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พฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาด
ของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง เป็นครูผูส้อน จ านวน 235 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ชนิด
ประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ีค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t –test) การทดสอบ ค่าเอฟ (f – test) และทดสอบรายคู่ดว้ย 
เชฟเฟ่ 

ผลการวจัิยพบว่า 
1.การสร้างแรงจูงใจของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าท่ีของ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมส่วนใหญ่
ผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความกา้วหนา้มีการปฏิบติั
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ นโยบายและการบริหารงาน ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นการสร้างแรงจูงใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ภูมหิลงั 

 
ปัจจุบนัโลกมีกระแสการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมเศรษฐกิจ การเมืองรวมถึงวทิยาการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีการส่ือสารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เปิดเสรีทางธุรกิจการคา้กบัประเทศต่างๆ 
แมก้ระทัง่ดา้นการศึกษาท าให้ประชาชนมีตวัเลือกทางการศึกษามากข้ึน โดยมีแนวโน้มของความ
ตอ้งการและความคาดหวงัต่อการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทั้งในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา 
ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารการศึกษาจึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่างให้ทนัคู่แข่งเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนให้มากข้ึน ในปัจจุบนัไดมี้หน่วยงานทางการศึกษาเป็นจ านวนมากหันมา
สนใจเนน้การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้ าท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นท่ี
ยอมรับของคนในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตน้ (เกสรา สุขสว่าง, 2540 : 5) เพื่อจะไดพ้ฒันาหน่วยงานและ
บุคลากรในองคก์ารใหป้ฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิผล หรือความส าเร็จขององคก์าร 
(ประสิทธ์ิ  สาระสันต,์ 2542 : 4) 

การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนจะเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงว่า ผูบ้ริหารจะสามารถท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งสามารถก าหนดพฤติกรรมผูน้ าของ
ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีสถานศึกษาเผชิญอยู ่ประสานความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนครู
ในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุหน้าท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงความร่วมมือและการปฏิบติัเต็ม
ศกัยภาพของผูร่้วมงานเป็นปัจจยัในการสร้างความส าเร็จให้แก่ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานการจะท างาน
ให้เต็มความสามารถได้นั้น ข้ึนอยู่กับสมรรถภาพในการท างานและการแสดงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารนัน่เอง จึงสามารถกล่าวไดว้่า ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด
ของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ (บุญเรือน  ชโลธร, 2541 : 2) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
จงัหวดัยะลา มีความจ าเป็นและตระหนกัดีวา่ตอ้งแสดงพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ให้มีขวญัก าลงัใจ
อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ตั้งอยูห่่างไกลในถ่ินทุรกนัดารและมีสภาพ
ความยากล าบากในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นสังคมแบบพหุวฒันธรรม รวมทั้งจากเหตุการณ์ความไม่
สงบท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังทั้ งในพื้นท่ีและการเดินทางไปปฏิบติังาน โดยเฉพาะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการก่อความไม่สงบท าให้ตอ้งมีการระมดัระวงัอยู่
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ตลอดเวลา สร้างหวาดระแวงและเป็นภาวะความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ขาดขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานเป็นอย่างยิ่ง ท าให้การปฏิบติังานไม่เกิดผลส าเร็จเท่าท่ีควรครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนไม่
สามารถด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ต็มเวลาจึงส่งผลทางการเรียนการสอนและท า
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูล่  าดบัสุดทา้ยของประเทศ ดงันั้นในการ
สร้างแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัและเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาอีกประการหน่ึงท่ีตอ้งบริหาร
จดัการทรัพยากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในการสร้างแรงจูงใจจึงเป็น
บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีต้องบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส า เร็จตาม
เป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 เป็นแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 
1. เพื่อศึกษาการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู ้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ท่ีจ  าแนกตามเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาด
ของโรงเรียน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. น าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตศึกษา สถาบนัรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา ถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บขอ้มูลวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

2. จดัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองและใส่ช่องส่งหนงัสือท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยแจกให้ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 235 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 235 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for 

Windows ดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2ใชค้่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ ดงัน้ี 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา นอ้ย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา นอ้ยท่ีสุด 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา   
เขต 2 ใชส้ถิติ ดงัน้ี 

3.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษา ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
 

สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติดงัน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติทดสอบสมติฐานใชส้ถิติทดสอบ t – test และ f - test 
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สรุปผลการวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษาประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ได้แก่ ครูผูส้อนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
จ  านวน 564 คน โดยผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 235 คน 

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ 
จ  านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ สถิติทดสอบที (t-test) 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 235 คน ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูผูส้อนเพศหญิงมาก
ท่ีสุด จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 เพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 มีอายุ ต  ่ากวา่ 
30 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 อาย ุ    
41-50 ปี 76 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 มากกวา่ 50 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ11.1 มากท่ีสุดคือ 
ช่วงอายุ 31-40 ปี นอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอายุต  ่ากวา่ 30 ปี วุฒิการศึกษามากท่ีสุด คือปริญญาตรี 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.1 สูงกว่าปริญญาตรี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ประสบการณ์ในการท างาน
ระหวา่ง 6- 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง    
11-15 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มากท่ีสุด จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาสอนโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามล าดบั 

2. การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

2.1 ปัจจยักระตุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1.1 ความส าเร็จของงาน 

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 
ท่ีเป็นปัจจยักระตุน้ ดา้นความส าเร็จของงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.96, S.D. = .557)                 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ 1. ผูบ้ริหารให้กรอบแนวคิดในการ
ปฏิบติัชดัเจน 2. ผูบ้ริหารและคณะครูร่วมกนัก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการปฏิบติังาน 3.การ
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ไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีดีในระหวา่งการท างาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการมอบอ านาจ
ในการตดัสินใจเม่ือการท างานประสบปัญหา 

 2.1.2 การยอมรับนบัถือ 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.92, S.D. = .533) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับความคิดใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการท างาน 2. ผูบ้ริหาร
เคารพการแสดงความคิดเห็นของครูผูส้อน 3. ผูบ้ริหารยอมรับนบัถือความแตกต่างในความสามารถ
ของผูร่้วมงานตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือผูบ้ริหารช่วยประชาสัมพนัธ์ผลงานของท่าน
เพื่อสร้างความยอมรับนบัถือในหมู่ผูร่้วมงาน 

 2.1.3 ลกัษณะของงาน 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.91, S.D. = .536) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดับแรก คือ 1. ผูบ้ริหารการมอบหมายงานท่ีมีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ               
2. ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกตามลกัษณะและ
คุณภาพของงาน 3. ผูบ้ริหารก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลักษณะความยากง่ายในการ
ปฏิบติังาน ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารก าหนดคุณภาพของงานก่อนการ
มอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

 2.1.4 ความรับผดิชอบ 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2               
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.95, S.D. = .511) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1. ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแสดงความมุ่งมัน่และความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังาน 2. ผูบ้ริหารแสดงความไวว้างใจต่องานท่ีครูผูส้อนไดรั้บการมอบหมาย 3. ผูบ้ริหาร
แสดงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้ครูผูส้อนปฏิบติั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารแสดงความกระตือรือร้นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 2.1.5 ดา้นความกา้วหนา้ 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.01, S.D. = .656) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดับแรก คือ 1. ครูผูส้อนได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 2. ผู ้บริหารสนับสนุนให้ท่านได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน              
3.ครูผูส้อนได้รับการส่งเสริมจากผูบ้ริหารให้พฒันาตนเองเพื่อการก้าวสู่ต าแหน่งท่ีมากข้ึน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผลการปฏิบติังานของท่านถูก
น ามาพิจารณาความดีความชอบอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

2.2 ปัจจยัค ้าจุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.2.1 นโยบายและการบริหาร 

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 0.98, S.D. = .623) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1.นโยบายการบริหารงานสนองความตอ้งการของครูในโรงเรียนและชุมชน              
2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 3. ก่อนการปฏิบติังานในแต่ละ
ปีการศึกษา ผูบ้ริหารแถลงนโยบายให้ครูทุกคนในโรงเรียนทราบอยา่งชดัเจนตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการบริหารงานอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เพียงพอ ถูกตอ้งและชดัเจน 

