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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 2  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (SURVEY RESEARCH)  โดยมีวัตถุประสงคของ

การวิจัย และสรุปผลการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามตําแหนง  และ 

ขนาดของสถานศึกษา 

 สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาสถานศึกษา 

เขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 

 2.  ผูบริหาร และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

แตกตางกัน 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 433 คน ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 

127 คน ครู จํานวน 306 คน 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน  คือ 

   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน

แบบเลือกตอบ  (Check list) 

   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

โดยใชปจจัยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ  2 ประการ  คือ  ปจจัยจูงใจ  ไดแก  ความสําเร็จในการทํางาน  

การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  และความกาวหนาใน
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ตําแหนงหนาที่การงาน  ปจจัยค้ําจุน  ไดแก  นโยบายและการบริหารงาน   ความสัมพันธระหวาง

บุคคลในหนวยงาน  ความมั่นคงในการทํางาน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  และรายได  

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  โดยมีคําถามจํานวน

ทั้งหมด 60 ขอ 

   ตอนที ่3  เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 

 การวิเคราะหขอมูล 

   ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใช

ความถี่  และคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 

   ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน 2 ปจจัยคือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน 

วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย (X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตาราง

พรอมคําอธิบายประกอบ 

   ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ในปจจัย  คือ  ปจจัยจงูใจและ

ปจจัยค้ําจุน จําแนกตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ t – test,  

F – test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ Scheffe/ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย

ประกอบ 

   ตอนที่ 4  แบบสอบถามปลายเปดวิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปนตอน ๆ ดังตอไปนี ้

 ตอนที่ 1  ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   โดยจําแนกตาม

ตําแหนง  และขนาดของสถานศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูมากกวาเปน

ผูบริหาร  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา

ขนาดกลางมากกวาผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ

 ตอนที่ 2  ผลการวิจัยความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน 2 ปจจัยคือปจจัยจูงใจ

และปจจัยค้ําจุน 

 ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
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ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน 2 ปจจัย  คือ  ปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานใน 2 ปจจัย เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย  ไดแก 

 1.  ปจจัยจูงใจ 

   1.1  ดานความสาํเร็จในการทํางาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความสําเร็จในการทํางานในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ

อ่ืนคือ ขอ 2  มีความปลาบปลื้มใจในความสําเร็จของงาน   และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  

คือ  ขอ 4  มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน 

   1.2  ดานความรับผิดชอบ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความรับผิดชอบในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน

คือขอ 1  การไดรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางเต็มที่   และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  คือ  

ขอ 4  การไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น 

   1.3  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน ๆ  คือ  ขอ 1  การไดสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงาน  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน  คือ 

ขอ 5  การไดรับการแสดงความยินดีจากผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ 

   1.4  ดานลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ

อ่ืนคือ ขอ 6  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  คือ ขอ 3 การได

ปฏิบัติงานที่มีความยุงยากซับซอน 

   1.5  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  ขอ 5  การไดเพิ่มพูนความรูโดยการเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา

อยางสม่ําเสมอ  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  คือ ขอ 6  การไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน    

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 2.  ปจจัยค้ําจุน 

   2.1  ดานความมั่นคงในการทํางาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความมั่นคงในการทํางานในภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ

อ่ืนคือ ขอ 5  มีความมั่นใจตอความมัน่คงของอาชพี และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  คือ ขอ 1 

การมีผูบังคับบัญชาปกปองคุมครอง 

   2.2  ดานความสัมพนัธระหวางบุคคลในหนวยงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน

หนวยงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน คือ ขอ 2  มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน คือ ขอ 5 การไดเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ 

   2.3  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานสภาพแวดลอมในการทํางานใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากมากกวาขออ่ืน  คือ ขอ 6 มีเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาที่ดี และขอที่มีคาเฉลีย่นอยกวา

ขออ่ืน  คอื  ขอ 3  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

   2.4  ดานนโยบายและการบริหาร 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานนโยบายและการบริหารในภาพรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ

อ่ืน คือ  ขอ 4  การมีความเขาใจตอบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายอยางชัดเจน และขอที่

มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ  คือ  ขอ  6  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นวิพากษ  วิจารณ  เกี่ยวกับการ 
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กําหนดนโยบาย 

   2.5  ดานรายได 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานรายไดในภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืน  คือ  ขอ 2  

การไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 6  

เงินรายไดที่ไดรับสามารถทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอแรงจูงใจใน     

การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน 2 ปจจัย  

คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได  

ดังนี้ 

 จําแนกตามตําแหนง  ดานปจจัยจูงใจ  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

แตกตางกัน  3  ดาน  คือ  ดานความสําเร็จในการทํางาน   ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ  และ

ดานความรับผิดชอบ  นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 จําแนกตามตําแหนง  ดานปจจัยค้ําจุน  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานความมั่นคงในการทํางานและดานรายได นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน  ผลการวิจัยพบวา

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมไมแตกตางกัน   ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

สถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการวิจัยในเรื่องของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน  2  ปจจัย  คือ  ปจจัยจูงใจ  และปจจัยค้ําจุน มีสาระสําคัญที่    
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ผูวิจัยจะนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

 ผลการวิจัย  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ใน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ

และปจจัยค้ําจุน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารมีความพอใจในงานที่

ปฏิบัติ  มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานทําใหเกิดความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน   รวมทั้ง

การไดรับผิดชอบงานในหนาที่ไดอยางเต็มที่  ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน และงานที่ปฏิบัติเปนงานที่นาสนใจตรงกับความรูความสามารถเขาใจถึงความกาวหนา

ในตําแหนงหนาที่การงานของตน และคิดวางานที่ปฏิบัติมีความมั่นคง มีความสัมพันธอันดีกับ

เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  มีบรรยากาศการทํางานเปนแบบกัลยาณมิตร  และมีนโยบาย

ในการทํางานที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได  รวมทั้งมีรายไดที่เพียงพอกับการดํารงชีวิตในยุค

ปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ  แสวงดี  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ    

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สายัณห  ตากมัจฉา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ใน  

3  ดาน  คือ  ดานความตองการดํารงชีวิต  ดานความตองการสัมพันธ  และดานความตองการ

ความเจริญกาวหนา  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา    สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดระยองโดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับแนวคิดของ กวี  วงศพุฒ 

(2542 : 73) ที่กลาววา  แรงจูงใจ  เปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะชวยผลักดันใหคนทํางานดวย

ความเต็มใจ  มีพลังที่จะทํางานดวยความสุข  และผลงานที่ออกมายอมเปนประโยชนตอกิจการ        

โดยสวนรวมและเมื่อพิจารณาแตละปจจัยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 1.  ปจจัยจูงใจ 

   1.1  ดานความสําเร็จของงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานความสําเร็จในการทํางานใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะการมอบหมายงานใหผูบริหารปฏิบัตินั้นไดคํานึงถึง

ความรูความสามารถของแตละบุคคล  ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

และกอนเขาสูตําแหนงของผูบริหารนั้น จะตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก และอบรมความรู
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ตามหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารไดรับการอบรมอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ จึงทํา

ใหผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารงาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมัย  เปลี่ยนเดชา  

(2537 : บทคดัยอ) ไดวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการพลเรือน ในสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการพลเรือน

ในสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจยัของ ศรีรัตน  บญุอริยะ (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของอาจารย และขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา กลุมอาจารยมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสาํเร็จในการทํางานอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน คือ มีความปลาบปลื้มใจในความสําเร็จของงาน  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวา  เมื่อผูบริหารได

ปฏิบัติงานตาง ๆ จนประสบความสําเร็จ  ความรูสึกพึงพอใจและความปลาบปลื้มใจก็จะตามมา 

ความสําเร็จในหนาที่การงานของผูบริหารเกิดจากการสามารถแกไขปญหาตาง ๆ คร้ันงานสําเร็จก็

จะรูสึกภาคภูมิใจมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จตอไป  ดังที่ เฮอรซเบอรก 

(Herzberg, Mausner, and Snydeman.1959 : 113 –115)  กลาววา ความสําเร็จในการทํางาน 

เปนความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใจ เมื่อมีผลงานปรากฏเดนชัด หรือเมื่อเขาไดทํางานและ

แกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปตามความตองการและบรรลุวัตถุประสงคของงานที่วางไว และขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน  คือ  มีความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  อาจเปน

เพราะผูบริหารยังไมมั่นใจวา ในชวงเวลาที่ผานมาไดมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ให

ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดจึงทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอยกวาขออ่ืน 

   1.2  ดานความรับผิดชอบ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความรับผิดชอบในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติงานของผูบริหารนั้นไดมีการมอบหมายงาน     

อยางเหมาะสม  โดยมีการออกกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  ซึ่งผูบริหารตองมีหนาที่ในการ

จัดทําคูมือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลโดยไดกําหนดบทบาทอํานาจ

หนาที่ที่ผูบริหารตองรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  ตลอดจนเปดโอกาสให

ผูบริหารสามารถทํางานไดอยางมีอิสระมากขึ้น  มีการกระจายอํานาจทั้งดานการบริหารวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษา 

นอกจากนั้น  การพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารอยางยุติธรรมก็เปนสวนสําคัญที่จะชวย

สรางแรงจูงใจดานความรบัผิดชอบใหกับผูบริหาร   ดังที่  ธงชัย สันติวงษ (2536 : 123) กลาววา 
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การไดรับผิดชอบในงานที่ทําเปนขนาดความรูสึกของคนที่ไดมีโอกาสรับผิดชอบ และเปนเจาของ

เร่ืองนั้นที่ตัวเขาจะเปนผูทําดวยตนเองจนบรรลุผลสําเร็จ และถาหากเขารับผิดชอบในผลสําเร็จ

ดวยตัวเขาเองคนเดียวไดมากแลวความพึงพอใจก็มีมาก จะเกิดแรงจูงใจใหทํางานไดมากขึ้นดวย   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ฤดี  วงศสังฮะ  (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจ

ในการทํางานของครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  

ความพึงพอใจในการทํางานของครูสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจดานความรับผิดชอบอยูในระดบัมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  

นฤมล  มีชัย (2535 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยในเรื่อง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   สังกดั

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา  ความพึงพอใจในการทํางานของครู

ในดานของความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน  คือ  การไดรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางเต็มที่   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะการที่ผูบริหารได

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจตอผลงานที่ไดรับอยางคุมคา

กับการปฏิบัติงานที่ไดทุมเทไป ผลงานที่ปรากฏเปนผลจากการทุมเทในการทํางานของผูบริหารเอง

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  พนัส  หันนาคินทร   (2542 : 168 ) ที่วาผูที่มีความรับผิดชอบ

ตองหมั่นติดตามผลงานไมใหเกิดความบกพรองเสียหายเมื่อมีขอบกพรองหรือความเสียหาย

เกิดขึ้นก็พยายามแกไขโดยไมแกตัวหรือโทษผูอ่ืน  และพรอมที่จะรายงานสิ่งบกพรองท่ีเกิดขึ้นแก

ผูบังคับบัญชาโดยไมปกปด และมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน

คือ  การไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะในสภาพปจจุบัน

ผูบริหารมีหนาที่ที่จะตองบริหารงานสถานศึกษาในดานตาง ๆ มากเพียงพออยูแลว การไดรับมอบ

อํานาจจากผูบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้นอีกอาจจะเปนภาระกับผูบริหารมากจนเกินไป จึงมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานนอยกวาขออ่ืน 

   1.3  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในภาพ

รวมอยูในระดับมาก   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความตระหนักดีวาตนเองเปนบุคคลสําคัญ

