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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครู
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ 
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการ
ครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน  (Yamane, 1973) ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ รอยละ 95 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F 
 ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมมีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติการของขาราชการครูอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานลักษณะของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ 
และประสบการณในการทํางาน พบวา ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน  ขาราชการครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานแตกตางกัน   
 
คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 The research aimed to study and compare the job motivation factors  to perform the 
duties of the teachers at the primary level in Donmoddang under Ubon Ratchathani Primary 
Educational Service Area 1  as classified by sex, status, academic positions and working 
experiences.  The samples used in the research were 103 primary school teachers in 
Donmoddang district attached to Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1.  The 
sample size was  determined by Yamane’ table.  Reliability was set at 95%. The research 
instrument was a five-rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were 
percentage, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research findings were as follows. The motives  in performing the duties of the 
primary school teachers in Donmodang district attached to Ubon Ratchathani Primary 
Educational Service Area 1 were  found to be at a high level as shown in a descending order:  
job success, job nature, and progress. As for a comparison of the motive factors in 
performing the duties of the teachers under study as classified by sex, status, academic 
positions and working experiences, it was found  that: The teachers whose gender was 
different held a different view on the motive factors in performing the tasks in light of  work 
success. The teachers whose status was different held no different view on the motive 
factors in performing the tasks. The teachers whose academic positions were different held  
different views on the motive factors in terms of the work success. The teachers whose 
working experiences were different held different views on the motive factors in performing 
the task in light of progress. 
 
Keywords : motivation factors in performance 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 
กรกฎาคม 2553 สาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จาํนวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมอ่ืน 
 2.  แบงเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ี แกไข เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน 
 3. การกําหนดใหโรงเรียนใดอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการกํากับดูแล ประสาน สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรัฐมนตรีประกาศ กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) มาตรา 39 
และมาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ 
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542: 39, 48) 
 การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาไทย อันเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดระบุเกี่ยวกับขอปฏิบัติของครูและผูบริหารการศึกษาในหมวดที่ 7 ไดแกมาตรา 53 ที่
ใหองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากขอกําหนด
ดังกลาวทําใหโรงเรียนทุกแหงตองใหความสําคัญตอครูผูมีบทบาทสูงตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและครู
ตองปรับปรุงตนเอง เพ่ือรองรับแนวความคิดเพ่ือปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ 
พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2544 : 26-27)  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 306 แหง โรงเรียนดังกลาวน้ีเปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา 119 แหง และในจํานวนนี้เปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมาก 
คือมีนักเรียนตั้งแต 60 คน ลงมาถึง 39 แหง และจากรายงานการศึกษาสภาพดําเนินการของสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในดานหลักสูตร และการ
จัดกระบวนการเรียนรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และดานบริหารการจัดการศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็กจะมีปญหาทุกดาน 
คอนขางมาก (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 39) โดยเฉพาะ ดานคุณภาพนักเรียน 
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวา ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับควร
ปรับปรุง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 2)  
 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพนั้น ครูนับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูเปนตัวจักรสําคัญตอ
การจัดระบบการเรียนการสอน เปนผูใหคุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนในสังคม ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคมมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยครูเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
สังคมไทยมาแตโบราณ ครูมีลักษณะพิเศษจนไดรับการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล เปนแมพิมพของชาติ การ
พัฒนาการศึกษาจะบรรลุเปาหมายไมได ถาหากขาดการพัฒนาครู ครูเปนหัวใจในการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาคนจึงจําเปนที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะตองบํารุงรักษาบุคลากรไว โดยเฉพาะผูที่มีความรู
ความสามารถเพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นอยูปฏิบัติงานในหนวยงานไดเปนเวลานาน ๆ โดยหาวิธีจูงใจใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจ ปจจัยจูงใจ คือ สิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการหรือพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ
องคกรโดยเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร และตัวบุคลากรเอง เพราะถาบุคลากรมีความพึง
พอใจแลวบุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลาใหกับหนวยงาน 
ทําใหการปฏิบัติงานเต็มไปดวยความสุข มีความรูสึกวาตนมีสวนรวมในการเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน เกิด
ความรักในหนวยงานที่ทําและพรอมท่ีจะชวยในการพัฒนาทําใหไมคิดโอนยายหนวยงานหรือลาออก (ไพศาล 
อานามวัฒน 2543: 2) 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครู ระดับประถมศึกษา ในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใน 3 ดาน คือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จ
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ของงาน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐานตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษา ในเขต 
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ 
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวนท้ังสิ้น 138 คน ขอมูลสํารวจ ณ 
วันที่  3 มกราคม 2556 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. สถานภาพ จําแนกเปน 
 2.1 โสด 
 2.2 สมรส 
 2.3 หยาราง 
 2.4 หมาย 
3. ตําแหนงขาราชการครู จําแนกเปน 
 3.1 ครูผูชวย 
 3.2 ครู 
 2.3 ครูชํานาญการ 
 2.4 ครูชํานาญการพิเศษ 
4. ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน 
 4.1  1-10 ป 
 4.2  11-20 ป 
 4.3  20 ปขึ้นไป 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 
1. ดานลักษณะของงาน 
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชประชากรในการวิเคราะห และปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยภาคสนาม ดังนี้ 
  ประชากรที่ใชในการวิเคราะหและปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยเปนขาราชการครู จํานวน 
138 คน ในปการศึกษา 2546 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
วิธีของ ยามาเน (Yamane, 1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95  
 
เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ  
สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วทิยฐานะ และประสบการณในการทํางาน   
 ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการครู ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ประกอบดวยตัวแปรที่ศึกษา 3 ดาน คือ ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ 
ดานความสําเร็จในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลี
เคอรต (Likert’s Five Rating scale) เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งในรายขอ รายดาน และในภาพรวม เมื่อได
คาเฉลี่ยแลว ทําการทดสอบสมมุติฐานดวยการทดสอบคา t และ การทดสอบคา F 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู วเิคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมเปนประเด็น 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  จัดทําหนังสืออนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (MBA-HRM) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เสนอตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขตการศึกษา 1 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  สงหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย และผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามสงไปยังโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
 3.  สงแบบสอบถาม จํานวน 103 ฉบับ และเผื่อความสูญเสียของแบบสอบถามอีก รอยละ 10  
เทากับ 10 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 113 ชุดไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
 4.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม กลับคืนดวยตัวเองและตรวจความสมบูรณตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล หลังจากผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบถวนแลว ผูวิจัยจัดเรียงลําดับและ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวบันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และดําเนินการประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยแยกวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหา
คารอยละ 
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 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทั้งหมด โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑการแปลผลดังนี้ (Best, 1997: 190) 
 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัต ินอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอยที่สุด 
  
 3. เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนง
ขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติ t-test โดยจําแนกตามตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลที่มีกลุมขอมูลไมเกิน 2 กลุม ไดแก เพศ สวนคาสถิติ (F-test) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่
มีกลุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการ
ทํางาน 
 4. วิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนกเปนประเด็นตามตัวแปร
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จใน
การทํางาน 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทุกดาน 

 
ลําดับ 

 
รายการขอคําถาม 

ระดับแรงจูงใจ 
 S.D. แปลผล 

1 ดานลักษณะของงาน 3.64 0.553 มาก 
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 2.99 0.413 ปานกลาง 
3 ดานความสําเร็จในการทํางาน 4.26 0.583 มาก 
 ภาพรวม 3.63 0.333 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู รวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  3.63 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก คือ ดานความสําเร็จในการทํางานรองลงมาคือ ดานลักษณะของงาน และนอยที่สุดคือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  4.26  3.64  และ 2.99 ตามลําดับ 
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 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทั้งหมด โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑการแปลผลดังนี้ (Best, 1997: 190) 
 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัต ินอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอยที่สุด 
  
 3. เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนง
ขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติ t-test โดยจําแนกตามตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลที่มีกลุมขอมูลไมเกิน 2 กลุม ไดแก เพศ สวนคาสถิติ (F-test) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่
มีกลุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการ
ทํางาน 
 4. วิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนกเปนประเด็นตามตัวแปร
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จใน
การทํางาน 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทุกดาน 

