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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณการสอน  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 302 คน ดวยวิธีการสุ มแบบชั้นภูมิ เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีกรณีขอมูลเปนอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยพบวา (1) ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก (2) ครูชายและครูหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน (3) ครูผูสอนที่มี

ประสบการณการสอนแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณสอน 1 - 10 ป มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูท่ีมีประสบการณสอน 11 ป ข้ึนไป นอกจากน้ันไมพบความแตกตาง  

คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ครูผูสอน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) To study work motivation of teacher in school under 

the office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 (2) To compare work motivation of 

teachers classified by gender and work experience. 

The research methodology was a survey research. The sample consisted of teachers in schools 

under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, totally 302 people, by using stratified 

random sampling. The instrument used for data collection was a five rating scale questionnaire. The 

statistics used in this study were: percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing using 

independent t-test. 

The result of the research found that: ( 1 )  Teachers in school under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 2 were at high level of motivation in work performance both in overall 

and each aspects. (2) Male and female teachers in school under Nakhon Pathom Primary Educational 
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Service Area Office 2 weren’t different in work motivation in overall and each aspects. Teachers with 

different working experience, weren’t different in overall work motivation. When considered in each 

aspect, it was found that the nature of work performed had statistically significant difference at .05, with 

the one who 1-10 years of working experiences had more work performed than teachers who had working 

experiences over 10 years. 

Keywords: Work motivation, Primary school.  

  

บทนำ 

การบริหารองคกรหรือหนวยงานทุกประเภททุกขนาด ไมวาจะเปนการบริหารงานทั ่วไปหรือการบริหาร

สถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว จำเปนจะตองอาศัยทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ 4 

อยาง ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรหรือคนไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยที่มี

ความสำคัญที่สุดในการบริหาร บุคลากรสำคัญยิ่งกวาเงินและสิ่งของมามากมายนัก ดวยเพราะเหตุวาถามีบุคลากรจำนวน

มากพอสมควร และเปนบุคลากรท่ีมีความรอบรู ความสามารถเหมาะสมแกหนาท่ีการงานและการจัดการท่ีดีแลว โอกาสท่ี

ทำใหไดรับผลดีและประหยัดยอมงายขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและเปนผูใชทรัพยากรบริหารอื่นๆหนวยงานใด

เริ่มตนดวยการมีบุคลากรท่ีมีความสามารถแลว ปจจัยอ่ืน ๆ ก็ตามมาเอง (อุทัย หิรัญโต, 2531: 1) 

สถานศึกษาเปนแหลงความรูที่มีความสำคัญตอการพัฒนาคน ในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารนับเปนผูที่มี

บทบาทสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเปนผูจัดการ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ ใหงานดำเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและประหยัด (พนัส หันนาคินทร, 2524 :15) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน ยอมเอ้ืออำนวยตอการเสริมสรางขวัญและกำลังใจได

เปนอยางดี(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2528: 7-8 ) ในหนวยงานทุก ๆ แหงแทบจะกลาวไดวางาน

แรกท่ีผูบริหารควรจะตองทำก็คือการกระตุนใหทุก ๆ คนทำงานไดดีท่ีสุดสวนคนทำงานก็ทำเพ่ือสนองตอบตอความตองการ

ของตนเอง ฉะนั้น แรงจูงใจกับการทำงาน การพยายามใหผลตอบแทนการทำงานของคนตามความตองการของเขา และ

ประสานความตองการของคนทำงานใหเขากับความตองการของหนวยงานนั้นดวย เพื่อใหบังเกิดผลงานที่สุดยอดตาม

เปาหมายของการทำงาน การสรางแรงจูงใจจะบังเกิดประโยชนไดอยางแทจริงน้ันยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหาร

ที่จะเขาใจในบุคลากรของตนและเขาใจในกลุมตาง ๆ มากนอยเพียงใด ถาผูบริหารเขาใจถึงความสำคัญดังกลาวแลวก็

สามารถสรางประโยชนตอการใชทรัพยากรมนษุยใหคุมคามากที่สุด (ทองใบสุดชาร,ี 2543 : 21) ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็

ตาม การที่ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทำงานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่จูงใจในงานที่มีที่อยูภายในงานน้ัน 

การทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จึงเปนสิ่งท่ีปรารถนาของผูบริหาร

ทุกระดับ การเนนใหความสำคัญในเรื่องของรายได คือแรงจูงใจในการใชดานเศรษฐกิจอยางเดียวเปนเรื่องไมถูกตองเพราะ

ในการทำงานและมีความสัมพันธกับองคประกอบตางๆหลายอยาง รวมทั้งความพอใจในการทำงาน ความทาทายในการ

ทำงานความสำเร็จ ความกาวหนาและรายได คนเปนสิ่งมีชีวิตและขวัญและความพอใจเปนสิ่งสำคัญในการทำงาน และเงิน

ก็ไมใชสิ่งจูงใจท่ีสำคัญสำหรับการทำงานเพียงอยางเดียว รางวัลจิตใจท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทำงานไมนอยกวาเงิน ผูนำท่ี

ดีจึงตองสรางแรงจูงใจในการทำงานใหเกิดข้ึนกับผูตามได หรือผูนำท่ีดีจะตองสามารถท่ีจะชักจูงใหผูอ่ืนคลอยตามได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วาแตละโรงเรียนไดมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ไมเหมือนกันอีกทั้งการ

คำนึงถึงสภาพภูมิศาสตรสภาพเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกันเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อนำผลวิจัย
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ครั้งนี้เปนแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ อันสงผลตอนำมาประยุกตใชในการเสริมแรงการทำงานของขาราชการครู ใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลกับสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณการสอน  

