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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ผูนําเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จขององคการประการหนึ่ง ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร

องคการ  จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาผูบริหารขององคการ  ใหมีความเปนมืออาชีพ  
ในขณะที่ผูบริหารเองก็ตองเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองทําการพัฒนาตนเองใหมีความเปนผูบริหาร

มืออาชีพ  เพื่อจะไดเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใหแกตนเองสูงสุดซึ่งจะสงผลดีไปถึงองคการ  
เพราะจะทําใหเปนการเตรียมความพรอมใหองคการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันยิ่งขึ้น

จึงเปนการสรางความแกรงใหแกองคการในระยะยาว  จะไดมีความสามารถในการนําพาองคการ
ใหฟนฝาการแขงขันอยางรุนแรง  ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัตนที่ดําเนินอยูในปจจุบันและในอนาคต  
(ทองทิพภา  วิริยะพันธุ, 2550, หนา 2)  และอาจกลาวไดวา  ในการบริหารองคการ  ไมวาจะเปนองคการ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  ซึ่งผูบริหารเปนหัวใจของการบริหาร  เพราะเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ที่จะชวยสงเสริมใหการทํางานรวมกัน  เปนไปอยางราบรื่นและการบริหารงานก็ไมประสพอุปสรรค  
เนื่องจาก  “ผูบริหารใชพฤติกรรมผูนําในการนําบุคคลใหเกิดความรวมมือรวมใจในการกระทํา
การที่มีเปาหมายรวมกันใหสําเร็จผล” ดังนั้น การบริหารจึงเปนการทํางานของบุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป  
โดยมีเปาหมายเพื่อใหบรรลุความสําเร็จรวมกันอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  
ภายใตเงื่อนไขวา  “ความสําเร็จนั้นตองเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการในผลงานนั้น”  (อรุณ  รักธรรม, 
2551, หนา 18)   

 ในการบริหารองคการใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
ผูบริหารองคการนั้นๆ นอกจากจะตองมีความรูความสามารถในดานบริหารดวยการศึกษาเทคนิค
หรือกลยุทธเก่ียวกับการบริหารจัดการตางๆ แลว  ผูบริหารยังตองใหความสําคัญแกการเรียนรู
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ  ทุกคนจะชวยกันทํางาน
อยางเต็มความสามารถ  มนุษยสัมพันธจึงเปรยีบเสมือนเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการบริหารงานนั้น
ประสพความสําเร็จยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในปจจุบันที่ผูบริหารตองไดรับความรวมมือ
รวมใจจากผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก  งานจึงจะสําเร็จเสร็จส้ินไดดวยดี  ผูบริหารตองรูจักวิธีการจูงใจ
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ผูอ่ืนใหชวยทํางาน  เพราะผูบริหารไมสามารถทํางานทุกอยางไดดวยตนเองเพียงผูเดียว  ผูบริหาร
ตองอาศัยบุคคลอื่นๆ ในองคการใหชวยกันทํางานนั้นๆ ดังคํากลาวที่วา  “ผูบริหาร  คือ  ผูที่ทําให
หนวยงานไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยตนเองไมไดเปนผูปฏิบัติงานนั้นโดยตรง
แตอาศัยความรวมมือใหผูอ่ืนเปนผูปฏิบัติแทน” (กฤษณา  ศักดิ์ศรี, 2534,  หนา 201)   

 ในการบริหารองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลตลอดจนพัฒนางานอยูเสมอนั้น  ผูบริหารตองนําทรัพยากรในการบริหารมาใชใหเกิด
ประโยชน  และทรัพยากรที่สําคัญที่สุดจะทําใหการบริหารงานองคการบรรลุวัตถุประสงค  คือ  บุคลากร  
เพราะความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับบุคลากรเปนสําคัญ  ถาบุคลากรไมมีความสามารถแลวการดําเนินงาน
ในภารกจิตางๆ ยอมดอยประสิทธิภาพไปดวย (ธีรวัฒน  สมภมิตร, 2538, คํานํา)  และผูที่มีตําแหนง
เปนผูบริหารโรงเรียน ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน  ควรเปนทั้งผูนําและผูบริหารจึงจะทําให
การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย  ทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนผูนํา
ซ่ึงตระหนักถึงพฤติกรรมผูนําเพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและบุคลากรในโรงเรียน

ใหเหมาะสมกับภารกิจในสวนที่รับผิดชอบ  (อุบล  สุวรรณศรี, 2549, หนา 2)  ผูนําตองรูจักทํางาน
กับคน  ตองรูจักจิตใจของคนอื่น  ตองรูจักความตองการของคนอื่นและตองรูจักตนเองดวย  
เพื่อใหการทํางานไปสูความสําเร็จพรอมกับใหผูบังคับบัญชาเห็นชอบ  และไดรับความสนับสนุน
ดวยความเต็มใจจากผูใตบังคับบัญชา   ผูนําควรระลึกเสมอวา  ความกาวหนาเปนความตองการ
อยางหนึ่งของมนุษย  ดังนั้น  จึงควรเสริมสรางความกาวหนาใหแกผูใตบังคับบัญชาในการเรียน  
การศึกษา  การคนควา  วิจัย  ใหเขามีความกาวหนาในอาชีพ  ซ่ึงเปนการบํารุงขวัญในการทํางาน  
(อุบล  สุวรรณศรี, 2549, หนา  2) 

 ผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งมีพฤติกรรมผูนําที่สามารถตอบสนองตอความตองการ  หรือ
สรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชาที่ถูกทางก็อาจชวยใหผูใตบังคับบัญชา  สามารถทํางานได
อยางเต็มที่  สามารถบรรลุเปาหมายองคการได  การบรรลุเปาหมายนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  
ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูเรียน  ผูปกครอง  องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่ตองให
ความรวมมือกันอยางสรางสรรค  เพื่อสรางผูเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทําใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของพึงพอใจดวย  ซ่ึงผูที่เปนเสมือนพลังผลักดันใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
และบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น  คือผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําของสถานศึกษาที่ควรจะแสดง
บทบาทของพฤติกรรมผูนําในดานตางๆ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2536, หนา 36)    

 กลาวไดวา  ความตองการ  และแรงจูงใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  
ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว  เพื่อการบริหารที่มุงหวัง
ผลจากความสามัคคีของบุคคลในองคการ  ตลอดจนการสรางแรงเสริมและความกระตือรือรน  
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จากหลักการบริหารที่กลาววาองคการ  เปนความสัมพันธระหวางคนกับงาน  องคการจึงเปนความเกี่ยวของ
ระหวางคนและงาน  ทั้งนี้เพราะคนเปนผูสรางงานขึ้นเอง  การที่คนสรางองคการขึ้นมาในขณะที่งาน  
ซ่ึงเปนระบบที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการในการที่ใชคนเปนตนแบบในการทํางาน  ดังนั้น  งานจึงเปน
ส่ิงที่ควบคุมคนดวยเชนกัน  ดวยเหตุนี้คนและงานจึงเอื้อประโยชนตอกัน  เพราะคนเปนผูสรางงาน
ในขณะที่งานเปนสิ่งที่ใชควบคุมพฤติกรรมของคน  ใหสอดคลองกันในการทํางานรวมกัน  
จากความสัมพันธดังกลาวทั้งหมดนี้  จะเห็นไดวาหากบุคลากรในองคการไดรับแรงจูงใจในการทํางาน
ใหเขาเหลานั้น  ไดบรรลุถึงความตองการของตนเองแลว  ก็จะใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานและ
ประสิทธิภาพโดยรวมขององคการ  (สมหมาย  นาควิเชียร, 2548, หนา  2)  เพราะฉะนั้น  พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

