บทความการวิจัย
พฤติกรรมผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ส่งผลต่อการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของ
ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
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ลัดดา ไชยสวัสดิ์
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องครู ผู ้ส อน สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและขนาด
ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 235 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ชนิ ด
ประมาณค่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าความถี่ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t –test) การทดสอบ ค่าเอฟ (f – test) และทดสอบรายคู่ดว้ ย
เชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
1.การสร้ า งแรงจู ง ใจของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข อง
ครู ผูส้ อน สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมส่ วนใหญ่
ผูบ้ ริ หารมีการสร้างแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความก้าวหน้ามีการปฏิบตั ิ
สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ นโยบายและการบริ ห ารงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ และการยอมรั บ นับ ถื อ
ตามล าดับ ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อนที่ จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ใ นการท างานและขนาดของสถานศึ ก ษา พบว่า ครู ผูส้ อนที่ มี เ พศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ในการทางานและขนาดของโรงเรี ย นต่างกันมี ความคิดเห็ นการสร้ างแรงจูงใจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาที่ ส่ง ผลต่ อการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ของครู ผูส้ อน โดยภาพรวมแตกต่า งกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ภูมหิ ลัง
ปั จจุบนั โลกมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองรวมถึงวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่การสื่ อสารเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เปิ ดเสรี ทางธุ รกิจการค้ากับประเทศต่างๆ
แม้กระทัง่ ด้านการศึกษาทาให้ประชาชนมีตวั เลื อกทางการศึกษามากขึ้น โดยมีแนวโน้มของความ
ต้องการและความคาดหวังต่อการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการศึกษา
ด้วยเหตุน้ ี ผบู ้ ริ หารการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่างให้ทนั คู่แข่งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนให้มากขึ้น ในปั จจุบนั ได้มีหน่ วยงานทางการศึกษาเป็ นจานวนมากหันมา
สนใจเน้นการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดและสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องเป็ นผูน้ าที่จะต้องมีคุณสมบัติเป็ นที่
ยอมรั บ ของคนในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ยน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นต้น (เกสรา สุ ขสว่าง, 2540 : 5) เพื่อจะได้พฒั นาหน่ วยงานและ
บุคลากรในองค์การให้ปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามเป้ าหมายมีประสิ ทธิ ผล หรื อความสาเร็ จขององค์การ
(ประสิ ทธิ์ สาระสันต์, 2542 : 4)
การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อนจะเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งว่า ผูบ้ ริ หารจะสามารถทาให้การดาเนิ นงานต่า งๆ ของโรงเรี ยนประสบ
ความสาเร็ จได้มากน้อยเพีย งใด ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะต้องสามารถกาหนดพฤติ กรรมผูน้ าของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สถานศึกษาเผชิญอยู่ ประสานความร่ วมมือร่ วมใจของเพื่อนครู
ในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุหน้า ที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งความร่ วมมือและการปฏิ บตั ิเต็ม
ศักยภาพของผูร้ ่ วมงานเป็ นปั จจัยในการสร้างความสาเร็ จให้แก่ผบู ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานการจะทางาน
ให้ เ ต็ ม ความสามารถได้น้ ัน ขึ้ น อยู่ก ับ สมรรถภาพในการท างานและการแสดงพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ หารนัน่ เอง จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด
ของหน่วยงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (บุญเรื อน ชโลธร, 2541 : 2)
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2
จังหวัดยะลา มีความจาเป็ นและตระหนักดีวา่ ต้องแสดงพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ให้มีขวัญกาลังใจ
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูห่ ่ างไกลในถิ่นทุรกันดารและมีสภาพ
ความยากลาบากในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นสังคมแบบพหุ วฒั นธรรม รวมทั้งจากเหตุการณ์ความไม่
สงบที่ เกิ ดขึ้ นบ่ อยครั้ งทั้ง ในพื้ น ที่ แ ละการเดิ น ทางไปปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยเฉพาะข้า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักในการก่อความไม่สงบทาให้ตอ้ งมีการระมัดระวังอยู่
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ตลอดเวลา สร้างหวาดระแวงและเป็ นภาวะความเสี่ ยงต่อชี วิตและทรัพย์สิน ขาดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ่ง ทาให้การปฏิ บตั ิงานไม่เกิดผลสาเร็ จเท่าที่ควรครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่การสอนไม่
สามารถดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้เต็มเวลาจึงส่ งผลทางการเรี ยนการสอนและทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยูล่ าดับสุ ดท้ายของประเทศ ดังนั้นในการ
สร้างแรงจูงใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอีกประการหนึ่ งที่ตอ้ งบริ หาร
จัดการทรั พยากรขององค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในการสร้ างแรงจูงใจจึงเป็ น
บทบาทหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ต้อ งบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ป ระสบความส า เร็ จ ตาม
