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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง .เขต.1.จ าแนกตามสถานภาพ.ได้แก่.ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน.และรายได้.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ .คือ.ครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.ปีการศึกษา.2562.จ านวนทั้งหมด.269.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการใน
การเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า.มีความเชื่อมั่น.(Reliability) เท่ากับ..81.สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.คือ.ค่าเฉลี่ย.( ̅).ร้อยละ.(Percentage).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard 
Deviation).การทดสอบค่าที . (t-test).และการทดสอบค่าเอฟ. (F-test) .ผลการวิจัยสรุปได้ดั งนี้ 
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.99, S.D..=.0.15) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการท างาน.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ.ด้านได้การ
ยอมรับนับถือ.และด้านความก้าวหน้า.ตามล าดับ.2..ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.จ าแนกตามระดับการศึกษา.ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน.และรายได้.พบว่า.ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ครูที่มีรายได้แตกต่างกัน.ในภาพรวมและรายด้าน.แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงานของครู 
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Abstract 
 The purpose of this research were to study and to make a comparison the 
teachers’ job motivation of school under Trang Primary Educational Service Area Office 1 
by education, work experience and income. The samples in the study were 269 teachers 
in Trang Primary Educational Service Area Office 1, in 2019 academic year. The 
instruments used in research were rating scale questionnaire with their reliabilities of .81 
level. The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation, 
t-test and F-test. The results of the research were as follows: 1. Teachers’ job motivation 
of School under Trang Primary Educational Service Area Office 1 were overall and all 
aspects at a high level ( ̅= 3.99, S.D.= 0.15) when considering all aspects form high level 
to low were responsibility, work achievement, work nature, acceptance and work 
advancement respectively. 2. The comparison teachers’ job motivation of school under 
Trang Primary Educational Service Area Office 1 by education, work experience and 
income. It was found that with different education and different work experience were 
not differently in overall and all aspects, the teacher from the different income was 
different at a statistically significant level of .01 overall and in each aspect. 
Keywords: Motivation, Teachers’ Job 
 
บทน า 

การบริหารองค์กรโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแรงจูงใจบุคลากร.ให้มีขวัญและก าลังใจ 
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ.เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์.ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่าครูเกิดปัญหาจากการท างาน.ได้แก่.ภาระงานหนัก.ครูใช้เวลากับกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่หน้าที่
การสอน.เช่น.งานการเงิน.งานธุรการของโรงเรียนและโครงการต่าง.ๆ.ที่โรงเรียนมอบหมายเพ่ิมเติม หรือ
ปัญหาหนี้สินครูที่เกิดจากความจ าเป็นส่วนตัวของครูแต่ละคน.จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ครูเกิดความเบื่อ
หน่าย.ท้อแท.้หมดก าลังใจ.เฉื่อยชา.ขาดขวัญก าลังใจต่อการท างาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน,.2561).นับว่าเป็นสิ่งอันตรายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ.นอกจากนี้
จินตหรา.แก้วอาสา.(2560).กล่าวถึงแรงจูงใจมีความส าคัญต่อผู้บริหารเสมอการเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูกับผลลัพธ์ที่ตามมานั่นคือศักยภาพในตัวครูเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เกิดความกระตือรือร้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนท าให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอน.และคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามท่ีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้องการ แต่ความต้องการทางด้าน
แรงจูงใจในแต่ละคนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและท าได้ยาก.เนื่องจากแต่ละโรงเรียนต่างมาจากหลากหลาย
พ้ืนที.่ต่างเพศ.ต่างวัย.และต่างหน้าที่รับผิดชอบ.ฉะนั้นเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานย่อมแตกต่างกัน
ตามทัศนคติและแรงจูงใจของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันส่งผลกระทบต่อการตอบสนองตามนโยบายของ
โรงเรียนหรือนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาในปัจจุบัน 
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จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู .สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.ว่าอยู่ในระดับใด.และแรงจูงใจใดที่ครูให้ความส าคัญ
มากที่สุด เพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพภายใน
หน่วยงาน.ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติ
ให้มากที่สุด.อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1..เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 