เปนอยางยิ่ง  ถาผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมผูนําไมเหมาะสมก็จะสงผลใหการดําเนินงาน

ประสพปญหา  และอุปสรรคแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานอยูในเกณฑต่ํา  เกิดความทอถอย
ตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  แตถาการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดี ผลการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบของเขาก็จะดี  ทําใหองคการมีประสิทธิผลและบรรลุประสิทธิภาพที่วางไว  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนั้น  ศิริเลิศ  เมฆไพบูลย  (2536, หนา 209 -210)  
ไดกลาวถึง  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตสังกัดเทศบาล  วายังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควรจะเปน  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขาดความสนใจจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  รวมตลอดถึง
ผูบริหารโรงเรียน  และประการสําคัญมีขอจํากัด  ในดานงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานที่มีอยู
อยางจํากัด  ดังนั้น  เทศบาลจึงควรพิจารณาปรับบทบาท  และใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตความรับผิดชอบประกอบกับสงคราม สุขสะอาด  และสนิท  เหลืองภิรมณ  (2531, คํานํา)  
กลาวถึง  ผูบริหารโรงเรียนวา  ผูบริหารที่เคยเปนพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  สวนใหญ
มีความรู  และประสบการณในการบริหารคอนขางนอย  ทําใหการปฏิบัติงานผิดพลาด  ลาชา  สงผลให
ครูอาจารยเสียสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ  ในบางครั้งจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข  โดยการฝกอบรม
ใหมีความรูความชํานาญยิ่งขึ้น  โดยมีโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการบริหารงาน  และรวมแกไข
ปญหาตางๆ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 ดังนั้น  การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ตองมุงไปที่
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึง ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530, หนา 39 - 41) กลาววา  ผูบริหาร
ควรเขาใจเรื่องการจูงใจ  รูวิธีการจูงใจคนแตละบุคคลหรือกลุม  การประยุกตใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  
การพัฒนาทักษะบุคคลการบริหาร  หรือการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  จึงเปนสิ่งที่สําคัญ
เปนอันดับแรก  สําคัญมากกวาทักษะดานสติปญญา  ความเด็ดขาด  ความรู  หรือทักษะดานงาน  
ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเขาใจพฤติกรรมที่เปนลักษณะนิสัยของแตละบุคคลในอดีต  และสามารถ
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ทํานายพฤติกรรมในอนาคตได  ตองพัฒนาทักษะในการชี้นําการเปลี่ยนแปลง  และการควบคุมพฤติกรรม  
รูวิธีการจูงใจคนแตละบุคคลหรือกลุม  ตองยอมรับผิดจากผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ 
ดวยจึงถือเปนผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้
สามารถนํามาประยุกตใชในการเสริมสราง  และรักษาระดับแรงจูงใจของพนักงานครูและเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  อันจะสงผลใหการจัดการศึกษามีการพัฒนา
อยางมีคุณภาพประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไวตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 1.2.2  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบรีุ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนาํของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบรีุ 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
  1.3.1  ผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  จะไดทราบแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานครูเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรี  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 1.3.2  ผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  สามารถใชผลการวิจัยเปนแนวทาง 

การบริหารงานเพื่อใหพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น 
 1.3.3  เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  และแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของพนักงานครูในจังหวัดชลบุรี  
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 
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  1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1)  ประชากร  ไดแก  พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2552  จํานวน   

5  แหง  คือ  เทศบาลเมือง  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เทศบาลเมืองบานบึง  เทศบาลเมืองศรีราชา  
และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  รวมโรงเรียนทั้งหมด  15  โรงเรียน   มีจํานวนพนักงานครูทั้งส้ิน    
661  คน 

2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี   ปการศึกษา  2552   
ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง  จากตารางของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609)  แลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  
245  คน   

 1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
1)  ตัวแปรตน  ไดแก   พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  4  แบบ  คือ 

    (1)  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 
   (2)  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน   
   (3)   พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม   
   (4)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ   
 2)  ตัวแปรตาม ไดแก  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานครู จํานวน 3 ประเภท   
คือ  
   (1)  ความตองการความผูกพัน 
  (2)  ความตองการอํานาจ 
  (3)  ความตองการความสําเร็จ 
 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
    
             ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมุงที่จะศึกษาการพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ชลบุรี  โดยยึดหลักแนวคิดและทฤษฏีของโรเบริตเฮาส (Robert  House, 1999, p. 428) โดยแบงแบบ
พฤติกรรมของผูนําตามทฤษฏีเสนทางสูเปาหมาย  (Path – Goal  theory)  ได  4  แบบ  คือ  1)  ผูนํา
แบบบงการ  2)  ผูนําแบบใหการสนับสนุน  3)  ผูนําแบบมีสวนรวม  4)  ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  
โดยเขาเชื่อวา  ประสิทธิผลของผูนําขึ้นอยูกับความสามารถของแรงจูงใจ  และการสรางความพึงพอใจ
ใหแกพนักงานครู  เพราะฉะนั้น  ผูบริหารโรงเรียนควรเลือกรูปแบบของภาวะผูนํา  ซ่ึงนาํไปสู
การกําหนดลักษณะของพนักงานครู  และความตองการในการทํางานสวนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยศึกษาจากทฤษฏีแรงจูงใจของ แมคแคลแลนด  
(McClelland, 1991, p. 169)  ทฤษฏีนี้  ไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจแรงจูงใจ  ซ่ึงมีรูปแบบแรงจูงใจ
อยูบนความตองการพื้นฐาน  3  ประเภท  ดังนี้  1.  ความตองการความผูกพัน  2. ความตองการอํานาจ   
และ  3.  ความตองการความสําเร็จ  จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดังภาพ  1 
 
            ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 
 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  มีความสัมพันธทางบวก  กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวดัชลบุรี     
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  การกระทํา  หรือการแสดงออกทีผู่อ่ืน

สามารถสังเกตเห็นไดของผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูนํากลุมที่สามารถโนมนาวจิตใจพนักงานครู

ใหปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางความเขาใจ  และความตระหนักใหเกิดขึ้นกับบุคลากร
ในโรงเรียน  สรางความสามัคคี  รวมแรง  รวมใจ  และรวมมือกันทํางานทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายที่กําหนดไว  ไดจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน  4  แบบ  ไดแก  ผูนําแบบบงการ    
ผูนําแบบใหการสนับสนุน  ผูนําแบบมีสวนรวม  และผูนําแบบมุงความสําเร็จดังนี้ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคร ู

