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แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง  
ต าบลท่าทราย   อ าเภอเมอืงนนทบุรี   จังหวดันนทบุรี 

นางสาวสายชล   มะโนวงค*์ 
 

บทคัดย่อ 
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน                       
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน  3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัต าหนักใต ้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)  
โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา โรงเรียนประชาอุปถมัภ์ ไดม้าโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie & Morgan ตามสถานภาพไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 118  คน และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง  
แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี                  
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.972 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (Independent 
Samples t -test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  เม่ือพบวา่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของแอล                   
เอสดี (LSD) 

ผลการวจิยั  พบวา่   
1. แรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี พบวา่ แรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ี
มีแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบ ส่วนดา้นท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบล                     
ท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน มีดงัน้ี  
 
*นกัศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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2.1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ เพศชายกบัเพศหญิง
ในดา้นลกัษณะของงาน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

2.2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ปริญญาตรี
กบัสูงกวา่ปริญญาตรี ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

2.3 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ในภาพรวม และรายดา้น 
ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความส าเร็จในการท างาน 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

ค าส าคัญ 
 แรงจูงใจ  แรงจูงใจในการท างานของครู  องคป์ระกอบของแรงจูงใจ  
 

บทน า 
การสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงความรู้ ความสามารถ เพื่อด าเนินกิจการต่างๆให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไว ้จึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหาร (จนัทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 201) 
แรงจูงใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั เพราะการได้ท างานท่ีเกิด
แรงจูงใจนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงปรารถนาและงานท่ีท าจะมีความหมายต่อชีวิตมนุษย ์ท าให้ชีวิตมีค่า สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได้ แต่หากมนุษยไ์ม่มีแรงจูงใจในการท างานจะน าไปสู่การเกิดปัญหาทั้งด้าน
อารมณ์ จิตใจ และจะเช่ือมโยงให้เกิดอาการป่วยไขท้างดา้นร่างกาย ไม่วา่จะเป็นโรคความดนัโลหิตสูง โรค
เครียด เป็นตน้  

ดงันั้น การบริหารบุคคล โดยเฉพาะผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ควรมีการใชแ้รงจูงใจในการท างาน ซ่ึง
เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนพึงต้องเอามาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้ตอบสนอง                       
ความตอ้งการของครูในโรงเรียนใหท้ างานกบัโรงเรียนอยา่งมีความหมายและทา้ยทาย ผูบ้ริหารโรงเรียนควร
มีการกระตุน้ครูในโรงเรียนให้เกิดจิตท่ีผูกพนั เสียสละ มีชีวิตชีวา และผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการสร้าง                  
เจตคติหรือจิตส านึกท่ีดีใหก้บัครู เพื่อใหค้รูอุทิศตวัใหก้บัโรงเรียน มองขา้มผลประโยชน์ของตน  
 การจดัการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพการสอนของครู คือ 
ครูจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ มีการพฒันาทกัษะในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง และทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยี ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ มีเจตคติท่ีดีและมีพฤติกรรมการสอนท่ีพึงประสงค ์
เพราะส่ิงท่ีส าคญัดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากจะส่งผลใหก้ารปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งปี พ.ศ.2542 ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีตั้ งไว้ ตามนโยบายการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ปฏิรูปบุคลากร ซ่ึงจะมีการพฒันาบุคลากรตามแผนการด าเนินการ                        
การพฒันาครูจึงมีความส าคญัมาก ถา้ครูไม่มีคุณภาพ หลกัสูตรก็คือ แผน่กระดาษท่ีปราศจากความหมาย 
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ทั้ ง ส้ิน  ปัจจัยส าคัญ เ ก่ี ยวกับ คุณภาพครู  คือ  ค รู ส่วนมากไม่พยายามพัฒนาตนเอง เพื่ อให้ทัน                             
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานอนัเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ                      
ทางการศึกษาตามมา (ใจนวล  พรหมมณี, 2550, หนา้ 1) 
 แรงจูงใจของครูในโรงเรียนจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงจูงใจ
ครู ถา้โรงเรียนใดมีเคร่ืองจูงใจเป็นองคป์ระกอบในการท างานของครู ก็ยอ่มเกิดความพึงพอใจในการท างาน
มากข้ึน โรงเรียนท่ีมีครูท างานดว้ยแรงจูงใจจะเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานและ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นแน่นอน                      
 แต่ในปัจจุบนั พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากครูขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน เน่ืองจากมี
ปัญหาหลายๆอย่าง เช่น ผูบ้งัคบับญัชาขาดความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าให้เกิดผลต่อเน่ืองมาถึง
ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกันและกัน แรงจูงใจในการท างานของครูท่ีมีน้อยลงเร่ือยๆ จนท าให้ผลงานและ                 
การปฏิบติังานต ่า คุณภาพของงานลดลง  มีการขาดงาน การลาออกจากงาน  หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม  และปัญหาทางวนิยัไดอี้กดว้ย   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัในฐานะครูซ่ึงเป็นบุคลากรในโรงเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
เพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผูบ้ริหารโรงเรียนจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลใน                           
การวางแผน ปรับปรุง และแกไ้ขการบริหารงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และภาระงานด้านอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลจนบรรลุวตัถุประสงค ์

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ดงัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ วฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 
 1.  ดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 170 คน รวม 3 โรงเรียน คือ  
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1) โรงเรียนวดัต าหนกัใต ้(วลิาศโอสถานนทนุ์เคราะห์) 
2) โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวทิยา 
3) โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์ 

  2. ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
   ตัวแปร ท่ี ศึกษาในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ด้านลักษณะงาน  ด้านการยอมรับนับถือ                                
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีได้จากแนวคิดแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียน                          

ขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของแรงจูงใจ

ในการท างาน ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ในกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     

                 ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม  

                                                               

 

        

                  

    

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียน                            

ขนาดกลาง  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check list) สอบถามเก่ียวกบั เพศ วฒิุทางการศึกษา และ ประสบการณ์ในการท างาน   

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงแต่
ละระดบัใหค้ะแนนดงัน้ี 

1.  เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

2.วฒิุการศึกษา 
1) ปริญญาตรี 
2) สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.  ประสบการณ์ในการท างาน 
1) ต ่ากวา่ 10 ปี  
2) 10  -  20    ปี 
3) สูงกวา่ 20 ปี 

แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี                     
5 ดา้น 

1) ดา้นลกัษณะงาน  
2) ดา้นการยอมรับนบัถือ  
3) ดา้นความรับผดิชอบ  
4) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
5) ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
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   5   หมายความวา่   แรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด 
   4   หมายความวา่   แรงจูงใจในการท างานมาก 
   3   หมายความวา่   แรงจูงใจในการท างานปานกลาง 

2   หมายความวา่   แรงจูงใจในการท างานนอ้ย 
1   หมายความวา่   แรงจูงใจในการท างานนอ้ยท่ีสุด 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แล้ว น ามาจดัเรียง
ตามล าดบั แลว้ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบั  ดงัน้ี 
  1. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียน

ขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยการหาค่าเฉล่ีย   (X )    และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบั  
  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายความวา่ แรงจูงใจในการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายความวา่ แรงจูงใจในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายความวา่ แรงจูงใจในการท างาน อยู ่ในระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายความวา่ แรงจูงใจในการท างาน อยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายความวา่ แรงจูงใจในการท างาน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     3. วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา โดยใชก้ารทดสอบที (T - test) แบบ Independent Sample   
  4.วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ใน การท างานโดยใช้การวิเคราะห์                        
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท า                 

การเปรียบเทียบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของแอลเอสดี (LSD) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบล
ท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดตามล าดบัต่อไปน้ี   
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ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใน การท างานครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น 

ดา้นท่ี แรงจูงใจในการท างาน 
ระดบัแรงจูงใจในการท างาน 

 S.D แปลผล 
1 ดา้นลกัษณะของงาน 4.05 .39 มาก 
2 ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.83 .41 มาก 
3 ดา้นความรับผดิชอบ 3.98 .40 มาก 
4 ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.68 .54 มาก 
5 ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.96 .41 มาก 

ภาพรวม 3.92 .36 มาก 
 จากตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการท างานครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี พบวา่  แรงจูงใจในการท างานครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                              
(X  = 3.92)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีแรงจูงใจในการท างานมาก
ท่ีสุด คือ  ดา้นลกัษณะของงาน  (X  = 4.05)  รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบ (X  = 3.98)  ส่วนดา้นท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (X  = 3.68)   

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดา้น 

แรงจูงใจในการท างาน เพศ N  S.D t p 
1 ดา้นลกัษณะของงาน ชาย 26 3.90 .42 -

2.135 
.035* 

  หญิง 92 4.09 .37 
2 ดา้นการยอมรับนบัถือ ชาย 26 3.76 .45 

-.941 .349 
  หญิง 92 3.85 .40 

3 ดา้นความรับผดิชอบ ชาย 26 3.90 .36 -
1.250 

.214 
  หญิง 92 4.01 .41 

4 ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ชาย 26 3.68 .54 
.048 .962 