 2.2.2 การปกครองบงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.89, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดับแรก คือ 1. เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี              
2. ผูบ้ริหารแสดงความห่วงใยต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้ริหารให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 3. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนรับรู้ถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงาน 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารไดก้ าหนดการนิเทศงายอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 2.2.3 เงินเดือน 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = -3.80, S.D. = .590) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1. ผูบ้ริหารมีกฎเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่งเหมาะสมกบังานและยุติธรรม 
2. การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือจดัสวสัดิการให้กบัครูผูส้อนพิจารณาในรูปคณะกรรมการ 3. เม่ือ
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ครูผูส้อนไดรั้บความเดือดร้อน โรงเรียนใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารจดัรางวลัพิเศษเม่ือท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จและผลงานมีประสิทธิภาพ 

 2.2.4 สภาพการท างาน 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.91, S.D. = .527) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1.การจดัสภาพแวดลอ้มการท างานของโรงเรียนเอ้ือต่อการปฏิบติัของครูผูส้อน 
2. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ทั้งพฤติกรรมการท างานของครูและพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 3. ผูบ้ริหาร
จดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารแบ่งภาระงานของท่านไดส้มดุลกบังานของเพื่อนร่วมงาน 

 2.2.5 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = -3.90, S.D. = .491) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง 3 ล าดบัแรก คือ 1.ผูบ้ริหารไวว้างใจ เช่ือถือและศรัทธาบุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาค 2. เม่ือเกิด
ปัญหา ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหารพยายามประนีประนอมและปรับความเขา้ใจ 3. ผูบ้ริหารมี
ความเป็นกนัเอง ท าใหอ้บอุ่นใจในขณะปฏิบติังานและตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือจดัให้
มีกิจกรรมพบปะหรือการท างานร่วมกนัระหวา่งครูภายในโรงเรียน 

1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จ  าแนกตาม เพศ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่าง วุฒิการศึกษาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่าง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โรงเรียนท่ีมี
ขนาด แตกต่าง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 

จากผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายปัจจยัอยูใ่นระดบั
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มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ศกัยภาพของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 ท่ีบญัญติั
ใหมี้การพฒันาวชิาชีพครู เม่ือไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พงศ.2542 มาตรา 53 
ไดก้ าหนดใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา โดยมีฐานะเป็นองคก์ร
อิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวชิาชีพครูในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนด
มาตราวชิาชีพ ตลอดจนการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงท าให้ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน โดยอาศยัศกัยภาพของตนเองมากระตุน้ให้การด าเนินกิจกรรมไป เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปฏิรูประบบต่างๆ ของกระทรวง มีการกระจายอ านาจและมอบอ านาจมาท่ีโรงเรียน ให้
โรงเรียนไดเ้ป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจดัการงานของโรงเรียนไดค้ล่องตวัยิ่งข้ึนและงานท่ีทาง
หน่วยงานตน้สังกดัมาอบหมายใหน้ั้น สามารถบริหารเสร็จส้ินท่ีโรงเรียนได ้ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ว่าด้วยการปฏิรูประบบบริหารและการ
จดัการจะตอ้งพฒันาระบบคุณภาพการศึกษาให้อยูใ่นระดบัดี โดยการบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Management-SBM) จึงส่งผลให้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนในหลายๆรูปแบบทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการบริหารในลกัษณะคณะบุคคล 
จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารแต่ละโรงเรียนตอ้งมีการปรับปรุงตนเองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
ท าใหโ้รงเรียนไดป้ระสบกบัความส าเร็จในการบริหารงานในทุกๆ ดา้นเป็นท่ีน่าพึงพอใจกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีนั้นคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังาน และเม่ือผูบ้ริหารปฏิบติังานด้วยความเรียบร้อยก็จะไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติในวง
การศึกษาและสังคมทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างดีของครูผูส้อนใน
โรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เสิศศิลป์  รัตนมุสิก (2538) ท่ีไดศึ้กษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังานของผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระนนั  พิรุณสุ
ทนทร (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
ในจงัหวดัสกลนคร มีระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัสูง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกท่ีมีส่วนร่วมต่อหน่วยงาน ดา้นสภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือและด้านนโยบายและการบริหารงาน ขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบติังานและสอดคล้องกับงานวิจยัของ รัตนไตร  พรรคพวก (2539) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการท างานของครูกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 