1. ความตองการความผูกพัน 

2. ความตองการอํานาจ 

3. ความตองการความสําเร็จ 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

1.  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 

2.  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน   

3.  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม   

4.  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ   
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1)  ผูนําแบบบงการ  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูบริหาร
โรงเรียนกับพนักงานครู  เปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติตอพนักงานครู  ดวยการใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน  
รวมทั้งแจงความคาดหวังใหทราบ  บอกถึงวิธีทํางาน  ตลอดจนกําหนดตารางเวลาการทํางาน
ใหพนักงานครูทราบ  กําหนดมาตรฐานที่เฉพาะของงาน  ผูนําแบบบงการจะกําหนดมาตรฐานของ
การทํางานพรอมกับกฎระเบียบตางๆ ที่ชัดเจนแกพนักงานครู 
                           2)  ผูนําแบบใหการสนับสนุน   หมายถึง  พฤติกรรมผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับพนักงานครู  มีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่พนักงานครู  สามารถเขาถึงไดงาย
และเปนผูนําที่ใสใจในสวัสดิการความเปนอยู  และความตองการในฐานะความเปนมนุษยของ
พนักงานครู  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของ
พนักงานครู  รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาค  และใหเคารพศักดิ์ศรีของพนักงานครู  
 3)  ผูนําแบบมีสวนรวม  หมายถึง  ผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูบริหาร
โรงเรียนกับพนักงานครู  เปนไปในลักษณะของการเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร  
รวมมือรวมใจในการคิด  และการตัดสินใจ  ผูบริหารจะใหคําแนะนําแกพนักงานครู  เพื่อกระตุนความคิด
และรวมตัดสินใจ  ผูบริหารโรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของพนักงานครู  และนํามาปรับปรุงแกไข 
 4)  ผูนําแบบมุงความสําเรจ็  หมายถึง  ผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูบริหาร
โรงเรียนกับพนักงานครู  เปนพฤติกรรมที่ผูนํากําหนดเปาหมายที่ทาทาย  มีการกําหนดวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน  สรางความมีมาตรฐานดานความเปนเลิศสูง (High  standard of  excellence) ใหแกพนักงานครู  
และแสวงหาวธีิการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งความคาดหวังตอพนักงานครู  
ดวยการแสดงความมั่นใจวาพนักงานครู  จะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 

  1.7.2  แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  หมายถึง  ความปรารถนาหรือความตองการ
ที่จะประสบความสําเร็จ  ในการปฏิบัติตามหนาที่ของพนักงานครู  ซ่ึงไดรับแนวกระตุนจากปจจยัตางๆ 
ที่ตอบสนองความตองการดานรางกาย  และจิตใจที่เปนความตองการตามธรรมชาติ  แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  ไดจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานใน  3  ประเภท  ไดแก   
ความตองการความผูกพัน  ความตองการอํานาจ  ความตองการความสําเรจ็  ดังนี้ 

             1)  ความตองการความผูกพัน  หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู   
ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและผูบริหารโรงเรียน  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 
เปนสวนหนึ่งของทีม  และไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น ไดแกความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ความสัมพันธกับผูบริหารโรงเรียน  การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  การไดรับการยกยองและ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือผูบริหารโรงเรียน 
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              2)  ความตองการอํานาจ  หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคร ู 
ที่มุงเนนการเปนผูนําในการตัดสินใจ  ตองการอํานาจ (Power) เปนบุคคลที่แสวงหา  หรือคนหาวิธีการ
แกปญหาใหดีที่สุด  ชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชน  ชอบแขงขันเพื่อใหสถานภาพสูงขึ้น  
เพื่อมีอิทธิพลเหนือผูรวมงาน  เพื่อการรับผิดชอบที่มีประสิทธิผล 

             3)  ความตองการความสําเร็จ  หมายถึง  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  
ที่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  เพื่อมุงเนนที่ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ในการทํางาน  และ
ไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงอาจไดแก  ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบ  ความรู
ความสามารถในการพัฒนา 

 1.7.3  ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาล  และรองอํานวยการโรงเรียนเทศบาล  สํานักงานการศึกษาทองถิ่น  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  ในจังหวัดชลบุรี 

 1.7.4  พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  หมายถึง  ผูที่ไดแตงตั้งใหเปนพนักงานครูเทศบาล  
และทําหนาที่ปฏิบัติการสอนประจําในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  จํานวน  5  แหง  รวมโรงเรียน
ทั้งหมด  15  โรงเรยีน 
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                                                            บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมแนวคิด
ทฤษฏี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้  

 2.1  สภาพทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 2.2  การบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจงัหวัดชลบุรี      
 2.3  ผูบริหารโรงเรยีน 

    2.3.1  ความหมายของผูบริหารโรงเรียน 
    2.3.2  บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 
   2.4  แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา    
    2.4.1  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 
    2.4.2  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนนุ   
    2.4.3  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม   
    2.4.4  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ   

 2.5  แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
     2.5.1  ความตองการความผูกพัน 
    2.5.2  ความตองการอํานาจ 
    2.5.3  ความตองการความสําเร็จ 

 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
    2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
     2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 2.7  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
  มีรายละเอียดดังนี้  
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2.1  สภาพทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยูที่ทางทิศตะวันออกของประเทศ  หรือริมฝงทะเลดานตะวันออกของ

อาวไทย  ระหวางเสนรุงที่  13  องศาเหนือ  กับเสนแวงที่  100  องศาตะวันออก  มีระยะหางจากกรุงเทพฯ  
ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสายบางนา – ตราด  ประมาณ  81  กิโลเมตร  มีเนื้อที่
รวมทั้งจังหวัดประมาณ  4,363  ตารางกิโลเมตร  ปจจุบันการแบงเขตการปกครองออกเปนออกเปน  
11  อําเภอ  92  ตําบล  692  หมูบาน  สวนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีจํานวน  26  แหง  แบงเปน
เทศบาลเมือง  5  แหง  เทศบาลตําบล  21  แหง  ดังนี้  เทศบาลเมืองชลบุรี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เทศบาลเมืองศรีราชา  เทศบาลเมืองบานบึง  เทศบาลเมืองแสนสุข  เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  
เทศบาลตําบลบางทราย  เทศบาลตําบลอางศิลา  เทศบาลเมืองบานสวน  เทศบาลตําบลพานทอง  
เทศบาลตําบลหนองตําลึง  เทศบาลตําบลบางพระ  เทศบาลตําบลบางละมุง  เทศบาลตําบลหวยใหญ  
เทศบาลตําบลคลองตําหรุ  เทศบาลตําบลสัตหีบ  เทศบาลตําบลบางเสร  เทศบาลตําบลทาบุญมี  
เทศบาลตําบลหัวกุญแจ  เทศบาลตําบลหนองใหญ  เทศบาลตําบลบอทอง  เทศบาลตําบลเกาะสีชัง  
เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  เทศบาลตําบลนาจอมเทียน  เทศบาลตําบลหนองไผแกว  เทศบาล
ตําบลเกาะจันทร   สําหรับเมืองพัทยานั้น  เปนเมืองที่บริหารการปกครองโดยตนเองมิไดขึ้นอยูกับ
จังหวัดชลบุรี  (ที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 จังหวัดชลบุรี  ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เปาหมาย  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ทําใหสภาพโครงสรางของสังคมวัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจและการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
มีปญหามากขึ้นโดยเฉพาะดานการศึกษา  การแกปญหาจึงตองแกที่ระบบการบริหารการศึกษา  และ
จะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับบุคลากร  ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาเปนสําคัญ  ปจจุบัน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  และเมืองพัทยายังไมพัฒนาเทาที่ควร  ยังมีปญหาที่ตองปรับปรุง
แกไขอีกหลายดาน  เชน การขาดความสนใจของผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารสวนใหญมาจากพนักงานครู
ความรูและประสบการณในการบริหารคอนขางนอย ทําใหเกิดการความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมผูนําไมสอดคลอง  กับความตองการของพนักงานครู  มีไมนอย
ที่ผูบริหารโรงเรียนใชอํานาจเผด็จการ ไมเปดโอกาสใหพนักงานครูไดมีสวนรวมในการบริหารงาน
และรวมแกไขปญหาตาง  ๆของโรงเรียน รวมทั้งไมคอยใหเกียรติความไววางใจ และไมสนองความตองการ
ของพนักงานครู  โดยมุงจะใหงานสําเร็จตามเปาหมายเพียงดานเดียว  จึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ของพนักงานครูผูปฏิบัติการสอน  ทําใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
ในจังหวัดชลบุรี ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร  ถาพนักงานครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ยอมจะสงผลใหการบริหารงานของโรงเรียน  ประสบผลสําเร็จตามไปดวย  ดังนั้น  การศึกษา
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ความพึงพอใจของพนักงานครูจึงมีความจําเปน  เพราะเมื่อครูมีความพอใจและจูงใจใหครูปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็วทุกดาน  
จึงตองปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไป  เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในดานความพึงพอใจของพนักงานครู
และขอเสนอแนะตางๆ ยอมจะเปนผลใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จอยางสูง  นักเรียนเทศบาล
จะไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเต็มศักยภาพ  และเติบโตเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  
(ที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2552) 