คนหนึ่งที่กอใหเกิดความสําเร็จของงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน

และบุคคลทั่วไปที่มาติดตอราชการเปนอยางดีจึงเปนผลใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายซึ่งสอดคลอง

กับ มาสโลว (Maslow, 1954, อางถึงใน ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล. 2540 : 182 – 186) ที่กลาววา  

ความตองการไดรับการยอมรับนับถือเปนความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม รวมทั้ง
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องคประกอบตาง ๆ  ที่แสดงวาไดรับการยกยองนับถือ  การมีเกียรติยศชื่อเสียงจนเปนที่ยอมรับ   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนา  วรรณคํา  (2532 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  ตามการรับรูของ

ตนเอง พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร ในดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ดํารง   ศรีอราม (2543 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวา ครูผูสอนมีแรงจูงใจดานการไดรับ

การยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน  คือ  การไดสรางชื่อเสียงใหกบัหนวยงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่ผูบริหารไดสรางชื่อเสียง

ใหกับหนวยงานยอมเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและชุมชน  

รวมทั้ง  ทําใหตนเองเกิดความภาคภูมิใจ  การไดรับการยกยองชมเชยเปนการเสริมแรงในทางบวก

ใหกับผูบริหารและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตอไป ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 17) กลาววา  

ความตองการมิตรสัมพันธเปนความตองการที่จะมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่น โดยคํานึงถึง

การยอมรับของเพื่อนรวมงาน   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ระวีวรรณ  เสวตามร (2532 : 61) 

กลาววา สิ่งหนึ่งที่เปนที่ตองการของมนุษยในการมีชีวิตอยูในสังคม  คือ  การที่ใหผูอ่ืนมีความรูสึก

ตอตนวาตนมีคุณคามีความสําคัญ  วิธีการที่จะทําใหเกิดความรูสึกเชนนี้ได  คือ  การที่บุคคลอ่ืน

ใหคํายกยองชมเชย และเปนสิ่งเสริมแรงในทางบวก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน  คือ  การ

ไดรับการแสดงความยินดีจากผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานใน

สถานศึกษาผูบริหารมีผูบังคับบัญชา คือ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโอกาสที่จะไดรับการแสดงความยินดี

จากผูบังคับบัญชาเปนเรื่องที่คอนขางยากและประกอบกับมีผูบริหารเปนจํานวนมาก  อาจไดรับ

การแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ไดไมทั่วถึง  จึงทําใหแรงจูงใจในขอนี้นอยกวาขออ่ืน 

   1.4  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวางานที่ผูบริหารปฏิบัติเปนงานที่ไดใชความรูความสามารถอยาง

เต็มที่งานที่ปฏิบัติไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต  จึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ดังที่ 

วิชัย โถสุวรรณ  (2535 : 117)  กลาววา งานที่ทาทายความรูความสามารถมีแนวโนมที่จะนําไปสู 

ความพึงพอใจมากกวา และผูปฏิบัติงานไดใชความคิดสรางสรรค หรือไดใชความพยายามเพื่อให  
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บรรลุเปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศรีรัตน บุญอริยะ (2538 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัย

เร่ือง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานลักษณะ

งานที่ปฏิบัติอาจารยมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ  แสวงดี 

(2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับ

ประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 

พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและอําเภอ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 ดานลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน  คือ  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความตื่นตัวและมี

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและคิดวางานที่ปฏิบัติเปนงานทาทายความสามารถจึงมีความมุงมั่น

ตอการปฏิบัติงานสูง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เทพพนม เมืองแมน (2540 : 56)  ที่วาการจูงใจ

ใหคนปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถของเขานั้น ผูบริหารควรทําใหงานที่จะใหเขาทํามีลักษณะที่

ทาทายความสามารถใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การไดปฏิบัติงาน

ที่ยุงยากซับซอน  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในการบริหารงาน

หลายประการอยูแลว ถาเปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมากจนเกินไปตองใชเวลาในการปรับปรุง

แกไขอาจกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานได 

   1.5  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่

การงานในภาพรวม  อยูในระดับมาก   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2      

มีหลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูบริหารตามความเหมาะสม และเปนธรรม   ซึ่งระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปดโอกาสให เลื่อนตําแหนงไดตามความรู

ความสามารถ และจากผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาความรู  โดยจัดใหมีการอบรม  สัมมนาอยู

อยางสม่ําเสมอ อันนําไปสูความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

สายัณห  ตากมัจฉา  (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ประถมศึกษา สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองดานความตองการความ

เจริญกาวหนาอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงศักดิ์ เสนอกลาง (2544 : บทคัดยอ)  
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ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาตามบริเวณแนว

ชายแดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสระแกว  พบวา  ครูมีแรงจูงใจในดานของ

ความตองการ  ความเจริญกาวหนาอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา 

ขออ่ืน คือ การไดเพิ่มพูนความรูโดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาอยางสม่าํเสมอ   ทั้งนี ้ อาจ

เปนเพราะวาเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศกึษาเปนประจาํ

ทุกเดือนเพื่อรับทราบนโยบายขอราชการ และความเคลือ่นไหวทางการศึกษาที่ตองดําเนนิการและ

ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ การจดัฝกอบรมสัมมนาในเรื่องทีผู่บริหารใหความสนใจก็เปนสวนสาํคัญที่จะ

พัฒนาผูบริหารใหมีความรูความสามารถ ดังที่ วิชัย  โถสุวรรณ (2533 : 73) กลาววา การใหโอกาส

ในการกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และการสงเสริมใหคนมีโอกาสเติบโตดวยความรู และ 

ความสามารถ และความชาํนาญมากขึ้น  โดยจัดใหมีการฝกอบรม  ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ และ

การสรางประสบการณการทํางานดานตาง ๆ  ซึง่ถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่เปนสิ่งจงูใจใหกบั

คนทํางาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน คือ การไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารไมคอยมีโอกาสไปศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะการไป

ศึกษาดูงานภายนอกประเทศ  ซึ่งตองเสยีคาใชจายสูง และยังขาดการสนับสนุน หรือสงเสริมให

ผูบริหารไดไปศึกษาดูงานตางประเทศเทาที่ควร 

 2.  ปจจัยค้ําจนุ 

   2.1  ดานความมั่นคงในการทํางาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานความมั่นคงในการทํางานในภาพรวม

อยูในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาการรับราชการของผูบริหารมีความมั่นคง การใหออกหรือ

ไลออกจากราชการเปนไปดวยความยุติธรรม  มีขั้นตอนการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่กําหนดไว

อยางชดัเจน   นอกจากนี้  การประเมินความดี  ความชอบของผูบริหารไดมีการประเมินแบบเปด  

มีความโปรงใส  ใหความยุติธรรมกับทุกคนมากขึ้น ดังที่ วิชัย  โถสุวรรณ (2535 : 76) กลาววา 

ความมั่นคงในหนาที่การงาน  เปนการใหความมั่นใจวา  จะไมประสบสิ่งที่ไมพึงปรารถนา  เชน  

การไมมีงานทํา  การสูญเสียตําแหนง  การถูกลดตําแหนง  การสูญเสียรายได   ซึ่งจะเปนการขจัด

ความกลัวและสรางความมั่นคงปลอดภัยใหเกิดขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัญญัติ  แสวงดี 

(2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับ

ประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง เขตการศึกษา 12 พบวา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
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อําเภอ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง เขตการศึกษา 12   ดานความมั่นคงในการทํางานอยูใน

ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของชลิต  พูลศิลป  (2527 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง   

ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา

ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร มี

ความพึงพอใจในดานความมั่นคงในการทํางานอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  และขอที่มีคาเฉลี่ย

มากกวาขออ่ืน  คือ  มีความมั่นใจตอความมั่นคงของอาชีพ  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารนอกจาก

ไดรับเงินเดือนตามอัตราที่กําหนดแลว  ผูบริหารที่มีวิทยฐานะชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษยังจะไดรับเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงอีกดวยและใน

การโยกยายตําแหนงของผูบริหารก็เปนไปดวยความยุติธรรม  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน 

คือ  การมีผูบังคับบัญชาปกปองคุมครอง  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะสภาพในปจจุบันการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรูความสามารถในการบริหารมากขึ้น  จึงไมจําเปนที่จะให

ผูบังคับบัญชาคอยปกปองคุมครอง 

   2.2  ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน

หนวยงานในภาพรวม  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความใกลชิดสนิทสนม

ทั้งในกลุมของผูบริหารดวยกัน   และกลุมของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา   มีบุคลากรใน

หนวยงานใหความรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกนั  ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง   มีการพบปะ

รวมกลุมกันอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมัย  เปลี่ยนเดชา (2537 : บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติพบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานอยูใน

ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นงนุช  รุงกลิ่น (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

ภาคเหนอื พบวา ปจจัยที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูภาษาไทยในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคเหนือในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  และขอที่มีคาเฉลี่ย

มากกวาขออ่ืน  คือ  มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ทั้งนี้  อาจเปน

เพราะผูบริหารมีความสามัคคีกลมเกลียวรักใครปรองดองกันเปนอยางดีไมวาจะเปนในระดับ
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ผูบริหารดวยกันหรือกับผูใตบังคับบัญชา และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน คือ การไดเขารวม

กิจกรรมกับชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารมีภาระหนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติหลายประการ  การที่จะเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ บางครั้งตอง

อาศัยเวลาในการเขารวมกิจกรรมจึงทําใหผูบริหารมีแรงจูงใจนอยกวาขออ่ืน 

   2.3  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานสภาพแวดลอมในการทํางานใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารมีหองทํางานที่เปนสัดสวนมีพื้นที่เพียงพอ

ตอการจัดเก็บเอกสารมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี  ดังที่  กิติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 154)  ได

กลาววา  การบริหารงานที่จะสรางใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจในการทํางาน  สามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  อาจขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคล   เชน  บรรยากาศในการทํางาน และ

การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับบุคคล   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประจบ  แสงวิเชียร   

(2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด พบวาครูประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดตราดมีความพึงพอใจในดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ บัญญัติ  แสวงดี (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

ของขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  เขตการศึกษา 12  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนที่

ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เขตการศึกษา 12 ดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับมาก   ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ 

สมพงศ  เกษมสิน ( 2526 : 207-212) ที่ไดกลาววา สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีนั้นควรจะ

ประกอบไปดวยการจัดในดานวัสดุอุปกรณตาง ๆ  การจัดการเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน เพราะวา

ส่ิงเหลานี้จะมีสวนในการทําใหเกิดสภาพการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งจะชวยโนมนาวจิตใจใหบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน  คือ  มีเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาที่ดี  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารมีความใกลชิด

สนิทสนมกันระหวางผูบริหารดวยกัน  และมีความใกลชิดกันกับผูใตบังคับบัญชา ทําใหสามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน  คือ  มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกอยางเพียงพอ  ทั้งนี้  เปนเพราะในการปฏิบัติงานของผูบริหารสวนใหญยังมีสิ่งอํานวย

ความสะดวก ในการปฏิบัติงานยังไมดีพอจึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอยกวาขออ่ืน 
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   2.4  นโยบายและการบริหาร 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานนโยบายและการบริหารในภาพรวม 

อยูในระดับมาก  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะในการกําหนดนโยบายการทาํงานของสถานศึกษาผูบริหาร

สามารถดาํเนนิการไดตามกรอบแหงวัตถปุระสงคของสถานศกึษา และยังสามารถดําเนนิการตาม

นโยบายที่กําหนดโดยการนาํนโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ บัญญัติ แสวงดี 