เป้ าหมาย ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้ าง
แรงจูงใจในการทางานของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ครู ผูส้ อน สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 ตามความคิ ด เห็ น ของ
ครู ผสู้ อน
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ นของครู ผูส้ อนต่ อการสร้ า งแรงจู ง ใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องครู ผู ้ส อนสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและขนาด
ของโรงเรี ยน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาหนัง สื อจากส านัก งานบัณฑิ ตศึ ก ษา สถาบันรั ชต์ภาคย์ ศูนย์ย ะลา ถึ ง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
2. จัดส่ งแบบสอบถามด้วยตนเองและใส่ ช่องส่ งหนังสื อที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 โดยแจกให้ ค รู ผูส้ อนที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 235 ชุ ด ได้รั บ
แบบสอบถามกลับคืน จานวน 235 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS for
Windows ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับพฤติกรรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 100)
4.51 – 5.00 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา น้อยที่สุด
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของครู ผูส้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษายะลา
เขต 2 ใช้สถิติ ดังนี้
3.1 เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อนต่ อการสร้ า งแรงจู ง ใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test)

สถิติทใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติดงั นี้
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติทดสอบสมติฐานใช้สถิติทดสอบ t – test และ f - test
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ ยวกับการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาและเปรี ยบเทียบการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ ในการทางานและขนาดของสถานศึกษาประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครั้ งนี้
ได้แก่ ครู ผูส้ อนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษายะลา เขต 2 ปี การศึกษา 2558
จานวน 564 คน โดยผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 235 คน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ
จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติทดสอบที (t-test)
1. ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 235 คน ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นครู ผสู้ อนเพศหญิงมาก
ที่สุด จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.8 เพศชาย จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.2 มีอายุ ต่ากว่า
30 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.2 อายุ 31-40 ปี จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4 อายุ
41-50 ปี 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 มากกว่า 50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ11.1 มากที่สุดคือ
ช่วงอายุ 31-40 ปี น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี วุฒิการศึกษามากที่สุด คือปริ ญญาตรี 207 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 88.1 สู งกว่าปริ ญญาตรี 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.9 ประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่าง 6- 10 ปี มากที่สุด จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.1 รองลงมามีประสบการณ์ ระหว่าง
11-15 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และสอนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มากที่สุด จานวน 91 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.7 รองลงมาสอนโรงเรี ยนขนาดกลาง จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 ตามลาดับ
2. การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
2.1 ปั จจัยกระตุน้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ความสาเร็ จของงาน
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
ที่เป็ นปั จจัยกระตุน้ ด้านความสาเร็ จของงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.96, S.D. = .557)
เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู ง 3 อันดับแรก คือ 1. ผูบ้ ริ หารให้กรอบแนวคิดในการ
ปฏิบตั ิชดั เจน 2. ผูบ้ ริ หารและคณะครู ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน 3.การ
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ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีในระหว่างการทางาน ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือการมอบอานาจ
ในการตัดสิ นใจเมื่อการทางานประสบปัญหา
2.1.2 การยอมรับนับถือ
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.92, S.D. = .533) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1. ผูบ้ ริ หารให้การยอมรับความคิดใหม่ๆ ที่จะนามาใช้ในการทางาน 2. ผูบ้ ริ หาร
เคารพการแสดงความคิดเห็นของครู ผสู้ อน 3. ผูบ้ ริ หารยอมรับนับถื อความแตกต่างในความสามารถ
ของผูร้ ่ วมงานตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือผูบ้ ริ หารช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของท่าน
เพื่อสร้างความยอมรับนับถือในหมู่ผรู ้ ่ วมงาน
2.1.3 ลักษณะของงาน
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.91, S.D. = .536) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ล าดับ แรก คื อ 1. ผูบ้ ริ ห ารการมอบหมายงานที่ มี ล ัก ษณะตรงกับ ความรู ้ ค วามสามารถ
2. ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกตามลักษณะและ
คุ ณ ภาพของงาน 3. ผูบ้ ริ หารก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลัก ษณะความยากง่ า ยในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน ตามล าดับ ส่ ว นข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ ผูบ้ ริ หารก าหนดคุ ณภาพของงานก่ อนการ
มอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
2.1.4 ความรับผิดชอบ
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.95, S.D. = .511) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1. ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความมุ่งมัน่ และความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงาน 2. ผูบ้ ริ หารแสดงความไว้วางใจต่องานที่ครู ผสู ้ อนได้รับการมอบหมาย 3. ผูบ้ ริ หาร
แสดงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิงานที่มอบหมายให้ครู ผสู ้ อนปฏิ บตั ิ ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารแสดงความกระตือรื อร้นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
2.1.5 ด้านความก้าวหน้า
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
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โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.01, S.D. = .656) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คื อ 1. ครู ผูส้ อนได้รับการส่ ง เสริ ม ให้เข้ารั บ การอบรมสั ม มนา ศึ ก ษาดู งาน เพื่ อ
ความก้า วหน้ า ในการปฏิ บ ัติ ง าน 2. ผู ้บ ริ ห ารสนับ สนุ น ให้ ท่ า นได้ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น
3.ครู ผูส้ อนได้รับการส่ ง เสริ มจากผูบ้ ริ หารให้พฒั นาตนเองเพื่ อการก้า วสู่ ตาแหน่ งที่ มากขึ้ น เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าตามลาดับ ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ผลการปฏิ บตั ิ งานของท่านถู ก
นามาพิจารณาความดีความชอบอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
2.2 ปั จจัยค้ าจุน มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 นโยบายและการบริ หาร
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 0.98, S.D. = .623) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1.นโยบายการบริ หารงานสนองความต้องการของครู ในโรงเรี ยนและชุ มชน
2. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย 3. ก่อนการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ปี การศึกษา ผูบ้ ริ หารแถลงนโยบายให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยนทราบอย่างชัดเจนตามลาดับ ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่
เพียงพอ ถูกต้องและชัดเจน
2.2.2 การปกครองบังคับบัญชาหรื อการนิเทศงาน
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ล าดับ แรก คื อ 1. เมื่ อ มี ปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ ง านผูบ้ ริ ห ารให้ ค วามช่ วยเหลื อเป็ นอย่า งดี
2. ผูบ้ ริ หารแสดงความห่ วงใยต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีปัญหาในการปฏิ บตั ิงานผูบ้ ริ หารให้
ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่า งดี 3. ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนรับรู้ ถึงเป้ าหมายและความส าเร็ จของงาน
ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารได้กาหนดการนิเทศงายอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2.2.3 เงินเดือน
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = -3.80, S.D. = .590) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1. ผูบ้ ริ หารมีกฎเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับงานและยุติธรรม
2. การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนหรื อจัดสวัสดิ การให้กบั ครู ผสู ้ อนพิจารณาในรู ปคณะกรรมการ 3. เมื่อ
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ครู ผสู ้ อนได้รับความเดือดร้อน โรงเรี ยนให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารจัดรางวัลพิเศษเมื่อท่านปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จและผลงานมีประสิ ทธิภาพ
2.2.4 สภาพการทางาน
ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.91, S.D. = .527) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1.การจัดสภาพแวดล้อมการทางานของโรงเรี ยนเอื้อต่อการปฏิบตั ิของครู ผสู ้ อน
2. ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ ท้ งั พฤติกรรมการทางานของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน 3. ผูบ้ ริ หาร
จัดหาเครื่ องอานวยความสะดวกในการทางานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามลาดับ ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารแบ่งภาระงานของท่านได้สมดุลกับงานของเพื่อนร่ วมงาน
2.2.5 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน
ครู ผสู้ อนมีความคิดเห็ นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = -3.90, S.D. = .491) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง 3 ลาดับแรก คือ 1.ผูบ้ ริ หารไว้วางใจ เชื่ อถือและศรัทธาบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค 2. เมื่อเกิด
ปั ญหา ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารพยายามประนี ประนอมและปรับความเข้าใจ 3. ผูบ้ ริ หารมี
ความเป็ นกันเอง ทาให้อบอุ่นใจในขณะปฏิบตั ิงานและตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือจัดให้
มีกิจกรรมพบปะหรื อการทางานร่ วมกันระหว่างครู ภายในโรงเรี ยน
1.3 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ผสู้ อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องครู ผู ้ส อน สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 จ าแนกตาม เพศ พบว่า ครู ผูส้ อนที่ มี เพศต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็ น โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนครู ผูส้ อนที่ มีอายุต่างกันมี ความคิ ดเห็ นแตกต่าง วุฒิการศึ กษาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่าง ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทางานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โรงเรี ยนที่มี
ขนาด แตกต่าง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของครู ผสู ้ อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายปั จจัยอยูใ่ นระดับ