  หญิง 92 3.68 .54 
5 ดา้นความส าเร็จในการท างาน ชาย 26 3.94 .41 

-.369 .713 
  หญิง 92 3.97 .41 

ภาพรวม ชาย 26 3.87 .40 
-.845 .400 

หญิง 92 3.94 .35 
                              * P < .05 



7 
 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่  เพศชายกบัเพศหญิงในดา้น
ลกัษณะของงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ส่วน เพศชายกับเพศหญิงในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผดิชอบ ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นความส าเร็จในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที ่3  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น 

แรงจูงใจในการท างาน วฒิุการศึกษา N  S.D t p 
1 ดา้นลกัษณะของงาน ปริญญาตรี 85 4.05 .43 

.226 .822 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 33 4.03 .26 
2 ดา้นการยอมรับนบัถือ ปริญญาตรี 85 3.83 .44 

.015 .988 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 33 3.83 .32 
3 ดา้นความรับผดิชอบ ปริญญาตรี 85 3.99 .43 

.445 .657 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 33 3.96 .29 
4 ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ปริญญาตรี 85 3.62 .58 

-2.165 .033* 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 33 3.82 .38 
5 ดา้นความส าเร็จในการท างาน ปริญญาตรี 85 3.95 .44 

-.650 .518 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 33 4.00 .31 

ภาพรวม ปริญญาตรี 85 3.91 .40 
-.648 .519 

สูงกวา่ปริญญาตรี 33 3.95 .25 
             * P < .05 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรี ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

ส่วนวฒิุการศึกษา ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรีในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของ
งาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความส าเร็จในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ตารางที ่4  แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

แรงจูงใจในการท างาน 
ต ่ากวา่ 10 ปี   10  -  20 ปี สูงกวา่ 20 ปี 

F Sig 
 S.D  S.D                S.D 

1 ดา้นลกัษณะของงาน 3.99 .39 4.06 .40 4.19 .33 2.299 .105 
2 ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.73 .38 3.94 .43 4.01 .40 5.527 .005* 
3 ดา้นความรับผดิชอบ 3.93 .40 4.06 .45 4.05 .31 1.419 .246 
4 ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน 

3.52 .54 3.87 .47 3.91 .49 7.344 .001* 

5 ดา้นความส าเร็จใน                    
การท างาน 

3.88 .42 4.08 .43 4.07 .29 3.437 .036* 

ภาพรวม 3.85 .36 4.00 .38 4.05 .32 3.480 .034* 
* P < .05 

ตารางท่ี 4 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า  ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่                                
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นความส าเร็จในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ส่วน ดา้นลกัษณะของงาน และด้านความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาศึกษาแรงจูงใจในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี สรุปผลการศึกษาไดต้ามล าดบั  ดงัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาแรงจูงใจในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวดันนทบุรีในภาพรวมครูผู ้สอนมีแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                              
(X  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีแรงจูงใจในการท างานมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน (X  = 4.05) รองลงมา คือ ดา้นความรับผดิชอบ (X  = 3.98)  
 2.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

 2.1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบล                     
ท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงในด้าน
ลกัษณะของงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศชายกบัเพศหญิงในภาพรวม 
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และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และ
ดา้นความส าเร็จในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.2 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรี ดา้นกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีกบัสูง
กวา่ปริญญาตรีในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความ
รับผดิชอบ และดา้นความส าเร็จในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.3 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่                      
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และดา้นความส าเร็จในการท างานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความรับผิดชอบ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ีย แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

  3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ีย แรงจูงใจในการท างานของครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน ในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ
ดา้นความส าเร็จในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน ดา้นลกัษณะของ
งาน และดา้นความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  3.2 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั สูงกวา่ 20 ปี แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบล
ท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานคู่อ่ืน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     

  3.3 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 10 ปี กบั 10 - 20 ปี และ
ประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั สูงกวา่ 20 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       

  3.4 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 10 ปี กบั 10 - 20 ปี และ
ประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั สูงกวา่ 20 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      

 3.5 แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั 10 - 20 ปี และประสบการณ์
ในการท างานต ่ากว่า 10 ปี กับ สูงกว่า 20 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05                          
ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานคู่อ่ืน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       
จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปรายดงัน้ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาแรงจูงใจใน

การท างานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ดา้นท่ีมีแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด คือ  ดา้นลกัษณะของงาน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครู
รู้สึกวา่การท างานร่วมกนัเป็นทีมกบัเพื่อนร่วมงาน ท าให้งานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และครูมีความเต็มใจและมี
ความสุขในการท างานกบัเพื่อนร่วมงานดว้ย ดา้นท่ีมีแรงจูงใจในการท างานมาก คือ ดา้นความรับผิดชอบ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถของตนเองในการท างานอยา่งเตม็ท่ี  ด้านท่ีมีแรงจูงใจใน
การท างานนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท างานของครู ท าให้ครูมี
โอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษน้อย การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีไม่เป็น
ธรรมเท่าท่ีควร เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ด้านลักษณะของงาน มีแรงจูงใจในการท างานของครูอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูรู้สึก
ว่าการท างานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดีและเต็มใจ มีความสุขใน                         
การท างานกบัเพื่อนร่วมงานซ่ึงสอดคลอ้งกบั Barnard (1968; อา้งถึงใน ณัฐวตัร  สนหอม, 2550, หนา้ 6-7) 
กล่าวไวว้า่ ส่ิงจูงใจดา้นความเป็นอยูฉ่นัทมิ์ตร (The condition of Communication) หมายถึง ความพอใจใน                   
ดา้นสังคมของบุคลากรท่ีอยูร่่วมกนัฉนัทมิ์ตร มีความกลมเกลียว และร่วมมือกนัท างานในหมู่เพื่อนร่วมงาน                            
 ด้านการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจในการท างานของครูอยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
อาชีพของครูท าให้ครูรู้สึกภูมิใจ มีเกียรติมีศกัด์ิศรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอเนกกุล   กรีแสง (2522; อา้งถึงใน 
วรพจน์  สิงหราช, 2548, หนา้ 15) กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคม (Social motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ นกัจิตวิทยาบางคนแบ่งความตอ้งการทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ความตอ้งการเขา้ร่วมพวก เช่น ตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ตอ้งการความยกยอ่ง
นบัถือจากผูอ่ื้น อีกประการหน่ึงคือ ตอ้งการเก่ียวกบัฐานะ ไดแ้ก่ ความตอ้งการมีอ านาจ ความเด่น ความมี
ช่ือเสียง เม่ือพิจารณารายด้าน  ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการท างานของครูมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถของตนเองในการท างานอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีแรงจูงใจในการท างานของครูอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากบุคคลท่ีปฏิบติังานในองค์การต่างๆ ลว้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะมีความรับผิดชอบ เน่ืองจากมี
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรให้อ านาจและมอบหมายความ
รับผดิชอบใหแ้ก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมี



11 
 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Barnard (1968; อา้งถึงใน ณัฐวตัร  สนหอม, 2550, หนา้ 6-7) กล่าวว่า 
ส่ิงจูงใจท่ีเป็นผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง การท่ีหน่วยงานไดต้อบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลในดา้นความภาคภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือในการท างาน ความรู้สึกพอใจท่ีได้ท างานอย่าง
เตม็ท่ี 
 ด้านความส าเร็จในการท างาน  มีแรงจูงใจในการท างานของครูอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากครูท างานตามท่ีโรงเรียนก าหนดไดส้ าเร็จตรงตามเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขวญัจิรา  ทองน า (2547, 
หน้า 15) กล่าวว่า แรงจูงในในการปฏิบติังาน มีความส าคญั และมีความจ าเป็นส าหรับองค์การทุกแห่ง ถา้
ผูบ้ริหารสามารถชกัจูงบุคคลในองคก์ารไดต้ามท่ีเขาตอ้งการ ก็จะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ ส่งผลให้บุคคลเต็ม
ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการใหค้วามร่วมมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอจากส่ิงทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบท่ีท าให้ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลาง ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้นนั้นผูบ้ริหาร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงควรให้ความสนใจและหาวิธีท่ีจะท าให้แรงจูงใจในการท างานทั้ง  5  ดา้นน้ีอยูใ่นระดบั
มากตลอดไปหรือมากยิ่งข้ึน โดยควรหมัน่ติดตาม  ก ากบั  ดูแล  ช่วยเหลือ  ให้ก าลงัใจ  ซ่ึงจะเป็นการ
ส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียน  เกิดความมัน่ใจวา่มีผูใ้ห้การสนบัสนุนและส่งเสริม อนัจะก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างานของครูต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพประสิทธิผลของ การท างานกับ

แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียน   
2.  ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียน เพื่อเจาะลึก

สภาพปัญหา การแกไ้ขและปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโรงเรียน 
3.  ควรท าการศึกษาในกลุ่มประชากรอ่ืน เช่น ผูบ้ริหารหรือครูโรงเรียนอ่ืนๆ และครูในสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
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