2..เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง.เขต.1.จ าแนกตามสถานภาพ.ได้แก่.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
รายได ้
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
(Independent variables)            (Dependent variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1. ระดับการศึกษา 

1.1 ปริญญาตร ี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
2.2 10 ปีขึ้นไป 

3. รายได ้
3.1 ไม่เกิน 5,000 บาท 
3.2 5,001 – 15,000 บาท 
3.3 15,001 บาทข้ึนไป 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
(Hertzberg, 1993, อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 
2552,.น.13) ประกอบด้วย.5.ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้านความรับผิดชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง.เขต.1.มีวิธีด าเนินการวิจัย.ดังนี้ 
 1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย .ประชากร.คือ.ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.จ านวน.894 คน (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1,.2562) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตาราง Krejcie and 
Morgan.(1970).ได้กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.269.คน.จากนั้นจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) 
 2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.คือ.แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.โดยท าการสร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 
มีข้อค าถาม.43.ข้อ.ประกอบด้วย.5.ด้าน.คือ.1) ด้านความส าเร็จในการท างาน มีข้อค าถาม.9.ข้อ.2) ด้าน
การได้ยอมรับนับถือ.มีข้อค าถาม.9.ข้อ.3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ.มีข้อค าถาม.9.ข้อ 4) ด้านความ
รับผิดชอบ.มีข้อค าถาม 8 ข้อ 5) ด้านความก้าวหน้า มีข้อค าถาม 8 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 
ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 3..การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 
แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา.พบว่า.ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.66 - 1.00 ในส่วนค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแบบอัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach.Alpha).กับแบบสอบถาม.จ านวน.30.ชุด.พบว่า.องค์ประกอบหลักมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ 
ระหว่าง .80 - .82 

 4..วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย .(Mean).และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard 
Deviation) การใช้ทดสอบค่า t (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน (Indipendent sample) 
เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.จ าแนกตาม.ระดับการศึกษา.และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน.และการและการทดสอบค่า F.(F-test).เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
จ าแนกตามรายได.้และถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.จะน าค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
รายคู.่ไปท าการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่.(Scheffe’s post hoc  comparison) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลงานวิจัยพบว่า.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅.=.3.99, 
S.D..=.0.15) เมื่อพิจารณารายด้าน.พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน.โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับแรกได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ.รองลงมาคือด้านความส าเร็จในการท างาน.ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ.ตามล าดับ.ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด.คือ.ด้านความก้าวหน้า 
อีกทั้งผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต.1.จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน.และรายได้.พบว่า  
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ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
แต่รายได้ของครูที่ต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า.ด้านความก้าวหน้า.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ..01.รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามรายได ้โดยภาพรวมและรายด้าน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของครู 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านความส าเร็จในการท างาน ระหว่างกลุ่ม 2 0.204 0.102 1.579 0.21 
ภายในกลุ่ม 266 17.191 0.065   

รวม 268 17.395    
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ระหว่างกลุ่ม 2  0.046 0.023 .453 0.64 

ภายในกลุ่ม 266 13.640 0.051   
รวม 268 13.686    

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม   2 0.195 0.98 1.118 0.33 
ภายในกลุ่ม 266 23.243 0.087   

รวม 268 23.438    
ด้านความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม    2  0.278 0.139 2.775 0.06 

ภายในกลุ่ม 266 13.327 0.050   
           รวม 268 13.605    
ด้านความก้าวหน้า ระหว่างกลุ่ม    2  1.235 0.618 8.791** 0.00 

ภายในกลุ่ม 268 18.684 0.070   
           รวม 268 19.919    
โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม    2  0.267 0.133 6.030** 0.00 

ภายในกลุ่ม 266 5.885 0.022   
รวม 268 6.152    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามรายได้ 
โดยภาพรวม  

รายได้  ̅ 
ไม่เกิน 9,000 

บาท 
9,001 – 

15,000 บาท 
15,001 บาทขึ้น

ไป 
3.95 3.96 4.02 

ไม่เกิน 9,000 บาท 3.95 - 0.01    0.07** 
9,001 – 15,000 บาท 3.96 - - 0.06 
15,001 บาทข้ึนไป 4.02 - - - 

***มีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติที่ .01 
   
  จากตารางที่ 2 เมื่อทดสอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ 
โดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่ คือ ครูที่มีรายได้ 15,000 บาท 
ขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกับครูที่มีรายได้ไม่เกิน 9,000 บาท ส่วนรายคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของคร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.ด้านความก้าวหน้า.จ าแนก
ตามรายไดเ้ป็นรายคู่   

ด้านความก้าวหน้า  ̅ 
ไม่เกิน 9,000 

บาท 
9,001 – 

15,000 บาท 
15,001 บาทขึ้น

ไป 
3.78 3.79 3.88 

ไม่เกิน 9,000 บาท 3.78 - 0.05    0.15** 
9,001.-.15,000 บาท 3.83 - - 0.10 
15,001 บาทข้ึนไป 3.93 - - - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติที่ .01 
 
  จากตารางที.่3.เมื่อทดสอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามรายได้.ด้านความก้าวหน้า 
พบว่า.มีความแตกต่างรายคู่จ านวน.1.คู่.คือ.คู่ที่มีรายได้ไม่เกิน.9,000.บาท.มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกับครูที่มีรายได.้9,001.-.15,000.บาท และ.15,0001.บาทขึ้นไป.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนครูที่มีรายได้.9,001.-.15,000.บาท และ.15,001.บาทขึ้นไป.มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า  
1..แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมอบหมายงานแก่ครูตรงกับความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ ท าให้เป็นที่ยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน.เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนมีการสนับสนุนและให้โอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การพิจารณาในเรื่องเงินเดือนและเลื่อนต าแหน่งโดยความเป็นธรรม จึงท าให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนิศา.มีมงคล (2555) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอ าเภอเมืองระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบว่า ครูปฏิบัติการสอนมีแรงจูงในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2..ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง.เขต.1.จ าแนกตามระดับการศึกษา.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและรายได้.อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
    2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีแรงจูงใจที่คล้ายคลึงกัน.มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในงานที่
แตกต่างกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.มีหน้าที่หลักคืองานสอนและมีหน้าที่อ่ืน.ๆ.เช่น.รับผิดชอบ
โครงการต่าง.ๆ.เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารงานส าเร็จ.มีการท างานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน.นอกจากนี้การ
แสดงออกในการปฏิบัติงานไม่มีแบ่งแยก.การมีระดับการศึกษาที่ต่างกันจึงไม่ส่งผลให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน  
   2.2.ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน.ทั้งนี้
เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า.10.ปี.และตั้งแต่.10.ปีขึ้นไป.ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้
ได้รับการก้าวหน้าในงานและวิชาชีพครู.มีการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น.นิเทศติดตาม
อยู่เสมอ.จึงท าให้ครูรู้สึกอบอุ่น.ผู้บริหารมีความใส่ใจและดูแลอย่างเท่าเทียมกัน จึงท าให้ผลวิจัยในการ
ปฏิบัติงานของครูที่มีประการณ์น้อยกว่า.10.ปี.และตั้งแต่.10.ปีขึ้นไป.ไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ครูที่มีรายได้ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง.เขต.1.ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.นอกจากนี้
เมื่อพิจารณารายด้าน.พบว่า.ด้านความก้าวหน้า.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.ส่วนใน
ด้านอ่ืน.ๆ.ไม่แตกต่างกัน.ทั้งนี้เนื่องจากรายได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ครูที่มีรายได้น้อย.มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากค่าครองชีพสูง ส่วนครูที่มี
รายได้มากย่อมมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากย่อมส่งผลให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับโกมล.บัวพรหม.(2553) ได้วิจัยเรื่อง.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษ์์ธานี เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษ์์ธานี.เขต.3.จ าแนกตามรายได้ 
โดยรวมและรายด้าน.แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และให้ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณค์รูจะได้น าความรู้มาพัฒนาหรือปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ได้มีความก้าวหน้าในการ
ท างาน   
  2. ผู้บริหารควรเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนต าแหน่งด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส่และเลื่อนจาก
ความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์เพ่ือลดช่องว่างในการสร้างแรงจูงใจของครูลดน้อยลง 
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