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มาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ศักยภาพของผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งการให้งานบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่บญั ญัติ
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พงศ.2542 มาตรา 53
ได้กาหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา โดยมีฐานะเป็ นองค์กร
อิสระภายใต้การบริ หารของสภาวิชาชีพครู ในกากับของกระทรวงศึกษาธิ การ มีอานาจหน้าที่กาหนด
มาตราวิชาชีพ ตลอดจนการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงทาให้ทุกฝ่ ายมีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยศักยภาพของตนเองมากระตุน้ ให้การดาเนิ นกิจกรรมไป เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบกับในปั จจุบนั นี้ กระทรวงศึกษาธิ การ
ได้มีการปฏิ รูประบบต่างๆ ของกระทรวง มี การกระจายอานาจและมอบอานาจมาที่โรงเรี ยน ให้
โรงเรี ยนได้เป็ นนิ ติบุคคล สามารถบริ หารจัดการงานของโรงเรี ยนได้คล่องตัวยิ่งขึ้นและงานที่ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดมาอบหมายให้น้ นั สามารถบริ หารเสร็ จสิ้ นที่โรงเรี ยนได้ ซึ่ งการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ว่าด้วยการปฏิ รูประบบบริ หารและการ
จัดการจะต้องพัฒนาระบบคุ ณภาพการศึกษาให้อยูใ่ นระดับดี โดยการบริ หารที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(School-Based Management-SBM) จึ งส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องมี แนวทางในการบริ หาร
โรงเรี ยนในหลายๆรู ปแบบทั้งการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งเป็ นการบริ หารในลักษณะคณะบุคคล
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผบู ้ ริ หารแต่ละโรงเรี ยนต้องมีการปรับปรุ งตนเองให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทาให้โรงเรี ยนได้ประสบกับความสาเร็ จในการบริ หารงานในทุกๆ ด้านเป็ นที่น่าพึงพอใจกับผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องต่างๆ ซึ่ งสิ่ งที่ จะทาให้งานประสบผลสาเร็ จได้ด้วยดี น้ นั คื อ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการ
ปฏิ บตั ิงาน และเมื่อผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิงานด้วยความเรี ยบร้ อยก็จะได้รับการยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติในวง
การศึกษาและสังคมทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องสร้ างแรงจูงใจในการทางานเป็ นอย่างดี ของครู ผูส้ อนใน
โรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสิ ศศิลป์ รัตนมุสิก (2538) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ในการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนมี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระนัน พิรุณสุ
ทนทร (2543) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของครู
และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั พบว่าครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
ในจังหวัดสกลนคร มีระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับสู ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้สึกที่มีส่วนร่ วมต่อหน่วยงาน ด้านสภาพการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อ และด้า นนโยบายและการบริ ห ารงาน ขวัญ ก าลัง ใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านและสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ รั ตนไตร พรรคพวก (2539) ได้ศึ ก ษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการทางานของครู กบั พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
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สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัดลพบุ รี พบว่า ครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้
สอดคล้องกับทฤษฎีของแม็คเคลแลนด์ (McClelland’s Motive Theory) ที่เน้นในเรื่ องแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มากกว่าแรงจูงใจในด้านอื่นๆ เพราะเขาเห็นว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสาคัญมากที่สุดใน
ความส าเร็ จของคนเรา ทั้งนี้ เนื่ องจากการทางานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นต้องสร้ างแรงจูงใจให้ก ับ
ครู ผสู้ อน เพื่อให้ผสู้ อนเกิดขวัญกาลังใจในการทางานเพื่อให้เกิดผลที่ดีกบั ประสิ ทธิ ภาพของงานที่จะ
เกิดขึ้นกับหน่วยงานของตนเองเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา รายปั จจัยและรายด้านมีดงั นี้
ปัจจัยกระตุ้น
1. ความสาเร็ จของงาน พบว่า ครู ผูส้ อนมี ความคิ ดต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก ผูบ้ ริ หารให้กรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิงานชัดเจน ผูบ้ ริ หาร
และครู ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีในระหว่างการ
ทางาน การส่ งเสริ มให้มีการประเมินผลในการทางาน การยอมรับในความรู้ความสามารถและความ
ไว้วางใจในการทางานการมอบอานาจในการตัดสิ นใจเมื่อการทางานประสบปั ญหา มีการให้กรอบ
แนวคิดในการปฏิบตั ิงานชัดเจนและการยอมรับในความรู้ความสามารถและความไว้วางใจในการ
ทางาน สอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎี แอทคินสัน ได้อธิ บายแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่า เป็ นแรงผลักดันที่เกิ ดขึ้น
เมื่ อบุ ค คลรู ้ ตวั ว่า การกระท าของตนจะต้องได้รับ การประเมิ นผลจากตัวเองหรื อบุ ค คลอื่ น โดย
เทียบเคียงกับมาตรฐานอันดีเยีย่ ม ผลจากการประเมินอาจเป็ นที่พอใจเมื่อกระทาจนเสร็ จ ความสาเร็ จ
ของงาน คือความสาเร็ จที่ได้รับเมื่อผูป้ ฏิบตั ิ เกิดความรู ้สึกว่า เขาทางานสาเร็ จหรื อมีความต้องการที่
จะทางานให้สาเร็ จ สิ่ งที่จาเป็ นคือ งานนั้นควรท้าทายความสามารถและแรงจูงใจเกี่ยวกับความสาเร็ จ
ของงานประกอบด้วย 2 สิ่ งคือ ระดับของปั จจัยกระตุน้ ในความสาเร็ จและความสามารถในการที่จะ
ท างานนั้น ดัง นั้น เมื่ อ ครู ผูส้ อนได้รับ ปั จจัย กระตุ ้น ในการท างานจากผูบ้ ริ ห ารสู ง ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็ จของการปฏิ บตั ิ งานของครู ผูส้ อน และส่ งผลต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารก็ประสบ