10 
 

สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัลพบุรี พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบวา่ ผลการวิจยัคร้ังน้ี 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของแม็คเคลแลนด์ (McClelland’s Motive Theory) ท่ีเน้นในเร่ืองแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมากกวา่แรงจูงใจในดา้นอ่ืนๆ เพราะเขาเห็นวา่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความส าคญัมากท่ีสุดใน
ความส าเร็จของคนเรา ทั้ งน้ีเน่ืองจากการท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กับ
ครูผูส้อน เพื่อใหผู้ส้อนเกิดขวญัก าลงัใจในการท างานเพื่อใหเ้กิดผลท่ีดีกบัประสิทธิภาพของงานท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัหน่วยงานของตนเองเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ท่ีมีต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของครูผูส้อนในสถานศึกษา รายปัจจยัและรายดา้นมีดงัน้ี 

ปัจจัยกระตุ้น 
1. ความส าเร็จของงาน พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก ผูบ้ริหารใหก้รอบแนวคิดในการปฏิบติังานชดัเจน ผูบ้ริหาร
และครูร่วมกนัก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการปฏิบติังาน ไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีดีในระหวา่งการ
ท างาน การส่งเสริมใหมี้การประเมินผลในการท างาน การยอมรับในความรู้ความสามารถและความ
ไวว้างใจในการท างานการมอบอ านาจในการตดัสินใจเม่ือการท างานประสบปัญหา มีการให้กรอบ
แนวคิดในการปฏิบติังานชดัเจนและการยอมรับในความรู้ความสามารถและความไวว้างใจในการ
ท างาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของทฤษฎีแอทคินสัน ไดอ้ธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิวา่ เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึน
เม่ือบุคคลรู้ตวัว่า การกระท าของตนจะต้องได้รับการประเมินผลจากตวัเองหรือบุคคลอ่ืน โดย
เทียบเคียงกบัมาตรฐานอนัดีเยีย่ม ผลจากการประเมินอาจเป็นท่ีพอใจเม่ือกระท าจนเสร็จ ความส าเร็จ
ของงาน คือความส าเร็จท่ีไดรั้บเม่ือผูป้ฏิบติัเกิดความรู้สึกวา่ เขาท างานส าเร็จหรือมีความตอ้งการท่ี
จะท างานใหส้ าเร็จ ส่ิงท่ีจ  าเป็นคือ งานนั้นควรทา้ทายความสามารถและแรงจูงใจเก่ียวกบัความส าเร็จ
ของงานประกอบดว้ย 2 ส่ิงคือ ระดบัของปัจจยักระตุน้ในความส าเร็จและความสามารถในการท่ีจะ
ท างานนั้น ดังนั้นเม่ือครูผูส้อนได้รับปัจจัยกระตุ้นในการท างานจากผูบ้ริหารสูงก็จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิบติังานของครูผูส้อน และส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารก็ประสบ
ความส าเร็จตามไปดว้ย 

2. การยอมรับนบัถือ พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารยอมรับความคิดใหม่ๆท่ีจะน ามาใชใ้นการ
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ท างาน ผูบ้ริหารเคารพการแสดงความคิดเห็นของครูผูส้อน ผูบ้ริหารยอมรับนับถือความแตกต่าง
ความสามารถของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารให้ท่านปฏิบติังานท่ีส าคญั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งมีความรู้และใช้ความรู้ในการบริหารความรู้ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชแ้บ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เก่ียวกบัองคก์ารความรู้เก่ียวตวับุคคลและความรู้เก่ียวกบัภารกิจ
งาน (Anthomy, 1981 อา้งถึงใน บุญช่วย  ศิริเกษ, 2540) ความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารผ่านการ
อบรมสัมมนามาแล้วทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในองค์กร การยอมรับนบัถือความคิดใหม่ๆ การ
เคารพการแสดงความคิดเห็น การยอมรับความสามารถและการให้ความไวว้างใจผูป้ฏิบติังาน ลว้น
เป็นความรู้เก่ียวกบัตวับุคคลและภารกิจของงาน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใช ้เพื่อสร้างแรงจูงใจ
การท างานให้กบัครูผูส้อน เม่ือผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจไดดี้ขวญัก าลงัใจในการท างานก็เกิดข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธีระนนั  พิรุณสุนทร (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ระดับขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวดัสกลนคร 
ผลการวิจยัพบว่า ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสกลนคร มีระดบัขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัสูง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้สึกท่ีมีส่วนร่วมต่อหน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบติังาน ด้านการยอมรับนับถือและด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นการแสดงการสร้างแรงจูงใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงอยูใ่นระดบัมาก 