 
ลําดับ 

 
รายการขอคําถาม 

ระดับแรงจูงใจ 
 S.D. แปลผล 

1 ดานลักษณะของงาน 3.64 0.553 มาก 
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 2.99 0.413 ปานกลาง 
3 ดานความสําเร็จในการทํางาน 4.26 0.583 มาก 
 ภาพรวม 3.63 0.333 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู รวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  3.63 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก คือ ดานความสําเร็จในการทํางานรองลงมาคือ ดานลักษณะของงาน และนอยท่ีสุดคือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  4.26  3.64  และ 2.99 ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
จําแนกตาม เพศ(t-test) 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ชาย หญิง  
t 

 
Sig.  S.D.  S.D. 

1. ดานลักษณะของงาน 3.43 .50 3.77 .54 -3.12 .61 
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 3.01 .38 2.97 .43 0.43 .51 
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน 3.93 .65 4.45 .45 -4.34 .01* 

ภาพรวม 3.46 .33 3.73 .29 -4.35 .34 
*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม สถานภาพ (F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.71 
29.48 
31.19 

3 
99 
102 

.57 

.30 
1.92 .13 

2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.32 
17.11 
17.43 

3 
99 
102 

.11 

.17 
.62 .60 

3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.70 
33.96 
34.66 

3 
99 
102 

.23 

.34 
.68 .57 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.52 
10.81 
11.33 

3 
99 
102 

.17 

.11 
1.58 .20 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และ  
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เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ(F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.35 
29.84 
31.19 

3 
99 
102 

.45 

.30 
1.49 .22 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.46 
16.97 
17.43 

3 
99 
102 

.15 

.17 
.90 .44 

6. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

3.89 
30.77 
34.66 

3 
99 
102 

1.30 
.31 

4.17 .01* 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.82 
10.50 
11.33 

3 
99 
102 

.27 

.11 
2.58 .06 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทย
ฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน 
สวนดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
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เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ(F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.35 
29.84 
31.19 

3 
99 
102 

.45 

.30 
1.49 .22 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.46 
16.97 
17.43 

3 
99 
102 

.15 

.17 
.90 .44 

6. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

3.89 
30.77 
34.66 

3 
99 
102 

1.30 
.31 

4.17 .01* 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.82 
10.50 
11.33 

3 
99 
102 

.27 

.11 
2.58 .06 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทย
ฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน 
สวนดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ดานความสําเร็จในการทํางานจําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ 

ดาน ตําแหนง
ขาราชการครู  

คร ู
ผูชวย คร ู ครูชํานาญ

การ 
ครูชํานาญ
พิเศษ 

4.58 4.29 4.42 3.99 
ดานความสําเร็จใน

การทํางาน 
ครูผูชวย 
ครู 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญพิเศษ            
 

4.58 
4.29 
4.42 
  
3.99 

- 
- 
- 
-      

0.29 
- 
-    
 

0.16 
0.13 

 

0.58* 
0.29* 
0.42* 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 ตารางที่ 5   เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญ
การอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู ครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ 
  
ตารางที่ 6   เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม ประสบการณการ
ทํางาน (F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.68 
30.52 
31.19 

2 
100 
102 

.34 

.31 
1.11 .33 

2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.06 
16.37 
17.43 

2 
100 
102 

.53 

.16 
3.24 .04* 

3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.13 
33.53 
34.66 

2 
100 
102 

.56 

.34 
1.68 .19 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.07 
11.25 
11.33 

2 
100 
102 

.04 

.11 
.32 .73 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 6  พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน ไมแตกตางกัน สวน
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน 

ดาน 
ประสบการณการ

ทํางาน 
 

ประสบการณ
การทํางาน 
1-10 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
11-20 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
20 ปขึ้นไป 

 

2.98 3.10 2.85 
ดาน

ความกาวหนา
ในตําแหนงงาน 

ประสบการณการ
ทํางาน1-10 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน11-20 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน20 ปขึ้นไป 
 

2.98 
 
 

3.10 
 
 
 

2.85 

- 
 
 
 
 
 
 

-0.12 
 
 
- 
 
 
           

0.13 
 
 

0.25* 
 
 
 