ความสาเร็ จตามไปด้วย
2. การยอมรับนับถือ พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็ นต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารยอมรับความคิดใหม่ๆที่จะนามาใช้ในการ
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ทางาน ผูบ้ ริ หารเคารพการแสดงความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หารยอมรับนับถื อความแตกต่าง
ความสามารถของผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ ริ หารให้ท่านปฏิ บตั ิ งานที่ สาคัญ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องมีความรู ้และใช้ความรู ้ในการบริ หารความรู ้ที่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
ความรู ้เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม ความรู ้เกี่ยวกับองค์การความรู ้ เกี่ยวตัวบุคคลและความรู ้เกี่ยวกับภารกิ จ
งาน (Anthomy, 1981 อ้างถึ งใน บุญช่วย ศิริเกษ, 2540) ความรู ้ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารผ่านการ
อบรมสัมมนามาแล้วทั้งสิ้ น ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในองค์กร การยอมรับนับถื อความคิดใหม่ๆ การ
เคารพการแสดงความคิดเห็น การยอมรับความสามารถและการให้ความไว้วางใจผูป้ ฏิบตั ิงาน ล้วน
เป็ นความรู ้เกี่ยวกับตัวบุคคลและภารกิจของงาน เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
การทางานให้กบั ครู ผสู ้ อน เมื่อผูบ้ ริ หารสร้ างแรงจูงใจได้ดีขวัญกาลังใจในการทางานก็เกิ ดขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธี ระนัน พิรุณสุ นทร (2543) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับ ขวัญ ก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติง านของครู แ ละผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชนในจัง หวัดสกลนคร
ผลการวิจยั พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสกลนคร มีระดับขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับสู ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู ้ สึ ก ที่ มี ส่ วนร่ วมต่ อหน่ วยงาน ด้า นสภาพการปฏิ บตั ิ ง าน ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อและด้า น
นโยบายและการบริ หารงาน ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นการแสดงการสร้ างแรงจูงใจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงอยูใ่ นระดับมาก
3. ลักษณะของงาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็ นต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารการมอบหมายงานที่มีลกั ษณะตรงกับความรู ้
ความสามารถ บริ หารให้การสนับสนุ นงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกตาม
ลักษณะและคุณภาพของงาน ผูบ้ ริ หารกาหนดระยะเวลาในการทางานตามลักษณะความยากง่ายใน
การปฏิบตั ิงานทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ประสบการณ์ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ทาให้ผบู ้ ริ หาร
เกิดความชานาญในทักษะการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะเชิ งมโนทัศน์ เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบายการวางแผน ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสาร
กับบุ คคลในระดับต่างๆ การจูงใจผูร้ ่ วมงาน และทักษะเชิ ง เทคนิ ค เป็ นทักษะที่ เกี่ ย วข้องกับการ
ทางานแต่ละชนิ ด (Hellriegel & Slocum, 1982 อ้างถึ งใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542) ซึ่ งการ
มอบหมายงานได้ตรงกับความรู ้ความสามารถ การสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ การอานวย
ความสะดวก รวมทั้งการกาหนดคุณภาพของงานก่อนการมอบหมายงาน เป็ นทักษะเชิ งเทคนิ ค และ
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ทกั ษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์ในกระบวนการมอบหมายงานอีกด้วย ซึ่ งทักษะทั้งสามนี้ จะ
เกี่ ยวพันกัน แล้วแต่จงั หวะและโอกาสที่ผูบ้ ริ หารจะนามาใช้ หากนามาใช้ได้เหมาะสมกับจังหวะ
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โอกาสและบุ ค คลย่อ มส่ ง ผลดี ต่อ งานท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจ มี ข วัญก าลัง ใจและ
แรงจูงใจในการทางานให้สาเร็ จสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัจฉรี โอสถานนท์ (2539) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของครู ที่ทาการสอนในโรงเรี ยนเด็กมีความบกพร่ อง
ในทางสติปัญญาทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
ความส าเร็ จ ของงาน ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น ความรั บ ผิ ด ชอบและลัก ษณะของงาน โดย
ก้องเกียรติ เชยชม (2531) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์พลศึกษาในถาบันผล
ติ ค รู พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติง านในระดับ สู ง เรี ย งตามล าดับ คื อ ลัก ษณะของงาน
สถานภาพทางสังคม การได้รับการยอมรับนับถื อ และรู้ สึ กประสบผลสาเร็ จ ดังนั้น ด้วยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ หารได้แสดงพฤติกรรมในการสร้ างแรงจูงใจในการทางานของ
ครู ผสู้ อนในระดับมาก
4. ความรั บ ผิดชอบพบว่า ครู ผูส้ อนมี ความคิ ดเห็ นต่ อการสร้ างแรงจู งใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความมุ่งมัน่ และ
ความรั บ ผิ ดชอบในการปฏิ บ ัติ ง าน ผูบ้ ริ ห ารแสดงความไว้ว างใจต่ อ งานที่ ค รู ผูส้ อนได้รั บ การ
มอบหมาย ผูบ้ ริ หารแสดงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จตาม
กาหนด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าองค์กร จึงต้องปฏิบตั ิงานให้เป็ นแบบอย่างที่ดีท้ งั การ
มีคุณภาพ จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตอ้ งแสดงความมุ่งมัน่ ในงาน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง งานและเพื่อนร่ วมงาน มอบหมายความไว้วางใจในการทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน และชื่ นชม
ยกย่องชมเชย เมื่อผลงานสาเร็ จตามเป้ าหมายทั้งคุณภาพและปริ มาณ พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารดังกล่าว