(2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับ พบวา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด และ

อําเภอ สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 ดานนโยบายและการบริหาร

อยูในระดับมาก  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ ฤด ี  วงศสังฮะ (2536 : บทคัดยอ) ไดทําวจิัยเรื่อง 

ความพึงพอใจในการทํางานของครูสนบัสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร 

พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครูสายสนับสนนุการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารอยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดบัมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน คือ การมีความเขาใจตอบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายอยางชัดเจน ทัง้นี้ อาจเปน

เพราะวาผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายในสวนของสถานศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัดจึงไมเปนการยุงยากทีจ่ะปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  และขอที่

มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน คอื มีโอกาสแสดงความคิดเห็นวิพากษ วจิารณ เกี่ยวกับการกาํหนด

นโยบาย ทัง้นี้ อาจเปนเพราะนโยบายของหนวยงานตนสังกัดสวนใหญเปนนโยบายของรัฐบาลที่

สถานศกึษาตองนาํมาปฏิบตัิ ผูบริหารขาดโอกาสทีจ่ะไดแสดงความคิดเห็นวพิากษวิจารณ 

   2.5  ดานรายได 

   ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานรายไดอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปน

เพราะในปจจุบันขาราชการครูรวมทั้งผูบริหารมีพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจําตําแหนงเปนของตนเองนาจะเปนหลักประกันถึงความมั่นคงทางฐานะการเงิน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ  ประจบ  แสงวิเชียร (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด พบวา  ครู

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราดมีความพึงพอใจในดานรายไดอยู

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฤดี วงศสังฮะ (2536 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ในการทํางานของครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา 
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ความพึงพอใจในการทํางานของครูสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจดานรายได อยูในระดับมาก 

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวา

ขออ่ืน  คือ  การไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะรายไดที่

ผูบริหารไดรับในปจจุบันเปนไปตามหลักความสามารถ  คือ  ผูบริหารที่มีวิทยฐานะจะไดรับเงิน

วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงอีกดวย  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน คือ เงินรายไดที่ไดรับ

สามารถทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะเงินรายไดที่ผูบริหารไดรับ

อาจจะยังไมสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทําใหคาครองชีพสูงขึ้น รายจายก็เพิ่มมากขึ้น  จึง

ทําใหไมมั่นใจในสภาพความเปนอยู 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง 

 ดานปจจัยจูงใจ  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของผูบริหารในภาพรวมแตกตางกัน  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารและครูตางก็มี

หนาที่มีความรับผิดชอบที่แตกตางกัน ประกอบกับจํานวนครูนั้นมีมากกวาจํานวนผูบริหาร  จึงเปน

ตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเกิดความแตกตาง  ซึ่งผูบริหารมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารเองมากกวาความคิดเห็นของครูที่มีตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารในทุกดาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โอเพนชอว (Openshaw, 1980)  ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจ

ในงานของผูบริหารและอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาพบวา  ความพึงพอใจของผูบริหารและ

อาจารยแตกตางกัน 

 ดานปจจัยค้ําจุน ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของผูบริหารในภาพรวมไมแตกตางกัน  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะปจจัยค้ําจุนไมวาจะ

เปนนโยบายและการบริหารความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานหรืออาจเปนสภาพแวดลอม

ในการทํางานผูบริหารและครูอยูในสภาวะในการทํางานเดียวกัน  จึงทําใหมีความคิดเห็นตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ บุญจันทร  ผาคํา

(2547 : 65 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน พบวา ผูบริหาร อาจารยและ

เจาหนาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณาแตละดานพบวาแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานรายได 

ทั้งนี้  อาจเปนเพราะผูบริหารอยูในฐานะผูบังคับบัญชายอมมีความมั่นคงในการทํางานมากวาครู

และผูบริหารนอกจากมีรายไดเปนเงินเดือนแลวยังมีเงินประจําตําแหนงเพิ่มข้ึนอีกดวย 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 ดานปจจยัจูงใจและดานปจจัยค้ําจนุ ผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของผูบริหารและ

ครูตอแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของผูบริหารในภาพรวมไมแตกตางกนั ทั้งนี้ เพราะวาผูบริหารและ

ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ไดรับตัวเสริมแรงภายนอกที่เทาเทียมกัน  เชน  เงินเดือน คาจาง   เงิน

สวัสดิการตาง ๆ ตลอดจนการสงเสริมใหมีตําแหนงที่สูงขึ้น  นอกจากนั้น  การไดรับการสนับสนุน

จากการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําให

สถานศึกษาขนาดตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือในเรื่องของดานการเรียน  วัสดุอุปกรณ  สิ่งของ

เครื่องใชอยางทั่วถึง  จึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่อยูขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารไมแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทรงวุฒิ  แนนหนา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรินทร  เกตุฉันท 

(2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน     ใน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบวา  

ผูชวยผูบริหารโรงเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ไมแตกตางกันทุกดาน  ยกเวน  ดานสภาพแวดลอมในการทํางานสถานศึกษาขนาดเล็กมีความ

คิดเห็นแตกตางกับสถานศึกษาขนาดใหญ   ท้ังนี้   อาจจะเปนเพราะวาสถานศึกษาขนาดเล็กมี

ความพรอมในดานอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ส่ือ อุปกรณ และบุคลากร

มีอยูอยางจํากัดอาจจะยังไมเพียงพอกับความจําเปนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดใหญ

มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางเพียงพอ มีความพรอมในดานบุคลากร อาคารสถานที่  สื่อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จึงทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารแตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใช 

   1)  ปจจัยจงูใจ 
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    จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยจูงใจดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น คือ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติและดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงาน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

    (1)  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

และ  ผูบริหารการศึกษาระดับสูง หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ตองใหการยอมรับยกยองชมเชย หรือ

รวมแสดงความยินดีกับผูบริหารสถานศึกษาเมื่อปฏิบัติงานไดสําเร็จหรือเมื่อไดสรางชื่อเสียงใหกับ

หนวยงานใหมากยิ่งขึ้น เพราะจะเปนการทําใหผูบริหารสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเปน

การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

    (2)  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   ผูบริหารสถานศึกษาตองการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตองใชความคิดสรางสรรค  แตงานที่ปฏิบัติตองไมยุงยากซับซอนจนเกินไป  

เพราะอาจจะทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ควรมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาไวใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

    (3)  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ควรมีการสงเสริม และ

สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษามีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปดโอกาส

สนับสนุน สงเสริม กําหนดเปนนโยบาย หรือจัดสวัสดิการชวยเหลือ  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาได

มีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใหมากยิ่งขึ้น 

   2)  ปจจัยค้ําจุน 

    จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยค้ําจุน  ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น  คือ

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานนโยบายและการบริหารงาน  และดานรายได  ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

    (1)  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ควรมีการสงเสริม และสนับสนุนให

มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดเลก็  ซึ่งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไมเพียงพอกับความจําเปน 

    (2)  ดานนโยบายและการบริหารงาน  ควรมีการเปดโอกาสใหกับผูบริหาร

สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ ของหนวยงาน

ตนสังกัด  ตลอดจนเปดโอกาสใหกับผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณใน

เร่ืองเกี่ยวกบัการกําหนดนโยบายใหมากยิ่งขึ้น 

    (3)  ดานรายได  การไดรับเงินคาตอบแทน และเงินสวัสดิการตางๆ ยังไม 

เพียงพอ  ควรจะตองมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม  และสงเสริมการรวมกลุม  เพื่อเพิ่มพูนรายไดหรือ 
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เปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดพิเศษเพิ่มมากขึ้น 

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ตอไป 

  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหรือการรวมกลุม  เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

  2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

  3) ควรศกึษาความสัมพันธของแรงจูงใจกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 