- 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการ
ทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 11-20 
ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณใน
การทํางาน 20 ปขึ้นไป  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ศึกษาทั้งหมด จํานวน 103 คน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลในแตละ
รายการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 64.1 และเพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปน
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จากตารางท่ี 6  พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน ไมแตกตางกัน สวน
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน 

ดาน 
ประสบการณการ

ทํางาน 
 

ประสบการณ
การทํางาน 
1-10 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
11-20 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
20 ปขึ้นไป 

 

2.98 3.10 2.85 
ดาน

ความกาวหนา
ในตําแหนงงาน 

ประสบการณการ
ทํางาน1-10 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน11-20 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน20 ปขึ้นไป 
 

2.98 
 
 

3.10 
 
 
 

2.85 

- 
 
 
 
 
 
 

-0.12 
 
 
- 
 
 
           

0.13 
 
 

0.25* 
 
 
 
- 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการ
ทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 11-20 
ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณใน
การทํางาน 20 ปขึ้นไป  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ศึกษาทั้งหมด จํานวน 103 คน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลในแตละ
รายการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 64.1 และเพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปน

 

รอยละ 35.9 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 70.9 ตําแหนงขาราชการครู/วิทย
ฐานะสวนใหญ คือ ครู จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 31.1  มีประสบการณในการทํางานสวนใหญ 11-20 ป 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 37.9  

 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
 การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต 
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูดานความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานลักษณะของ
งาน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานความกาวหนาในตําแหนงงาน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน สามารถสรุปปจจัยยอยได ดังนี้ 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการในการทํางาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความสําเร็จในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน  และ 
มีความตองการที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพื่อความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอโดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 
4.50  4.49 และ 4.45 ตามลําดับ 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงาน  พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานลักษณะของงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย  (x̄) 
เทากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน 
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ 
ความรู ความสามารถ  โดยมีคาเฉลี่ย  (x̄) เทากับ 4.02  3.85 และ 3.81 ตามลําดับ 

 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความกาวหนาในตําแหนงงานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผลงานท่ีทานปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณา
จากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ 
รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆขององคกร และไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึนและทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานใหมที่มี
ความสําคัญตอองคกรโดยมีคาเฉล่ีย (x̄) เทากับ 3.03  3.02 และ 3.00 ตามลําดับ 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาใน
เขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ  
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายดาน พบวา 
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มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ 
 พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
จะนํ าไป เปรียบเทียบเชิ งซอน  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ  Least Significant 
Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบางที่แตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา 
ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 
11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
สําคัญตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาถึงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จใน
การทํางาน พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติการของ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้ 
 1.  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงาน
อยูในระดับมาก แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับที่ 2 ของตัวแปรท่ีศึกษา โดยใหความสําคัญในประเด็นเรื่อง
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มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ 
 พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
จะนําไปเป รียบเทียบเชิ งซอน  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ  Least Significant 
Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา 
ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 
11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
สําคัญตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาถึงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จใน
การทํางาน พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติการของ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้ 
 1.  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงาน
อยูในระดับมาก แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับที่ 2 ของตัวแปรที่ศึกษา โดยใหความสําคัญในประเด็นเรื่อง

 