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีมีเพศตางกัน มีระดับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 2. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มีประสบการณการสอน

ตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งประกอบไปดวยแรงจูงใจ 5 ดาน คือ 1) ดานความสำเร็จในการทำงาน 2) ดานลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ 3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4) ดานคาตอบแทนสวัสดิการ 5) ดานสภาพแวดลอมและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพ 

 

       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,366 คน 

สถานภาพของครูเพศ 

1) ชาย 

2) หญิง 

ประสบการณการสอน 

1) 1 – 10 ป 

2) ตั้งแต 11 ปข้ึนไป 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

1) ดานความสำเร็จในการทำงาน  

2) ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  

3) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  

4) ดานคาตอบแทนสวัสดิการ  

5) ดานสภาพแวดลอมและความสมัพันธระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงาน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ที ่ประชากรจำนวน 1,366 คน ไดจำนวนตัวอยาง 302 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั ้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบง ในที่นี้ม ี4 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียนขนาดใหญ และ 4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ซึ่งออกแบบเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนขอคำถามเกี่ยวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ และประสบการณการสอน 

โดยลักษณะเปนขอคำถามแบบสำรวจรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู มีจำนวนทั้งหมด 30 ขอ แบงออกเปน 5 

ดาน ไดแก 

ดานท่ี 1 ดานความสำเร็จในการทำงาน    มีจำนวน 6 ขอ 

ดานท่ี 2 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ    มีจำนวน 5 ขอ 

ดานท่ี 3 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  มีจำนวน 4 ขอ 

ดานท่ี 4 ดานคาตอบแทนสวัสดิการ    มีจำนวน 4 ขอ 

ดานท่ี 5 ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธ   มีจำนวน 11 ขอ 

ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด  

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.89 จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได  

การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการหาคาความถี ่ ร อยละ คาเฉลี ่ย (Mean) คาเบี ่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 

Deviation) เปนรายดานและโดยรวม  

 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูแปลความหมาย คาเฉลี่ยของ

คะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, p.103)  

 4. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

2 จำแนกตามเพศ และประสบการณการสอน โดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบแบบที กรณีขอมูลสองกลุมเปน

อิสระตอกัน (Independent t-test) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีจำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 64.24 เพศ

ชาย จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 35.76 ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการสอน 1-10 ป จำนวน 175 คน คิดเปน

รอยละ 57.95 มีประสบการณการสอน มากกวา 11 ป ข้ึนไป จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 42.05 

2. ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงตามลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( X  = 4.44 , S.D. = 0.95) ดานสภาพแวดลอมและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน ( X = 4.32, S.D. = 0.38) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ( X = 

4.31, S.D. = 0.47) ดานความสำเร็จในการทำงาน ( X = 4.31, S.D. = 0.39) และดานคาตอบแทนสวัสดิการ ( X  = 

4.15, S.D. = 0.63) 

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปไดดังน้ี 

 3.1 ครูที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ความคิดเห็นของครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันทุกดาน 

 3.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมมีความ

แตกตางกัน ยกเวน ดานที่ 2 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ครูที่มีประสบการณการสอนดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

ตางกันมีแรงจูงใจในปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 1. จากการจากผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการบริหารใน

ปจจุบันมีความชัดเจนดานนโยบายหลังจากที่มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนตนมา 

กอใหเกิดการปฏิรูประบบราชการ ระบบการศึกษาและอื่นๆเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง

หลายอยางที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องของการกระจายอำนาจ มีความเปน

ประชาธิปไตยในองคกรมากข้ึนครูมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคกร มีสวนแสดงความคิดเห็นไดใชความสามารถอยาง

อิสระ กำหนดอยางชัดเจน มอบหมายความรบัผดิชอบโดยคำถึงความเหมาะสมกับความรูความสามารถและรับผิดชอบกับ

ผลงานท่ีเกิดข้ึน ทำใหครูพอใจกับผลงานท่ีปฏิบัติอยูรักองคกรมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถและเปนสวนสำคัญของ

องคการ ซึ่งเฮอรเบอกไดศึกษาองคประกอบท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจ 5 ประการคือ ความสำเร็จในการงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในตำแหนงของงาน 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ท่ีมีเพศตางกันพบวา มีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานท้ังภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะวาครู

ท้ังชายและหญิงเปนผูมีความรูความสามารถ ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ

และกระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจในการทำงาน สามารถทำงานรวมกันดวยความขยันหมั่นเพียรและมีความพึงพอใจใน

การทำงานดวยความเสมอภาคท้ังเพศหญิงและเพศชายจึงทำใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ที่มีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกันพบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทีร่ะดับ .05 สวนดานท่ีเหลือ
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และภาพรวมไมพบความแตกตาง เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา ยังตองมีการเรียนรูลักษณะงานท่ี

ไดรับมอบหมายใหม ๆ อยูเสมอ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตองมีการเรียนรูใหม พบปะประสานงานกับผูรวมงานใหม ๆ ทำ

ใหมีแรงจูงใจในการทำงานมากกวา สวนผูท่ีประสบการณการสอน 11ป ข้ึนไป มักจะอยูกับบรรยากาศแบบเดิม ๆ ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะงาน  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ควรพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญดังตอไปน้ี 

1.1 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

1.2 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 

1.3 ดานคาตอบแทนสวัสดิการ 

1.4 ดานความสำเร็จในการทำงาน 

1.5 ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน 

 2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแรงจูงใจปฏิบัติงานของครูในในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมไมตางกัน จึงไมมีผลตอความคิดเห็นของครูแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 3. ควรมีการเสริมแรงภายในโรงเรียน ดานสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวางบุคคลในการปฏิบัติงาน 
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