จะทาให้ครู ผสู ้ อนเกิดความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทางาน สอดคล้องกับ (ประดับ ขันทอง
ทิพย์, 2536 อ้างถึงใน สุ จินดา สุ นนท์, 2546) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทางานของพนักงานครู
เทศบาล : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ใ นเขตเทศบาลจัง หวัด ลพบุ รี พบว่า ความพึ ง พอใจในการท างาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้า นลักษณะงาน ด้านความรั บ ผิดชอบ ด้านความสัม พันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็ นว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารในการสร้ างแรงจูงใจใน
การทางานให้กบั ครู ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับมาก
5. ความก้า วหน้า พบว่า ครู ผูส้ อนมี ค วามคิ ด เห็ นต่ อการสร้ า งแรงจู ง ใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือครู ผสู ้ อนได้รับการส่ งเสริ มให้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ครู ผสู ้ อนได้รับการส่ งเสริ มจากผูบ้ ริ หารให้พฒั นา

13
ตนเองเพื่อการก้าวสู่ ตาแหน่งที่มากขึ้น ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นให้ครู ผสู ้ อนใช้ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า วิชาชี พครู ในปั จจุบนั ถือได้วา่
เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ครู จึงต้องมีใบประกอบวิชาชี พครู ซึ่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 39 ความว่า ให้ตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็ นตาแหน่ งที่ มีวิทยฐานะ ได้แก่ ก. ตาแหน่ งครู มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้ (1) ครู
ชานาญการ (2) ครู ชานาญการพิเศษ (3) ครู เชี่ยวชาญ (4) ครู เชี่ยวชาญพิเศษ (ราชกิจจานุ เกศา เล่มที่
121 ตอนพิเศษ 79ก หน้า 37) ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องส่ งเสริ มครู ให้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถเตรี ยมการรองรับวิทยฐานะทางตาแหน่งครู ผสู ้ อนและประการสาคัญ
ต้องผลักดับและส่ งเสริ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาก้าวหน้าในหน้าที่ การงานความรู ้ ความสามรถ ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจึงสนับสนุ นให้ครู ผสู ้ อนใช้ความสามารถและประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิ บตั ิงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้ครู ผสู้ อนมีผลงานพร้อมรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่ งการประเมินคานึ งถึ ง
ความประพฤติ ด้า นวินัย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ ประสบการณ์ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในด้านการเรี ยน การสอน
ดังนั้น ปั จจัยความก้าวหน้าจึงเป็ นปั จจัยที่ผบู ้ ริ หารนามาสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ครู ผสู ้ อน
เป็ นอันดับแรก
ปัจจัยคา้ จุน การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ครู ผสู้ อน
1. นโยบายและการบริ หารงาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ของครู ผูส้ อน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง 3 อันดับแรก คือ นโยบายการบริ หารสนองความต้องการ
ของครู ในโรงเรี ยนและชุ มชน ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ก่อนการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี การศึกษา ผูบ้ ริ หารแถลงนโยบายให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยนทราบอย่าง
ชัด เจน อันเป็ นผลมาจากการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร และการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ ห ารในการ
บริ หารงานอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
การบริ หารสถานศึกษาในปั จจุบนั เป็ นการบริ หารแนวใหม่ที่ใช้เทคนิ คการบริ หารจัดการแบบมีส่วน
ร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative management) ซึ่ งลักษณะการบริ หารจัดการแบบร่ วมคิดร่ วมทานั้น
เป็ นการร่ วมคิดร่ วมทา เป็ นความร่ วมมือช่ วยเหลือทางบุคลากรทั้งหมดของโรงเรี ยน โดยมีจุดเน้น
หลักที่ กิจกรรมการเรี ย นการสอนโดยการกาหนดนโยบายเป็ นหน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ หาร
สถานศึกษา มีหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ (1) กาหนดเป้ าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ (2)
กาหนดนโยบาย (3) ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ (4) ประเมินผลสาเร็ จของเป้ าหมาย
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นโยบายและการสนองตอบต่อปั ญหา/ความต้องการ กระบวนการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมคิด
ร่ วมทาประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (Caldwell and Spinks, 1988 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม,
2545 : 135-136) (1) กาหนดเป้ าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ (2) กาหนดนโยบาย (3)
การวางแผน (4) การก าหนดงบประมาณ (5) การนาไปปฏิ บตั ิ (6) การประเมินผล กระบวนการ
ดังกล่าวเป็ นกระบวนการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ต้องยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิการศึกษา ดังนั้นการที่ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ ก่อนการตัดสิ นใจและผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรม
ที่โปร่ งใสในการทางานจึงเป็ นพฤติกรรมที่ดี ยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ครู ผสู้ อน
ด้วย จึงทาให้การสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน
อยูใ่ นระดับมาก
2. การนิ เทศงาน พบว่า ครู ผูส้ อนมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อการสร้ า งแรงจู ง ใจของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง 3 อัน ดับ แรก คื อ เมื่ อ มี ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านผูบ้ ริ ห ารให้ค วาม