ลักษณะของงาน ผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน 
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเร่ิม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติงานท่ีตรงกับ 
ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 สวนใหญไมไดใหความสําคัญ กับลักษณะของงานท่ีปฏิบัติที่ตรงกับความรู ความสามารถ 
แตจะใหความสําคัญกับ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน เปนสําคัญ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ลักษณะความรู ความสามารถของแตละบุคคล เมื่อไดเขาไปยังองคกร 
ก็จะเรียนรูไปเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งตางจาก นโยบายการบริหาร ที่ผูบริหารของโรงเรียน ตองแจงนโยบายการ
บริหารโรงเรียนอยางชัดเจน ซึ่งมีความสําคัญมากกวา และเปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ขาราชการครูสวน
ใหญใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันเอกนรินทร พงษโสภา (2551 : บทคัดยอ)  ปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวาปจจัยกระตุนความสําเร็จในงานและชื่อเสียงขององคกร ดานลักษณะ
งานมีระดับการจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ ทิพมาศ แกวซิม (2542 : 51-52) 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานของอาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ 
 2.  ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักการศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานอยูในระดับปานกลาง แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับสุดทายของตัวแปรท่ีศึกษา โดยให
ความสําคัญในประเด็นเรื่อง ผลงานที่ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเล่ือน
ตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสู
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นและทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานเปนงานราชการ ซึ่งเปนงานท่ีมั่นคง และมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม 
หรือมีการสัมมนาอยูตลอด เพ่ือการพัฒนา และไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา อยางยุติธรรม ในการ
พิจารณาความดีความชอบ ไปยังตําแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีความม่ันคง ไมมีการไลบุคลากรออก ถาไมกระทําผิด
กฎระเบียบของขาราชการ และสามารถปฏิบัติงานไดจนครบอายุ 60 ป ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน ทํา
ใหมีความม่ันคงในชีวิต และไมตองการอยากเปล่ียนงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มังกร องอาจ (2547 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สายปฏิบัติการสอน โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อุบลราชธานี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และสอ
คลองกับงานวิจัยของ นรินทร วงศรัตน ,พงษภัทร เหล็กงาม และ อลงกต เกิดพันธ (2550 : บทคัดยอ)  ได
ศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอดําเนิน
สะดวก ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก แตจะแตกตางจาก งานวิจัยของ สุจินต  พูลปน (2553 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด มูลนิธิ สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน 
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 3.  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน  
 ขาราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในการทํางาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ คือ ตองการให
บุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทภัค อนันต (2550 : บทคัดยอ) การศึกษา
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาครู
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อยูในระดับมาก และงานวิจัยของ วิสุทธิ เผาเหมืองทอง (2554 : บทคัดยอ) ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจทุก
ปจจัยมีความสําคัญตอพนักงานของบริษัทในระดับมาก โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ืองความสําเร็จของงานในหนาที่ 
มีความสําคัญตอการจูงใจในระดับมากที่สุด  และยังสอดคลองกับ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) ครู
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดังนี้ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ควรใหครู
มีอิสระในการทํางานเพ่ือสรางสรรคผลงาน ดานเงินเดือน ควรปรับเงินเดือนโดยคํานึงถึงคาครองชีพในยุคนั้นๆ 
 
 เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปจจัยจูงใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1. กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ
และประสบการณการทาํงาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม เพศ ขาราชการครูที่มีเพศ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวม ไมแตกตางกัน  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูนั้น ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมวาขาราชการครู
นั้นจะเปนเพศชาย หรือหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม 
เพศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา พนักงาน
ธนาคารท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  
 2. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน และดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ไดขอสรุปเชนนี้ อาจเปนเพราะ สถานภาพของ
ขาราชการครู ไมวาจะโสด สมรส หยาราง หรือหมาย มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) 
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบ
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 3.  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน  
 ขาราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในการทํางาน
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ คือ ตองการให
บุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทภัค อนันต (2550 : บทคัดยอ) การศึกษา
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาครู
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อยูในระดับมาก และงานวิจัยของ วิสุทธิ เผาเหมืองทอง (2554 : บทคัดยอ) ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจทุก
ปจจัยมีความสําคัญตอพนักงานของบริษัทในระดับมาก โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ืองความสําเร็จของงานในหนาที่ 
มีความสําคัญตอการจูงใจในระดับมากท่ีสุด  และยังสอดคลองกับ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) ครู
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดังนี้ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ควรใหครู
มีอิสระในการทํางานเพ่ือสรางสรรคผลงาน ดานเงินเดือน ควรปรับเงินเดือนโดยคํานึงถึงคาครองชีพในยุคนั้นๆ 
 
 เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปจจัยจูงใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1. กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ
และประสบการณการทํางาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม เพศ ขาราชการครูที่มีเพศ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวม ไมแตกตางกัน  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูนั้น ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมวาขาราชการครู
นั้นจะเปนเพศชาย หรือหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม 
เพศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา พนักงาน
ธนาคารท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  
 2. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน และดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ไดขอสรุปเชนนี้ อาจเปนเพราะ สถานภาพของ
ขาราชการครู ไมวาจะโสด สมรส หยาราง หรือหมาย มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) 
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบ

 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน คุณวุฒิและสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ วัชระ บุญปลอด 
(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดพะเยา พบวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา อายุและสถานภาพ
การสมรสที่แตกตางกันมีแรงจูงในในการทํางานที่ไมแตกตางกัน 
 3. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม  ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู แตกตางกัน ในดานความสําเร็จในการทํางาน  โดยตําแหนง
ขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครู
ชํานาญการ ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาสงผลใหผูศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น เปดโลกทัศนใหกับ
ตนเอง มีมุมมองที่กวาง จึงทําใหผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีวิจารณญาณในการทํางาน สามารถใชทักษะที่
ศึกษามาปรับใชในการทํางานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานงค บุญสถิต (2550 : บทคัดยอ)  การศึกษา 
เรื่อง "ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอูทหารเรือธนบุรี" ไดผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสายงาน ที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ
คาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะงานแตกตางกัน 
บุคลากรท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในงาน 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน นโยบายและการบริหารงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดลอมใน
การทํางานแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีสายงานแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทภัค อนันต(2550 : บทคัดยอ)  
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย จําแนก
ประเภทของครู ตามตําแหนง กลุมสาระการเรียนรู และอัตราเงินเดือน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในกลุมสาระการ
เรียนรูที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน ดาน
สถานะของอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานที่แตกตางกัน ซึ่ง
จะ แตกตางจากงานวิจัยของ สุริยา จันทรสงค (2549: บทคัดยอ) การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร และครูผูสอน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
ของโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 4. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็น
วา ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน อายุ และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับ
ความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน พบว า 
ปญหาในดานการขาดประสบการณในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีอายุนอย เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลวเริ่มทํางานทันที ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
  1. ดานลักษณะของงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจง
นโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม 
สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารของโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมาก ในการมอบหมายงาน แจงนโยบายใหกับขาราชการครูอยาง
เหมาะสม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหขาราชการครู ใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน สามารถตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และเหตุผล ดังนั้น
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถใน
การตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และมีเหตุผล ใหสอดคลองกับการทํางาน มีผลอยางยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 
  2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผลงานที่
ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเร่ืองสําคัญตางๆ
ขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึนและทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉล่ียของคุณภาพต่ําสุด คือ ไดรับ
มอบหมายงานเพ่ิมข้ึน เพราะผูบริหารใหความไววางใจ จะเห็นวา การไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการ
เลื่อนตําแหนงและไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อความมั่นคงและความกาวหนาใน
งานที่ปฏิบัติอยูมีความสําคัญมาก เนื่องจากการทํางาน บุคลากรยอมตองการความกาวหนา ดังน้ันการให
โอกาสทุกคนเทาเทียมกันของผูบังคับบัญชา ในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนตําแหนง เพ่ือเปน
การเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน จะสงผลใหไมเกิดขอครหาในการทํางาน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ง
ผูบังคับบัญชาควรลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวย ควรออกคําสั่งเพียงอยางเดียว และมีการ
ติดตามงานหลังปฏิบัติเสร็จ รวมถึงรวมกันแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุขัดของในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ดานความสําเร็จในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุม
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจาก
ผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางานอยูเสมอ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพตํ่าสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนใหคําชมเชย เมื่อทาน
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ของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับ
ความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน พบว า 
ปญหาในดานการขาดประสบการณในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีอายุนอย เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวเริ่มทํางานทันที ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
  1. ดานลักษณะของงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจง
นโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม 
สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารของโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมาก ในการมอบหมายงาน แจงนโยบายใหกับขาราชการครูอยาง
เหมาะสม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหขาราชการครู ใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน สามารถตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และเหตุผล ดังนั้น
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถใน
การตัดสินใจสั่งการอยางมีหลักการ และมีเหตุผล ใหสอดคลองกับการทํางาน มีผลอยางย่ิงในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 
  2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผลงานที่
ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเร่ืองสําคัญตางๆ
ขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉล่ียของคุณภาพต่ําสุด คือ ไดรับ
มอบหมายงานเพ่ิมข้ึน เพราะผูบริหารใหความไววางใจ จะเห็นวา การไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการ
เลื่อนตําแหนงและไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อความม่ันคงและความกาวหนาใน
งานที่ปฏิบัติอยูมีความสําคัญมาก เนื่องจากการทํางาน บุคลากรยอมตองการความกาวหนา ดังนั้นการให
โอกาสทุกคนเทาเทียมกันของผูบังคับบัญชา ในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเล่ือนตําแหนง เพ่ือเปน
การเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน จะสงผลใหไมเกิดขอครหาในการทํางาน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ง
ผูบังคับบัญชาควรลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวย ควรออกคําสั่งเพียงอยางเดียว และมีการ
ติดตามงานหลังปฏิบัติเสร็จ รวมถึงรวมกันแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุขัดของในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ดานความสําเร็จในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุม
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจาก
ผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางานอยูเสมอ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพตํ่าสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนใหคําชมเชย เมื่อทาน