 จังหวัดชลบุรี  นับวาเปนศูนยกลางการศึกษาที่มีมาตรฐานการศึกษาดีกวาจังหวัดอื่นๆ    
ในภาคตะวันออกเพราะอัตราสวนนักเรียนตอครูต่ํากวาอัตราสวนของทุกจังหวัด  และมีความพรอม
ในดานการศึกษา  เพราะมีสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา  ในป  2548   
จังหวัดชลบุรีมีสถาบันการศึกษาในระบบโรงเรียน 166  แหง  และมีครู- อาจารย  ทั้งหมด  5,129  คน  
สอนนักเรียนทั้งหมด  99,768  คน  หรือมีนักเรียนตอครูเปนอัตราสวน  19:1  และมีการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  11  แหง  แบงเปนการศึกษาสายสามัญ  236  กลุม  และ
มี  ครู – อาจารย  109  คน  สอนนักศึกษาทั้งหมด  13,361  คน  การศึกษาสายอาชีพ  320  กลุม  และ
มีครู – อาจารย  ทั้งหมด  157  คน  สอนนักศึกษา  18,697  คน   สวนโรงเรียนที่อยูในสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรีนั้นมีเทศบาลเมืองชลบุรี  มีจํานวน  5  โรงเรียน  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีจํานวน  
4  โรงเรียน   เทศบาลเมืองบานบึง  มีจํานวน  1  โรงเรียน  เทศบาลเมืองศรีราชา  มีจํานวน  2  โรงเรียน  
และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง   มีจํานวน  3  โรงเรียน   รวมโรงเรียนทั้งหมด  15  โรงเรียน (สํานักงาน
กองการศึกษาเทศบาลจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2552) 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร  และประสบปญหา
ที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข   ศิริเลิศ  เมฆไพบูลย  (2536, หนา 209-210)  ไดกลาวถึง  การพัฒนา
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขาดความสนใจ
จากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  รวมตลอดถึงผูบริหาร  และประการสําคัญมีขอจํากัด ในดานงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานที่มีอยูอยางจํากัด  ดังนั้น  จึงควรที่เทศบาลจะไดพิจารณาปรับบทบาท  และ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตความรับผิดชอบ  สงคราม  สุขสะอาด  และสนิท  
เหลืองภิรมณ  (2531, คํานํา)  กลาวถึง  ผูบริหารโรงเรียนวา  ผูบริหารโรงเรียนที่เคยเปนพนักงานครู
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  สวนใหญมีความรูและประสบการณในการบริหารคอนขางนอย  ทําให
การปฏิบัติงานผิดพลาด  ลาชา  สงผลใหครูอาจารยเสียสิทธิ์ที่ควรไดรับในบางครั้ง  จึงจําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงแกไข  โดยการฝกอบรมใหมีความรูความชํานาญยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ  
ชวน  สุวรรณลิขิต  (2531, หนา 4)  ที่กลาววา  สภาพปจจุบันผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
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สวนใหญไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารโรงเรียน โดยการคัดเลือกจากบุคคลที่ไตเตามาจากครูผูสอน  
ซ่ึงไมคอยไดผานการอบรมวิชาการบริหาร  หรือไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานการบริหารมาโดยตรง   
จึงเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูบริหารโรงเรียน  แสดงพฤติกรรมผูนําของตนไมสอดคลอง  
และสนองความตองการของครูอาจารยเทาที่ควร  ผูบริหารโรงเรียนจํานวนไมนอยนิยมใชอํานาจ
เผด็จการ  ไมคอยเปดโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการบริหารงาน  และรวมแกไขปญหาตางๆ 
ของโรงเรียน  รวมทั้งไมคอยใหเกียรติ  ใหความไววางใจและไมคอยสนองความตองการของครู
อาจารย มักจะมุงแตจะใหงานสําเร็จตามเปาหมายเพียงดานเดียว  ซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจของ
ครูผูปฏิบัติการสอน  (ธีรวัฒน  สมภมิตร, 2538, หนา  2) 
 

2.2  การบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
 
 การบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ซึ่งเทศบาลไดรับการโอนโรงเรียนประชาบาล           

ในเขตเทศบาลดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2498  ดังนั้น  การจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  ตกเปนหนาที่ของเทศบาลที่จะดําเนินการ โดยถือเปนการบริหารสาธารณะอยางหนึ่ง  
เชนเดียวกับกิจการสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อใหราษฏรไดรับการศึกษาอบรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานประถมศึกษา   ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  
เพื่อใหการจัดการศึกษาของเทศบาล  บรรลุตามความมุงหมายของการศึกษา  เทศบาล  จึงจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นหนวยงานหนึ่งเรียกวา  “กองการศึกษา”  เพื่อใหทําหนาที่ในดานการจัดการศึกษาของ
เทศบาล  โดยอยูในความควบคุมดูแลของปลัดเทศบาล  และคณะเทศมนตรี  โดยการกําหนดของ
สวนงานฝายการศึกษาเปนกอง  แผนก  หรือฝาย  ยอมขึ้นอยูกับปริมาณ และคุณภาพของงาน  
รวมทั้งความจําเปนของเทศบาล  ฐานะของเทศบาล  และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  เสียกอน  และไดสรุป  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลวา   
การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานการศึกษาทองถ่ิน  
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   ซึ่งทําหนาที่ในการกํากับดูแล  สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของเทศบาล  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2534;  อางถึงใน ธีรวัฒน  สมภมิตร, 
2538, หนา 9)   

 การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษามีกําหนดขอบขายบริหารงานตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษาไว  4 หมวด  (ชูศรี  สนิทประชากร, 2536, หนา 1; อางถึงใน อุบล  สุวรรณศรี,  
2549, หนา  13-14) 
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หมวดที่  1  การบริหารวิชาการ 
1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
1.3  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.6  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
1.7  การนิเทศการศึกษา 
1.8  การแนะแนวการศึกษา 
1.9  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.10  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
1.11  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพกับสถานศึกษาอื่น 

 1.12  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครวั  องคการ
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

หมวดที่  2  การบริหารงบประมาณ 
  2.1  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

2.2  การจัดสรรงบประมาณ 
2.3  การตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมนิผลและรายงานผลการใชและผลการดําเนินงาน 
2.4  การระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 
2.5  การบริหารการเงิน 
2.6  การบริหารบัญชี 
2.7  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

หมวดที่  3  การบริหารงานบุคคล 
3.1  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
3.2  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
3.3  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.4  วินยัและการรักษาวินัย 
3.5  การออกจากราชการ 
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หมวดที่  4  การบริหารทั่วไป 
4.1  การดําเนินงานธุรกิจ 
4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.3  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.4  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
4.5  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
4.6  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.7  การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
4.8  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
4.9  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
4.10 การรับนักเรียน 
4.11 การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
4.12 การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
4.13 งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
4.14 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
4.15 การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคการ  

หนวยงานและสถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 

  4.17 การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
4.18 งานบริหารสาธารณะ 
4.19 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 สรุปไดวา  ขอบขายการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองบริหารงานใน  4  ภารกิจ  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป 
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2.3  ผูบริหารโรงเรียน 
 

 2.3.1  ความหมายของผูบริหารโรงเรียน 
 ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลที่รับผิดชอบใหการปฏิบัติงานขององคการ  ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งในองคการธุรกิจมักเรียกบุคคลนี้วา  ผูจัดการ (manager) 
แตในองคการของรัฐมักเรียกวา ผูบริหาร (administrator)  

 ผูบริหารโรงเรียน  นั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงในเชิงสัมพันธ กับองคการทางการศึกษา  
ไดแก  โรงเรียน  หรือสถานศึกษา  โดยในคําอธิบายประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  ไดใหคําจํากัดความของคําวา  “ผูบริหารโรงเรียน”  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ
การบริหารโรงเรียนแตละแหงของรัฐและเอกชน  (พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542, หนา  4) 

  ดังนั้น  “ผูบริหารโรงเรียน”  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  แตมุงเนนไปที่ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ  กลาวคือ ผูบริหาร
โรงเรียน  หมายถึง  ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ  ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 อนันตชัย  พงษสุวรรณ  (2547, หนา  277-278)  กลาวถึง  กรอบการพัฒนา  ผูบริหาร
ในยุคปฏิรูปการศึกษา  วามีแนวโนมในการบริหารสถานศึกษาจะเปนแบบกระจายอํานาจ  หรือ
ใชสถานศึกษาเปนฐาน (School-based Management)  จะเปนแบบการบริหารทั้งองคการ (Total Quality 
Management - TQM)  ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนนักพัฒนาองคการที่มีจิตใจที่มุงสรางองคการที่ลดการพึ่งพิง
ระบบราชการ  สามารถนําองคการใหรอดไดดวยทีมงานมีความรู  ความสามารถและทักษะในการบรหิาร
ระดับมืออาชีพ  (Professional School Administrator)  มุงคุณภาพ  มุงการแขงขัน  เพื่อสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา (Customer Satisfaction)  และมุงอนาคต  (Futuristic Organization)  ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา   
จะตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนนักพัฒนาองคการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาดังรูปภาพ 
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ภาพ  2  แสดงกรอบในการพฒันาผูบริหารสถานศึกษา  สูความเปนนกัพัฒนาองคการ    
             เพื่อการปฏิรูปการศึกษา   
(ที่มา : อนันตชัย  พงษสุวรรณ, 2547, หนา  277-278) 

 
 สําหรับผูบริหารโรงเรียน  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผูบริหารในองคการประเภทอื่นๆ แลว  

ถือวามีความสําคัญมากกวา  ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเปนองคการใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอน  
และการเรียนรูเปนหลัก  เปาหมายสุดทาย  (ultimate goal)  ของสถานศึกษาก็คือ  การเรียนรูของนักเรียน   
ดวยเหตุดังกลาว  ผูบริหารโรงเรียนจึงไดรับความสนใจ  และความคาดหวังจากสังคมอยูในระดับสูง  
ในบุคลากรทางการศึกษานั้น  ผูบริหารโรงเรียน  ถือวาเปนบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความจําเปน 
ตองเปนมอือาชีพอยางยิ่งเนื่องมาจาก 
    1)  การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว         
และตลอดเวลา  ซ่ึงกอใหเกิดความสลับซับซอนและปญหาอยางไมมีส้ินสุด  จําเปนตองอาศัยผูนําที่มี
วิสัยทัศน  ความรูความสามารถ  และมีคุณธรรมในการดําเนินการจึงจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ
ตามความมุงหมายที่คาดไว 

   2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2545)  ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหาร และการจัดการศึกษาอบรมตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ไดกําหนดเกี่ยวกับ  

 (1)  ความมุงหมายและหลักการ 
 (2)  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  
 (3)  ระบบการศึกษา   
 (4)  แนวการจัดการศึกษา  
 (5)  การบริหารและการจัดการศึกษา  

ความรูและทักษะ 

ในการบริหารองคการ 

การปรับตัวเขากับ 

แนวโนมทางการบริหาร

หลักการบริหาร 

โดยใชหนวยงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

17 
 

 (6)  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
   (7)  ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  
  (8)  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

               (9)  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
  3)  การบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพช้ันสูง  (Professional)  อาชีพหนึ่ง  เพราะการบริหาร

การศึกษาดําเนินการตามเกณฑวิชาชีพช้ันสูงเนื่องจาก   
  (1)  มีลักษณะการบริหารเฉพาะของตนแตกตางจากวิชาชีพอ่ืน   
  (2)  มีความอิสระในการใหบริการ    
  (3)  ใชวิถีแหงปญญาศึกษา  วิเคราะหอยางลึกซึ้ง    
  (4)  มีการศกึษามากพอ  คือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
  (5)  มีองคกรวิชาชีพ   ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ   
  (6)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ   

 นอกจากนี้  ยังมีการเลือกสรรและกลั่นกรองคุณสมบัติ  และเกณฑมาตรฐานอื่นเปนอยางดี  
ผูที่จะเขาสูวิชาชีพการบริหารการศึกษา  จึงเหมาะสมกับการเปนผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพอยางแทจริง   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  มาตรา 53 ใหองคกร
วิชาชีพ  ครู  ผูบริหารโรงเรียน  และผูบริหารโรงเรียน  มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิชาชีพ  ในการกํากับกระทรวง  มีอํานาจหนาที่มาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมท้ังการพัฒนา
วิชาชีพครู  ผูบริหารโรงเรียนและผูบริหารการศึกษา  ใหครู  ผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารการศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ทั้งรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 

