติงาน (ทิพมาศ แก้วซิม,  2542: 114)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนิตาปัตตานี (2546 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่าข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ต าบลคลอง
สาม  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี ้  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษา
ไปใช้ 

1.1 ด้ านลั กษณะงานผู้ บริหาร
โรงเรียนควรก าหนดลักษณะงานแต่ละงานให้มี
กฎระเบียบที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

1.2 ด้านความก้าวหน้าผู้บริหาร
โรงเรียนควรพิจารณาการเลื่อนและปรับอัตรา
เงินเดือนของครูอย่างยุติธรรม 

1.3  ด้านการยอมรับนับถือผู้บริหาร
โรงเรียนควรการยกย่องชมเชยครูอย่างต่อเนื่อง  

1.4  ด้านความรับผิดชอบผู้บริหาร
โรงเรียนควรให้ครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที ่

1.5  ด้านความส าเร็จในการท างาน 
ผู้บริหารโรงเรียนควรกระตุ้นในเรื่องการ
มอบหมายงานพิเศษ การแก้ปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้ง
ต่อไป 

2.1  ควรศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในระดับการศึกษาอื่นๆ และ
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
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