 

ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี จะเห็นไดวา การใหความสําคัญแกบุคลากรใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือ
ความสําเร็จในการทํางาน ในการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาตนเอง สงผลตอการพัฒนาการทํางานใน
หนวยงานเปนอยางมาก การเปดรับรูปแบบใหมๆ แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลงานท่ีทําไปแลว นํามาพัฒนาใหดี
ขึ้น จะสงผลตอคุณภาพงานและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร  
 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
เขต 1  
  1. ผูบริหารมอบหมายงานตามหนาท่ี และนิเทศติดตามผล เพ่ือมอบความดีความชอบและ
สนับสนุนเพิ่มวิทยฐานะ 
  2. ควรมอบหมายงาน ตองคํานึงถึงความรูความสามารถของขาราชการครูเปนสําคัญ  และ
ตัดสินใจสั่งการอยางมีหลักการ ยุติธรรม และเหตุผล 
  3. ดานสวัสดิการตางๆ ของขาราชการครู ควรมีการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะ วัสดุ 
ครุภัณฑสํานักงาน และเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  4. ควรสงเสริมให ขาราชการครู ไดพัฒนาความรู เพ่ือความกาวหนาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
  5.  ผูบริหารโรงเรียนควรใหคําชมเชย เมื่อขาราชการครู ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี 
  6.  ควรใหความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ ตอขาราชการครูอยางเทาเทียม
กัน 
  7. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ผูบริหารสั่ง  ควรออกเกียรติ
บัตรใหครูและมอบในวันสําคัญ เพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจ 
  8. เกลี่ยครูในโรงเรียนที่เกินใหกับโรงเรียนที่ไมพอ 
  9. จัดทําโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือแบงหนาที่ครู เพ่ือบริหารงานในโรงเรียนเปน 4 ดาน 
ดานวิชาการ บริหารงานทั่วไป การเงินงบประมาณ บุคคล เปนตน                                                                     
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ผลที่ ไดจากการศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานของขาราชการครู ระดับ
ประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1มี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ แตควรศึกษาจากกลุมประชากรอ่ืนๆ เชน 
ขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา เปนตน  
  2. ควรมีการศึกษาถึงตัวชี้วัด ที่เปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในแตละดานที่เหมาะสม 
และสอดคลองกับสภาพของประเทศไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ศรีไมตรี อาจารยที่ปรึกษา อาจารยอดุลยเดช ตันแกว ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ สนับสนุนและใหกําลังใจดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง 
จนกระท่ังการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใจในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน ที่ชวยกรุณาตรวจสอบแกไข และใหขอเสนอแนะตางๆ 
เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัย จนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบพระคุณขาราชการครูในเขตอําเภอดอนมดแดง ทั้ง 
17 โรงเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเปนอยางดี ซึ่งขอมูลท่ีไดเปน
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ประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย ผูวิจัยขอมอบคุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการคนควาอิสระฉบับน้ี เพ่ือบูชา
คุณบิดา มารดา และครู อาจารย ที่ไดอบรบสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแกผูวิจัยตลอดมา จนสําเร็จไดดวยดี 
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