3. ลกัษณะของงาน พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารการมอบหมายงานท่ีมีลกัษณะตรงกบัความรู้
ความสามารถ บริหารให้การสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกตาม
ลกัษณะและคุณภาพของงาน  ผูบ้ริหารก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลกัษณะความยากง่ายใน
การปฏิบติังานทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ประสบการณ์ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร ท าให้ผูบ้ริหาร
เกิดความช านาญในทกัษะการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะเชิงมโนทศัน์ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก าหนดนโยบายการวางแผน ทกัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร
กบับุคคลในระดบัต่างๆ การจูงใจผูร่้วมงาน และทกัษะเชิงเทคนิค เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานแต่ละชนิด (Hellriegel & Slocum, 1982 อา้งถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2542) ซ่ึงการ
มอบหมายงานไดต้รงกบัความรู้ความสามารถ การสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การอ านวย
ความสะดวก รวมทั้งการก าหนดคุณภาพของงานก่อนการมอบหมายงาน เป็นทกัษะเชิงเทคนิค และ
ผูบ้ริหารตอ้งใชท้กัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ในกระบวนการมอบหมายงานอีกดว้ย ซ่ึงทกัษะทั้งสามน้ีจะ
เก่ียวพนักนั แล้วแต่จงัหวะและโอกาสท่ีผูบ้ริหารจะน ามาใช้ หากน ามาใช้ไดเ้หมาะสมกบัจงัหวะ 
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โอกาสและบุคคลย่อมส่งผลดีต่องานท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ มีขวญัก าลังใจและ
แรงจูงใจในการท างานให้ส าเร็จสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มจัฉรี  โอสถานนท ์(2539) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูท่ีท าการสอนในโรงเรียนเด็กมีความบกพร่อง
ในทางสติปัญญาทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา่ มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จของงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความรับผิดชอบและลักษณะของงาน โดย          
กอ้งเกียรติ  เชยชม (2531) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของอาจารยพ์ลศึกษาในถาบนัผล
ติครู พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูงเรียงตามล าดับ คือ ลักษณะของงาน 
สถานภาพทางสังคม การได้รับการยอมรับนับถือ และรู้สึกประสบผลส าเร็จ ดงันั้น ด้วยเหตุผล
ดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริหารไดแ้สดงพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
ครูผูส้อนในระดบัมาก 

4. ความรับผิดชอบพบว่าครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแสดงความมุ่งมัน่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารแสดงความไวว้างใจต่องานท่ีครูผูส้อนได้รับการ
มอบหมาย  ผูบ้ริหารแสดงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายไดส้ าเร็จตาม
ก าหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าองคก์ร จึงตอ้งปฏิบติังานให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งการ
มีคุณภาพ จริยธรรมและการปฏิบติังานในหนา้ท่ีตอ้งแสดงความมุ่งมัน่ในงาน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง งานและเพื่อนร่วมงาน มอบหมายความไวว้างใจในการท างานให้กบัผูป้ฏิบติังาน และช่ืนชม
ยกยอ่งชมเชย เม่ือผลงานส าเร็จตามเป้าหมายทั้งคุณภาพและปริมาณ พฤติกรรมของผูบ้ริหารดงักล่าว
จะท าให้ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างาน สอดคลอ้งกบั (ประดบั  ขนัทอง
ทิพย,์ 2536 อา้งถึงใน สุจินดา  สุนนท,์ 2546) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานครู
เทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลจังหวดัลพบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการท างาน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้น
ความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้วย
เหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ครูผูส้อนมีความคิดเห็นวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานใหก้บัครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 