 การจัดใหองคกรวิชาชีพ  ผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  (ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา, 2542, หนา 15) 

 ดังนั้น จะเห็นวาผูบริหารการศึกษา  จะตองสําเร็จอยางนอยระดับปริญญาตรีทางการบริหาร
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร   ซึ่งถือวา   เปนระดับการศึกษาวิชาชีพช้ันสูง  
จึงจะประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาได  ในปจจุบัน “คุรุสภา” ในฐานะองคการวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ไดกําหนดมาตรฐานผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวยมาตรฐานวิชาชีพ  3  ดาน  
ไดแก               
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 1)  มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ   
 2)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน                    
 3)  มาตรฐานการปฏิบัติตน   
 นอกจากนั้น  ยังมีการกําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สอดคลองกับมาตรฐาน  เพื่อใหงายตอการศึกษาทําความเขาใจ  และเปนแนวทางในการปฏบิตัแิละ
การวัดประเมินผลเปนอยางดี  (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 

 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูบริหารการศึกษาจึงจะตองเปนผูบริหารการศึกษา
มืออาชีพ  จึงจะบริหารและจัดการการศึกษาประสบความสําเร็จ   ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือ
จะกําหนดในอนาคตตอไป  

 2.3.2  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 
               ธงชัย  สันติวงษ  (2537, หนา 11-13)  กลาววา บทบาทของผูบริหารที่สําคัญยิ่ง ก็คือ 
การตองเปนผูทําหนาที่ประสานการทํางาน (integrator) ของระบบตางๆ ขององคการใหสามารถ
ทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายผลสําเร็จลงไดดวยดี โดยตลอดเวลาผูบริหารจะตอง “จัดการ” 
(manage) ให  “ระบบงาน” และ “ระบบคน”  ทํางานรวมกันเปนกระบวนวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ในการแปรสภาพปจจัยตางๆ ใหเปนสินคาและบริการที่ดี โดยทั้งนี้ทุกอยางที่ดําเนินไปจะตองสอดคลอง
เปนไปตามสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมีการเสี่ยงนอยที่สุดและมีชองทางสําเร็จไดมากที่สุด 
ในทิศทางที่ปลอดภัย  ตามชองโอกาสที่ไดวิเคราะห ติดตามโดย   ผูบริหารตลอดเวลา ในสวนนี้ก็คือ 
“การบริหารโอกาส”  ซึ่งนับเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองกระทําดวยตนเอง
เปนลําดับแรก  และกระทําอยางตอเนื่องดวย 

 วิโรจน  สารรัตนะ (2545, หนา  50-53)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน  ซึ่งแมจะไมไดระบุถึงลักษณะของผูบริหาร  มืออาชีพโดยตรง  
แตผูวิจัยเหน็วามีความสัมพันธในเชิงภารกิจที่ผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันที่สังคมคาดหวังตองการ

ใหเปนมืออาชีพ  โดยมีบทบาทการเสริมสรางสิ่งตางๆ ขึ้นในสถานศึกษา  ทั้งนี้คือ  การเสริมสราง
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา  การเสริมสรางความเปนองคการ  วิชาชีพ  การเสริมสราง
การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม  การเสริมสรางกลุมบริหารตนเอง  การเสริมสรางการติดตอ 
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  การเสริมสรางการจูงใจเพื่อการสรางสรรค  การเสริมสรางความเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง  การเสริมสรางวัฒนธรรม  และบรรยากาศ  องคการในทางบวกการเสริมสราง
กระบวนการบริหาร  เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  การเสริมสรางกระบวนการบริหาร
หลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และการเสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มศักยภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

19 
 

 ภารกิจของผูบริหารโรงเรียน  คือ การสรางประสิทธิภาพในการจัดระบบงานตางๆ ใหเหมาะสม
สะดวกและงายที่คนผูปฏิบัติจะทําได  โดยมีประสิทธิภาพการผลิตสูง  ซ่ึงพิจารณามองภาระหนาที่
ดังกลาวเปนภาพรวม ก็คือ “การประสานงาน” (coordination)  หรือการประสานการทํางานของฝายตางๆ 
ใหเขากันได (coordination work) นั่นเอง แตในทางปฏิบัติ ผูบริหารจะมี   วิธีการปฏิบัติ ที่เรียกไดวา
เปน “หนาที่งานบริหาร” (managerial functions)  ที่เปนมาตรฐานที่จะตองกระทํา โดยตัวผูบริหารเอง  
5  ประการ คือ   
              1)  การวางแผน  (planning)  หรือการกําหนดทิศทางองคการพรอมกับ  เปาหมายและ
แผนงานตางๆ 
              2)  การจัดองคการ (organizing)  หรือการจัดระเบียบทรัพยากรใหเปนระบบงาน  
ที่มีประสิทธิภาพเปนระบบวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เรียกกันทั่วไปวา  “The one best way” 
               3)  การจัดคนเขาทํางาน (staffing)  คือ  การจัดหา  พัฒนา  และธํารงรักษาใหองคการ
มีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาสูงสุด  เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติงานและสรางสรรคความสําเร็จใหกับ
องคการจากหนาที่ที่แตละคนรับปฏิบัติอยู 
               4)  การส่ังการ (directing)  หรือการมีศิลปะการสรางความเขาใจ  การรูจักจูงใจและ
กํากับใหผูทํางานทุกคนและทีมงานตางๆ ทํางานโดยทุมเท  และเสริมประสานตอกันเพื่อผลสําเร็จ
ของสวนรวมรวมกัน 
                5)  การควบคุม  (controlling)  หรือการติดตามผลการปฏิบัติงานที่กําลังดําเนินไป  
เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการทํางานตางๆ ในระหวางกระบวนการทํางาน ทั้งนี้  หากผลงานใด
ผิดไปจากที่คาดคิด  ผูบริหารก็จะแกไขและปรับใหการทํางานกลับเขาสูภาวะที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง   
โดยที่การควบคุมนี้อยูในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝายตาง  ๆอยู  ดังนั้น การติดตาม  ผลการปฏิบัติ
และการปรับแกตางก็ตองกระทํากับคนผูทํางานที่กําลังปฏิบัติงานอยู ในขณะนั้น   และ
ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง ความหมายของการควบคุมที่แทจริง จึงเปน “การควบคุมคน  ผูทํางาน”   นั่นเอง
 บทบาทของผูบริหารนั้น  จะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือสถาบันนั้นๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ  โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ  
คือ  การวางแผน  (Planning)  การจัดการองคการ  (Organizing)  การนํา  (Leading)  และการควบคุม  
(Controlling)  การบริหารโรงเรียนเปนการดําเนินงานที่มีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ  ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะดําเนินการตามบทบาท  และหนาที่เพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายดังกลาว  การบริหารโรงเรียนเปนการรวมมือกันทํางานของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา  เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพ  โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนกับการศึกษามากที่สุด  
และผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถ  ทักษะ  ทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรมจริยธรรม   
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ผูบริหารมีภาวะผูนําสามารถบริหารโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  และบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการจัดการศึกษา  สวนโรงเรียนขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติ  ที่มีความสําคัญ
ตอการบรรลุจุดมุงหมายที่คาดหวังไว  เพราะคนไทยสวนใหญจะสิ้นสุดการศึกษาในระบบโรงเรียน
ในระดับการศึกษานี้ โรงเรียนตองทําการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทั่วไป  เพื่อใหทรัพยากรตางๆ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  ที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา  โดยผูที่มีบทบาทหนาที่หลักในการบริหารงานทั้ง  4  ดาน  
ของโรงเรียน  คือ ผูบริหารโรงเรียน  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในงานแตละดานประกอบดวย
กิจกรรมปฏิบัติมากมาย  อาทิ  บทบาทดานการบริหารวิชาการ  ไดแก  การวางแผนงานการบริหาร
หลักสูตร  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลการดําเนินงานทางวิชาการ  เปนตน  
บทบาทดานการบริหารงบประมาณ  ไดแก  การจัดทําคําของบประมาณการวางแผนใชงบประมาณ  
การจัดระบบตรวจสอบภายใน  การจัดระบบประเมินผลการใชเงินหรืองบประมาณ  เปนตน 
บทบาทดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก  การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล  การวางแผน
กําหนดความตองการบุคลากร  การจัดสรรบุคลากรเขาประจําตําแหนง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เปนตน  บทบาทดานการบริหารงานทั่วไป  ไดแก  การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
การจัดสรรทรัพยากร  การเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน  การเปนผูนําทางการศึกษา  
เปนตน    
 ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อนําโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงาน  
ที่แสดงคุณภาพทางการศึกษาที่แทจริงของชาติ  ใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพได  
จะตองปรับบทบาทที่จะปฏิบัติในการบริหารใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ในยุคปฏิรูปเชนนี้ 
(เพ็ญศรี  แนะแกว, 2550, หนา 1)  บทบาทที่ตองปฏิบัติจริงของผูบริหารโรงเรียนนั้น  เมื่อพิจารณา
จากภารกิจตามตําแหนงของผูบริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาปจจุบัน  
พบวาบทบาททางดานวิชาการ  และบทบาทดานกิจการนักเรียนเปนบทบาทที่สําคัญ  สวนบทบาท
ดานอื่น  เชน  บทบาทดานบริหารงานดานบุคคล  การบริหารงานธุรการ  การบริหารงานโรงเรียน
กับชุมชน  เปนบทบาทรองลงมา  และกลาววา  ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน  
เปนดุจดวงประทีปขององคการ  เปนจุดรวมแหงพลังของสมาชิกในองคการที่มีผลสะทอนใหเห็น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ  เปนอยางดี  และผูที่มีหนาที่ตีความหมายของ
แผนดินตาง  ๆจากนโยบายใหเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงก็คือ  ผูบริหารระดับโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุด
ที่จะตองช้ีแนะ  ตัดสินใจ  แกไขปญหา  อํานวยการ  ควบคุม  บํารุงขวัญและกําลังใจใหกับคณะครู  
ผูรวมงาน  ดังนั้น  ความรูความสามารถ  ทัศนคติ  ประสบการณเกี่ยวกับงาน  ตลอดจนความมีมนุษยสัมพันธ
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ในทางที่ดีในการปกครองคน  นําคนของผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งเปนบุคลิกภาพแสดงความสามารถ
ที่สําคัญ 
 