ช่ วยเหลื อเป็ นอย่า งดี ผูบ้ ริ หารแสดงความห่ วงใยต่องานที่ ไ ด้รับ มอบหมายและผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อนรับ รู้ ถึ งเป้ าหมายและความสาเร็ จของงานที่ผูบ้ ริ หารมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการนิ เทศการศึกษา หรื อ
เกี่ยวอีกนัยหนึ่ ง คือ ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ ิ เทศ ซึ่ ง ไวส์ (Wiles, 1983 อ้างถึงใน สุ ชาดา เคหัง , 2547 :
131) กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในฐานผูน้ ิ เทศ มีดงั นี้ (1) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารมี
หน้าที่ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆในกลุ่มและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ใน
กลุ่ม (2) บทบาทในฐานะผูน้ า นาผูอ้ ื่นให้เกิ ดการพัฒนามีความรับผิดชอบ ร่ วมตัดสิ นใจใช้อานาจ
(3) บทบาทในด้านการจัดและดาเนิ นงานในหน่ วยงานพัฒนาองค์กร สร้ างเป้ าหมายในการทางาน
ร่ วมกัน (4) บทบาทในการคัดเลื อกและใช้ประโยชน์บุ คลากรให้เดการใช้บุ คลากรตรงความรู้
ความสามารถ ความต้ อ งการให้ เ กิ ด ความอบอุ่ น ใจและมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเองและผู้อื่ น
(5) บทบาทในการสร้างขวัญครู ช่วยให้ครู เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีความปลอดภัย มีส่วน
ร่ วมในการวางแผนงานให้ครู มีความรู ้สึกว่า ตนเองเป็ นบุคคลสาคัญและเป็ นที่ตอ้ งกานของคนอื่น
(6) บทบาทในการพัฒ นาบุ ค ลากร จัด การอบรมประชุ ม สั ม มนา พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ให้ เ กิ ด
ความก้า วหน้า การประเมิ นผลบุ ค ลการนาผลการประเมิ นมาพัฒนาบุ คลากรให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทดังกล่าวล้วนเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารศึกษามาแล้วทั้งสิ้ น ถ้าผูบ้ ริ หารดาเนิ นการได้ครบสมบูรณ์ ก็
จะเป็ นผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ ิ เทศที่ ดี แต่จากการที่ ผบู ้ ริ หารแสดงความห่ วงใยช่ วยเหลื อทั้งงานและ
ครู ผสู ้ อนเป็ นอย่างดี รวมทั้งการแสดงพฤติ กรรมในการนิ เทศงานและเป็ นพฤติกรรมในการสร้ าง
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แรงจู ง ใจในการท างานให้ ก ับ ครู ผูส้ อน เหตุ ผ ลดัง กล่ า วครู ผูส้ อนจึ ง มี ค วามคิ ด เห็ นว่า การสร้ า ง
แรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมาก
3. เงินเดือนพบว่าครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารมีกฎเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับงานและ
ยุติธรรมการเลื่ อนขั้นเงินเดื อนหรื อจัดสวัสดิ การให้กบั ครู ผสู ้ อนพิจารณาในรู ปคณะกรรมการ และ
เมื่ อครู ผูส้ อนได้รับความเดื อดร้ อน โรงเรี ยนให้ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ค่าตอบแทน หรื อเงินเดือน สวัสดิการเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของครู ผสู ้ อน ขวัญกาลังใจ
แรงจูงใจในการทางานของครู่ จะดีถา้ ได้รับค่าตอบแทนหรื อเงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อนงค์ อันนต์รัตนสุ ข , 2541 อ้างถึ งใน สุ จินดา สุ นนท์ , 2546) ที่
พบว่า ขวัญในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยน ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย
ภาพรวมมีขวัญในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ครู โรงเรี ยนเอกชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีขวัญใน
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ครู โรงเรี ยนเอกชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีขวัญในการปฏิบตั ิแตกต่าง
กัน ซึ่ ง (เกษม แก้วเจริ ญ , 2539 อ้า งถึ งใน สุ จิ น ดา สุ น นท์ , 2546) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งขวัญ ของครู
อาสาสมัค รการศึ ก ษานอกโรงเรี ยน สั ง กั ด ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ยนอ าเภอ ในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมขวัญของครู ในระดับปานกลาง มีขอ้ เสนอแนะในการยกระดับขวัญ
ของครู อาสาสมัคร ได้แก่ ควรจัดสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม ใกล้เคียงกับข้าราชการ ควรให้มีการ
เบิกจ่ายเงินเดือนเป็ นปกติทุกเดือน เป็ นต้น ในขณะที่ ธริ นธร สรรพกิจกาจร (2542) พบว่า ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉบียงเหนื อ ในงาน
ที่ ป ฏิ บ ัติ ม ากที่ สุ ด คื อ รายได้ ความมัน่ คงในการท างานสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ในหน่ วยงาน โอกาส
ก้าวหน้าและการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ส่ วนบุ คลากรที่มีเงิ นเดื อน/เงิ นเพิ่มพิเศษต่างกัน มี ความพึง
พอใจในงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ .05 ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าการผูบ้ ริ หารมีกฎเกณฑ์การเลื่ อน
ขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมกับงานและยุติธรรม ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การที่ผบู ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมจึง
เป็ นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะเกิ ดความยุติธรรม มีความเหมาะสม รวมทั้งการช่ วยเหลื อครู ที่ได้รับ
ความคิดเห็ น ครู ผสู ้ อนจึงมีความคิดเห็ นต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมาก
4. สภาพการทางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมี ความคิดเห็ นต่อการสร้ างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง 3 อันดับแรก คือ การจัดสภาพแวดล้อมการทางานของโรงเรี ยนเอื้อต่อ
การปฏิบตั ิของครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ ท้ งั พฤติกรรมการทางานของครู และพฤติกรรมการเรี ยน
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ของนักเรี ย น และ ผูบ้ ริ หารจัดหาเครื่ องอานวยความสะดวกในการท างานอย่า งเหมาะสมและมี
คุณภาพ ผูบ้ ริ หารเอาใจใส่ ท้ งั พฤติกรรมการทางานของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน และ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้เกิ ดพฤติกรรมการทางานที่ดีแก่บุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า สภาพแวดล้อม