5. ความก้าวหน้า พบว่าครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือครูผูส้อนไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้รับการอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานเพื่อความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ครูผูส้อนไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้ริหารให้พฒันา
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ตนเองเพื่อการกา้วสู่ต าแหน่งท่ีมากข้ึน ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูผูส้อนใชค้วามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์มาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ วิชาชีพครูในปัจจุบนัถือไดว้า่ 
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูจึงตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 39 ความวา่ ให้ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดงัต่อไปน้ี เป็นต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ ได้แก่ ก. ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะดงัต่อไปน้ี (1) ครู
ช านาญการ (2) ครูช านาญการพิเศษ (3) ครูเช่ียวชาญ (4) ครูเช่ียวชาญพิเศษ (ราชกิจจานุเกศา เล่มท่ี 
121 ตอนพิเศษ 79ก หนา้ 37) ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งส่งเสริมครูให้เขา้รับการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเตรียมการรองรับวิทยฐานะทางต าแหน่งครูผูส้อนและประการส าคญั
ตอ้งผลกัดบัและส่งเสริให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานความรู้ความสามรถ ดงันั้น 
ผูบ้ริหารจึงสนบัสนุนให้ครูผูส้อนใช้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบติังานอย่าง
เต็มท่ี เพื่อให้ครูผูส้อนมีผลงานพร้อมรับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ซ่ึงการประเมินค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการ
ปฏิบติังาน ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการเรียน การสอน 
ดงันั้น ปัจจยัความกา้วหนา้จึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารน ามาสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัครูผูส้อน
เป็นอนัดบัแรก 

ปัจจัยค า้จุน การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อน 

1. นโยบายและการบริหารงาน พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ นโยบายการบริหารสนองความตอ้งการ
ของครูในโรงเรียนและชุมชน  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  
ก่อนการปฏิบติังานในแต่ละปีการศึกษา  ผูบ้ริหารแถลงนโยบายให้ครูทุกคนในโรงเรียนทราบอยา่ง
ชัดเจน   อันเป็นผลมาจากการบริหารงานของผูบ้ริหาร และการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการ
บริหารงานอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ ถูกตอ้งและชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัเป็นการบริหารแนวใหม่ท่ีใชเ้ทคนิคการบริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วมคิดร่วมท า (Collaborative management) ซ่ึงลกัษณะการบริหารจดัการแบบร่วมคิดร่วมท านั้น 
เป็นการร่วมคิดร่วมท า เป็นความร่วมมือช่วยเหลือทางบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน โดยมีจุดเน้น
หลักท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการก าหนดนโยบายเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  มีหนา้ท่ีหลกั 4 ประการ คือ (1) ก าหนดเป้าหมายและวเิคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการ (2) 
ก าหนดนโยบาย (3) ใหค้วามเห็นชอบในการจดัสรรงบประมาณ (4) ประเมินผลส าเร็จของเป้าหมาย 
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นโยบายและการสนองตอบต่อปัญหา/ความตอ้งการ กระบวนการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคิด
ร่วมท าประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี (Caldwell and Spinks, 1988 อา้งถึงใน ถวิล มาตรเล่ียม, 
2545 : 135-136) (1) ก าหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการ (2) ก าหนดนโยบาย (3) 
การวางแผน (4) การก าหนดงบประมาณ (5) การน าไปปฏิบติั (6) การประเมินผล กระบวนการ
ดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงผูบ้ริหาร
ตอ้งยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการปฏิบติัการศึกษา ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลสารสนเทศ ก่อนการตดัสินใจและผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรม
ท่ีโปร่งใสในการท างานจึงเป็นพฤติกรรมท่ีดี ยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้ครูผูส้อน
ดว้ย จึงท าให้การสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน 
อยูใ่นระดบัมาก 

2. การนิเทศงาน พบว่าครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก คือ เม่ือมีปัญหาในการปฏิบัติงานผูบ้ริหารให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารแสดงความห่วงใยต่องานท่ีได้รับมอบหมายและผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนรับรู้ถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานท่ีผูบ้ริหารมอบหมายให้ปฏิบติั  ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการศึกษา หรือ
เก่ียวอีกนยัหน่ึง คือ ผูบ้ริหารในฐานะผูนิ้เทศ ซ่ึง ไวส์ (Wiles, 1983 อา้งถึงใน สุชาดา  เคหงั, 2547 : 
131) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานผูนิ้เทศ มีดงัน้ี (1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีในกลุ่มและขจดัขอ้ขดัแยง้ต่างๆในกลุ่มและขจดัขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ใน
กลุ่ม (2) บทบาทในฐานะผูน้ า น าผูอ่ื้นให้เกิดการพฒันามีความรับผิดชอบ ร่วมตดัสินใจใช้อ านาจ                       
(3) บทบาทในดา้นการจดัและด าเนินงานในหน่วยงานพฒันาองค์กร สร้างเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน (4) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์บุคลากรให้เดการใช้บุคลากรตรงความรู้
ความสามารถ ความต้องการให้เกิดความอบอุ่นใจและมีความเช่ือมั่นในตนเองและผู ้อ่ืน                             
(5) บทบาทในการสร้างขวญัครู ช่วยให้ครูเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีความปลอดภยั มีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานให้ครูมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นบุคคลส าคญัและเป็นท่ีตอ้งกานของคนอ่ืน 
(6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมประชุมสัมมนา พัฒนาวิชาชีพครูให้เ กิด
ความก้าวหน้า การประเมินผลบุคลการน าผลการประเมินมาพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
บทบาทดงักล่าวลว้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารศึกษามาแลว้ทั้งส้ิน ถา้ผูบ้ริหารด าเนินการไดค้รบสมบูรณ์ก็
จะเป็นผูบ้ริหารในฐานะผูนิ้เทศท่ีดี แต่จากการท่ีผูบ้ริหารแสดงความห่วงใยช่วยเหลือทั้งงานและ
ครูผูส้อนเป็นอย่างดี รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมในการนิเทศงานและเป็นพฤติกรรมในการสร้าง
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แรงจูงใจในการท างานให้กับครูผูส้อน เหตุผลดังกล่าวครูผูส้อนจึงมีความคิดเห็นว่าการสร้าง
แรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