2.4  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา    
 
 พฤติกรรมผูนําเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารหนวยงาน  เพราะจะเปนเครื่องแสดงถึง

ลักษณะของการปฏิบัติงานวาเปนอยางไร  มีประสิทธิภาพและขอบกพรองอยางไรในการศึกษา
พฤติกรรมผูนํานั้น  เนนความสําคัญของผูนําบุคลิกภาพ  การสื่อสารตัดสินใจและสั่งการและ
มนุษยสัมพันธเปนสวนใหญ   ซ่ึงพฤติกรรมผูนําจะดําเนินไปไดตองอาศัยอํานาจหนาที่  (Authority)  
และอํานาจบารมี  (Power)  เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ความเปนผูนํามีความสําคัญเปนอยางมาก
ตอกระบวนการบริหาร  บุคคลหลายคนพยายามแสวงหากุญแจที่ไขสูความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  
(สุรียพร ศรีวัฒนะ, 2549, หนา 19) 

 คุณลักษณะสําคัญของผูนํา  คือ  การใชความพยายามทั้งปวงจูงใจใหผูอ่ืน  หรือกลุมปฏิบัติ
ตามผลของการปฏิบัติตามนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  (สมพร  เฟองจันทร, 2547, 
หนา 188)  วิธีการที่ไดรับการยอมรับและผูบริหารสวนมากนิยมนํามาใชในองคการหรือหนวยงานตางๆ  
ซ่ึงทําใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ  เต็มใจ  มีความรับผิดชอบ  และมีความจงรักภักดีตอองคการ  
ตลอดจนอุทิศพลังความสามารถทั้งมวลที่มีอยูใหแกองคการ คือ การสรางแรงจูงใจ  (พิภพ  วชังเงิน, 
2547, หนา 172-173)  ในหนวยงานทั่วไปทุกแหงนั้นแถบจะกลาวไดวา  งานแรกที่ผูบริหารตองทําคือ
กระตุนใหทุกคนทํางานอยางดีที่สุด  สวนคนทํางานก็ทําเพื่อสนองความตองการของตนดวยเหตุผลตางๆ 
เชน  ความพอใจหรือการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน  ฉะนั้นในเรื่องของแรงจูงใจกับการทํางานก็คือ  
การพยายามใหผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขาและตองประสานความตองการ

ของคนทํางาน  ใหเขากับความตองการของหนวยงานดวย  เพื่อใหบังเกิดผลงานที่ดีสุดยอดตามเปาหมาย
ของการทํางาน 
 ความหมายของพฤติกรรมผูนํา 
 พัฒนชัย  ปทมเวณุ  (2531, หนา 12)  กลาววา  พฤตกิรรมผูนํา  หมายถงึ  การแสดงออกถึง
ความสามารถในการนํา  การแกปญหา  การทะนุบํารุงขวัญและกําลังใจของกลุมในสถานการณตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผน  และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ธงชัย  สันติวงษ  (2535, หนา 204)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  แบบของพฤติกรรม
ที่แสดงออกของผูนําที่มีความเหมาะสมที่ผูนําควรจะประพฤติเพื่อเอาชนะใจลูกนอง 
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 พวง  ชัยสวัสดิ์  (2537, หนา 7)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา  คือการแสดงออกของผูบริหาร
โรงเรียนในการเปนผูนํากลุม  เพื่อดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไปสูเปาหมายการแกปญหา  บํารุงขวัญ
และใหกําลังใจกลุม 

 ภารดี  อนันตนาวี  (2539, หนา  34)  กลาววา  พฤติกรรมผูนําเปนเครื่องมือจําเปนและ
สําคัญอยางยิ่ง  ในการบริหารงานกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของทรัพยากรทั้งหลายในองคการ
โดยผูนํา  หรือหัวหนางานที่ช้ีแนะสั่งการ  ควบคุม  ตลอดจนวางแผน  และกําหนดเปาหมายขององคการ
โดยสวนรวม 