ในการท างานเป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการท างานให้ส าเร็ จ มี ค วามสุ ข ความสบายจากการทงาน
โดยเฉพาะการจัด สิ่ ง อานวยความสะดวกช่ วยให้ ค รู ท างานได้ง่ า ยและรวดเร็ ว ขึ้ น การเอาใจใส่
พฤติ ก รรมในการท างานของครู และพฤติ ก รรมการเรี ย นของนัก เรี ย นให้เกิ ดพฤติ ก รรมที่ ดีเป็ น
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์กรและสังคมย่อมส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางานเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู ผสู ้ อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวครู ผสู ้ อนจึงมีความคิดเห็นต่อการสร้ างแรงจูงใจ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อน อยูใ่ นระดับมาก
5. ความสั ม พันธ์ รายบุ ค คลพบว่า ครู ผูส้ อนมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ การสร้ า งแรงจู ง ใจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของครู ผูส้ อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู ง 3 อันดับแรก คื อ ผูบ้ ริ หารไว้วางใจ เชื่ อถื อและศรั ทธา
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค เมื่อเกิดปั ญหาระหว่างเพื่อนร่ วมงานผูบ้ ริ หารพยายามประนี ประนอม
และปรับความเข้าใจ ผูบ้ ริ หารมีความกันเอง ทาให้อบอุ่นใจในขณะปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ความสัมพันธ์ภายในหน่ วยงานที่ดีเป็ นความปรารถนาของผูบ้ ริ หารรวมทั้งครู ทุกคน เพราะภายใน
หน่ วยงานมี บุ ค คลหลายกลุ่ ม อาทิ เช่ น ผูบ้ ริ หาร ครู ลู ก จ้า งประจา ลู ก จ้า งชั่วคราว คนงานและ
นักเรี ยน ดังนั้น ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู ครู กบั เพื่อนครู และความสัมพันธ์ กลั ป์ กลุ่ ม
อื่นๆ ย่อมีความสาคัญต่อหน่ วยงานทั้งสิ้ น การที่ผบู ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมให้น่าเชื่ อถื อ ศรัทธา น่ า
ไว้วางใจ มีความเป็ นกันเอง ประนีประนอม เมื่อเกิดปั ญหาที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้เป็ นการสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สุ พตั รา สุ ภาพ (2536) ได้กล่ าวถึ งคุ ณสมบัติของผูน้ าที่ ดีว่า
ผูบ้ ริ หารต้องมีมนุ ษยสัมพันธ์ สามารถเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี เพราะงานจะสาเร็ จต้องได้รับความร่ วมมือ
จากหลายฝ่ าย ด้วยการรู ้ จกั เคารพศักดิ์ ศรี ของผูอ้ ื่ น รวมทั้ง จ้องใจกล้าและไม่เข้าข้างตัวเอง ด้วย
เหตุผลที่วา่ การมีมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานจึงสร้างพฤติกรรมจูงใจให้กบั ครู ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อสร้างแรงจูงใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ผสู ้ อนใน
โรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
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ปัจจัยกระตุ้น ผู้บริหารควร
1. ให้ขอ้ เสนอแนะที่ดีในระหว่างการทางาน กับครู ผสู ้ อน จะส่ งผลให้ครู ผสู ้ อนมีกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานและมีความรู ้สึกที่ดีกบั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ ลงานของครู ผูส้ อน เพื่ อ สร้ า งความยอมรั บ นับ ถื อ ในหมู่
ผูร้ ่ วมงานและหน่วยงานต่างๆ ทราบเมื่อครู ผสู้ อนมีผลงานที่เป็ นที่ยอมรับ
3. มี ก ารก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลักษณะความยากง่ ายในการปฏิ บตั ิ งาน
พร้อมทั้งบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบ
4. ร่ วมแสดงความรับผิดชอบในการสั่งงานให้ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิงานที่มอบหมาย โดยการ
ตรวจสอบและกากับติดตามเป็ นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ
5. นาผลงานที่ ส าเร็ จมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการพิ จ ารณาความดี ค วามความชอบด้ว ย
เพื่อให้ครู ผสู ้ อนรู ้สึกที่ดีมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยคา้ จุน ผู้บริหารควร
1. มีการสารวจความต้องการของคณะครู และชุ มชนว่าโรงเรี ยนซึ่ งประกอบด้วยนักเรี ยน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความต้องการให้โรงเรี ยนดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ไปในทิศทางใด
ควรให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน
2. จัดทาแผนการนิเทศภายในที่สามารถปฏิบตั ิได้ และให้ครู ทุกคนต้องมี ส่วนร่ วมในการ
วางแผนและร่ วมนิเทศ
3. ก าหนดเกณฑ์ ข องการประเมิ น ผลการท างานของครู อย่า งชัด เจน และน าผลการ
ประเมิ นที่ครู ปฏิ บตั ิ และเกิ ดผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมาพิจารณาให้รางวัล เพื่อให้ครู เกิ ดขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
4. แบ่ง งานและหน้าที่ ตามความยากง่ า ย ความถนัดให้ส อดคล้องกับ ภาระงาน ความ
รับผิดชอบของบุคลากรและแบ่งบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน
5. ให้กาลังใจแก่ครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานซึ่ งไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ขาดความเชื่ อมัน่ ในการ
ทางานที่ผบู ้ ริ หารได้มอบหมายให้ครู ปฏิบตั ิ การกากับเป็ นระยะกาหนดแผนการทางานที่ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรจะศึ ก ษาตัว แปรต้น ด้า นอื่ นๆ ที่ น่ า จะมี ค วามสั ม พันธ์ ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติหน้า ที่ ข องครู ผูส้ อน เช่ น วิท ยฐานะ สภาพที่ ต้ งั ของ
โรงเรี ยน พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของผูบ้ ริ หารและภาวะผูน้ าที่
เป็ นแนวคิดใหม่
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2. ควรทาการศึ กษาวิจยั เพื่อหาความสั มพันธ์ ระหว่า งแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ ง านของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3. ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู ผูส้ อนในสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
4. ควรเปรี ยบเทียบว่าผูบ้ ริ หารใช้ปัจจัยกระตุน้ หรื อปั จจัยค้ าจุนมากกว่ากัน
5. ควรศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยค้ าจุน