3. เงินเดือนพบวา่ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารมีกฎเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่งเหมาะสมกบังานและ
ยุติธรรมการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือจดัสวสัดิการให้กบัครูผูส้อนพิจารณาในรูปคณะกรรมการ และ
เม่ือครูผูส้อนได้รับความเดือดร้อน โรงเรียนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน สวสัดิการเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของครูผูส้อน ขวญัก าลงัใจ 
แรงจูงใจในการท างานของครู่จะดีถา้ไดรั้บค่าตอบแทนหรือเงินเดือน รวมทั้งสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ (อนงค์  อนันต์รัตนสุข, 2541 อา้งถึงใน สุจินดา  สุนนท์, 2546) ท่ี
พบว่า ขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน ประเภทสามญัศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมมีขวญัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีขวญัใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีขวญัในการปฏิบติัแตกต่าง
กัน ซ่ึง (เกษม  แก้วเจริญ, 2539 อ้างถึงใน สุจินดา  สุนนท์, 2546) ได้ศึกษาเร่ืองขวญัของครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมขวญัของครูในระดบัปานกลาง มีขอ้เสนอแนะในการยกระดบัขวญั
ของครูอาสาสมคัร ไดแ้ก่ ควรจดัสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสม ใกลเ้คียงกบัขา้ราชการ ควรให้มีการ
เบิกจ่ายเงินเดือนเป็นปกติทุกเดือน เป็นตน้ ในขณะท่ี ธรินธร  สรรพกิจก าจร (2542) พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉบียงเหนือ ในงาน
ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ รายได้ ความมัน่คงในการท างานสวสัดิการต่างๆ ในหน่วยงาน โอกาส
กา้วหน้าและการบริหารท่ีมีประสิทธิ ส่วนบุคลากรท่ีมีเงินเดือน/เงินเพิ่มพิเศษต่างกนั มีความพึง
พอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั .05 ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการผูบ้ริหารมีกฎเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนอยา่งเหมาะสมกบังานและยติุธรรม ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การท่ีผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมจึง
เป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพราะเกิดความยุติธรรม มีความเหมาะสม รวมทั้งการช่วยเหลือครูท่ีไดรั้บ
ความคิดเห็น ครูผูส้อนจึงมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

4. สภาพการท างาน พบว่า ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ การจดัสภาพแวดลอ้มการท างานของโรงเรียนเอ้ือต่อ
การปฏิบติัของครูผูส้อน ผูบ้ริหารเอาใจใส่ทั้งพฤติกรรมการท างานของครูและพฤติกรรมการเรียน
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ของนักเรียน และ ผูบ้ริหารจดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ ผูบ้ริหารเอาใจใส่ทั้งพฤติกรรมการท างานของครูและพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และ
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการท างานท่ีดีแก่บุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท างานให้ส าเร็จ มีความสุขความสบายจากการทงาน 
โดยเฉพาะการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกช่วยให้ครูท างานได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน การเอาใจใส่
พฤติกรรมในการท างานของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีเป็น
พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ขององค์กรและสังคมย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัครูผูส้อน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวครูผูส้อนจึงมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

5. ความสัมพนัธ์รายบุคคลพบว่าครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดับแรก คือ ผูบ้ริหารไวว้างใจ เช่ือถือและศรัทธา
บุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาค เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งเพื่อนร่วมงานผูบ้ริหารพยายามประนีประนอม
และปรับความเขา้ใจ ผูบ้ริหารมีความกนัเอง ท าใหอ้บอุ่นใจในขณะปฏิบติังาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ 
ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงานท่ีดีเป็นความปรารถนาของผูบ้ริหารรวมทั้งครูทุกคน เพราะภายใน
หน่วยงานมีบุคคลหลายกลุ่ม อาทิเช่น ผูบ้ริหาร ครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว คนงานและ
นกัเรียน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัครู ครูกบัเพื่อนครู และความสัมพนัธ์กลัป์กลุ่ม
อ่ืนๆ ย่อมีความส าคญัต่อหน่วยงานทั้งส้ิน การท่ีผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมให้น่าเช่ือถือ ศรัทธา น่า
ไวว้างใจ มีความเป็นกนัเอง ประนีประนอม เม่ือเกิดปัญหาท่ีหลีกเหล่ียงไม่ไดเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สุพตัรา  สุภาพ (2536) ได้กล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าท่ีดีว่า 
ผูบ้ริหารตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ เพราะงานจะส าเร็จตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ด้วยการรู้จกัเคารพศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น รวมทั้งจอ้งใจกล้าและไม่เข้าข้างตวัเอง ด้วย
เหตุผลท่ีวา่การมีมนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงานจึงสร้างพฤติกรรมจูงใจใหก้บัครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนใน

โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 



17 
 

ปัจจัยกระตุ้น ผู้บริหารควร 
1. ใหข้อ้เสนอแนะท่ีดีในระหวา่งการท างาน กบัครูผูส้อน จะส่งผลให้ครูผูส้อนมีก าลงัใจ

ในการปฏิบติังานและมีความรู้สึกท่ีดีกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
2. มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของครูผูส้อน เพื่อสร้างความยอมรับนับถือในหมู่

ผูร่้วมงานและหน่วยงานต่างๆ ทราบเม่ือครูผูส้อนมีผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
3. มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลักษณะความยากง่ายในการปฏิบติังาน 

พร้อมทั้งบุคลากรท่ีร่วมรับผดิชอบ 
4. ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการสั่งงานให้ครูผูส้อนปฏิบติังานท่ีมอบหมาย โดยการ

ตรวจสอบและก ากบัติดตามเป็นระยะ เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
5. น าผลงานท่ีส าเร็จมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความความชอบด้วย 

เพื่อใหค้รูผูส้อนรู้สึกท่ีดีมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจัยค า้จุน ผู้บริหารควร 
1. มีการส ารวจความตอ้งการของคณะครูและชุมชนวา่โรงเรียนซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตอ้งการใหโ้รงเรียนด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ไปในทิศทางใด 
ควรใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 

2. จดัท าแผนการนิเทศภายในท่ีสามารถปฏิบติัได ้และใหค้รูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและร่วมนิเทศ 

3. ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินผลการท างานของครูอย่างชัดเจน และน าผลการ
ประเมินท่ีครูปฏิบติัและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมาพิจารณาให้รางวลั เพื่อให้ครูเกิดขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน 

4. แบ่งงานและหน้าท่ีตามความยากง่าย ความถนัดให้สอดคล้องกบัภาระงาน ความ
รับผดิชอบของบุคลากรและแบ่งบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบังาน 

5. ใหก้ าลงัใจแก่ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานซ่ึงไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ขาดความเช่ือมัน่ในการ
ท างานท่ีผูบ้ริหารไดม้อบหมายใหค้รูปฏิบติั การก ากบัเป็นระยะก าหนดแผนการท างานท่ีชดัเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรจะศึกษาตวัแปรต้นด้านอ่ืนๆ ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์การสร้างแรงจูงใจของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผูส้อน เช่น วิทยฐานะ สภาพท่ีตั้ งของ
โรงเรียน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมของผูบ้ริหารและภาวะผูน้ าท่ี
เป็นแนวคิดใหม ่
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2. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

4. ควรเปรียบเทียบวา่ผูบ้ริหารใชปั้จจยักระตุน้หรือปัจจยัค ้าจุนมากกวา่กนั 
5. ควรศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อปัจจยักระตุน้และปัจจยัค ้าจุน 