 จุมพล  หนิมพานิช  (2543, หนา 39)  กลาววา  พฤติกรรมผูนําเปนผลของการชักจูงใหบุคคล
หรือกลุมคนรวมกันปฏิบัติงาน  เพื่อทําใหเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวบรรลุ  ซ่ึงประกอบไปดวย
คุณลักษณะสวนตัวของผูนําและสภาพแวดลอมของผูนํา 

 ประทิน  วิเศษสุวรรณ  (2545, หนา 45)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา  คือการแสดงซึ่งความสามารถ
ของผูนําในการชักจูงผูรวมงาน  ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจและทําให
งานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิผล 

 กลาวสรุปวา  พฤติกรรมผูนําเปนสิ่งที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของผูที่มีอํานาจหนาที่
ในการจูงใจใหผูบังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสนองตอบความตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง   
  การศึกษาพฤติกรรมผูนํา  เร่ิมตั้งแตป  1940 – 1960  พยายามศึกษาแบบสากลพฤติกรรม
ที่มีประสิทธิผล  ซ่ึงมีแนวคิดสืบเนื่องมาจากแนวคิดทฤษฏีการบริหารแนววิทยาศาสตร ของเทเลอร 
(Taylor)  ซึ่งตอมามีการศึกษาพฤติกรรมแนวตางๆ และไดพัฒนาไปสูการศึกษาพฤติกรรมผูนํา
ในชวงป  1940  เพื่อคนหาพฤติกรรมผูนําที่ประสบผลสําเร็จเปนที่พอใจของทุกฝาย  ตอมาไดมีผูสนใจ
ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูนําในแบบ  3  แบบ  คือ  แบบอัตตาธิปไตย  แบบประชาธิปไตย  และผูนํา
แบบตามสบาย  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาผูนําแบบประชาธิปไตยจะดีกวาผูนําแบบอัตตาธิปไตยและตอมา
ไดมีการศึกษาวาผูนําเปนการแบบใด  สวนใหญ  พบวา  ผูนําม ี 2  ลักษณะ  คือ  ผูนําที่เนนคน  และ
ผูนําที่เนนงาน  ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมผูนําในดานพฤติกรรม  ไดมีนักวิจัยและนักวิชาการทําการวิจัย  
ซ่ึงมีผลงาน  ดังนี้ 

 การศึกษาพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  (Ohio  State  University)  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, p. 262)  ไดกลาววา  การศึกษาถึงมิติ  
(Dimension)  ตางๆ ของพฤติกรรมผูนํา  ซ่ึงเฮมฟล  และคูนย  (Hamphill & Coons)  ไดรวมกันทําวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําโดยใหผูทํางานหลายสาขารวมกันระบุพฤติกรรมผูนําซึ่งรวบรวมไดถึง 1,800 ขอ  
ตอมาไดสรุปพฤติกรรมผูนําเปน  9 มิติ ในป ค.ศ. 1957 ฮาลปน (Halpin) และไวเนอร  (Winer)  
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ไดปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมผูนําขึ้นและทําการรวบรวมและบรรจุพฤติกรรมผูนํา  ลงในมิติทั้ง 9 
ของเฮมฟล (Hemphill) และคูนย (Coons) แตไมสามารถวินิจฉัยและกําหนดลงไปในมิติเหลานี้ได  
จึงไดรวมมิติเหลานี้ได  มิติ  9  ใหเหลือเพียง  4  มิติ  คือ  พฤติกรรมผูนํามิติมิตรสัมพันธ  (Consideration) 
พฤติกรรมผูนํามิติกิจสัมพันธ  (Initiating   Structure)  พฤติกรรมผูนํามิติเพิ่มผลผลิต (Production  
Emphasis)  และพฤติกรรมผูนํามิติการรับรู  (Censititirety)  ซ่ึงมิติที่สําคัญ  คือ  มิติมิตรสัมพันธ 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  (University of  Michigan  Research  
Studies) โดยการนําของไลเคอรท  (Likert, n.d. cited  in  Hoy & Miskel, 1991 p. 268)  ในป  ค.ศ. 1961  
ไลเคอรทและเพื่อนรวมงานของเขาไดศึกษาถึงแบบของความเปนผูนํา  ซ่ึงไดศึกษาผูนําในอุตสาหกรรม  
ในโรงพยาบาล  และหนวยงานของรัฐบาล  จากการศึกษาของไลเคอรท  พบวา  หนวยงานที่ผูบริหาร
ใชพฤติกรรมผูนํา  ที่ใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารเอาใจใสและสนใจปญหาของผูใตบังคับบัญชา
มีการพูดคุยถึงปญหาสวนตัวของผูใตบังคับบัญชา  ดวยความเขาใจ  เห็นใจ  หนวยงานนั้นก็จะได
ผลผลิตสูง  แตสําหรับหนวยงานที่ผูบริหารใชพฤติกรรมแบบใหความสําคัญกับหนวยงานมาก  
หนวยงานนั้นก็จะไดผลผลิตต่ํา 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําตามสถานการณเฮอรเซย  และบลันชารด  (Hersey & Blanchard, 
1988, pp. 170 - 177)  ไดพัฒนารูปแบบของพฤติกรรมผูนํา  โดยอาศัยพื้นฐานจากการศึกษาพฤติกรรม
ผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ  ที่เรียกวา  การศึกษาทฤษฏีผูนําตามสถานการณ  (Situational  
Leadership)  โดยเนนพฤติกรรมผูนําตองมีพฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงาน  (Task  Behavior)  พฤติกรรม
ผูนําเกี่ยวกับมนุษย  (Human  Relationship)  และระดับวุฒิภาวะเกี่ยวกับงานของผูตาม  (Level  of  
Maturity)  พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงาน  คือ  การจัดระเบียบ  ขอบเขตของงานและกิจกรรม กําหนด
วิธีการดําเนินงาน  การควบคุม  และการประเมินผลงานของผูใตบังคับบัญชา  พฤติกรรมผูนําที่เกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ  คือ  การกระทําของผูนําเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธอันดี  และการใหมีสวนรวม
ในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม สําหรับวุฒิภาวะเกี่ยวกับงานของผูตาม  คือ  
ความรับผิดชอบ  ประสบการณและความสามารถในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัย Michigan  (The  Michigan  studies)  
นักวิชาการของมหาวิทยาลัย  Michigan ไดศึกษาเรื่องความเปนผูนาํโดยพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ผูนําและผูใตบังคับบัญชากับประสิทธิผลในการทํางาน  ซ่ึงไดขอสรุป  2 ประการ  คือ 1.  พฤติกรรม
ผูนําซึ่งมุงที่คนหรือพนักงาน  (Employee-centered  leader  behavior)  เปนพฤติกรรมของผูนํา
ซ่ึงมุงที่คน  เนนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  สนใจและ
เขาใจความตองการของพนักงาน  2.  พฤติกรรมผูนําซึ่งมุงที่ผลผลิตของงาน  (Job-centered  leader  
behavior)  เปนพฤติกรรมผูนําซึ่งมุงที่ผลผลิต  โดยจะแสดงพฤติกรรมตรงกันขามกับผูนําซึ่งมุงที่คน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

24 
 

กลาวคือ  จะเนนงานและเทคนิคตางๆ ในการผลิต  เพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  
โดยมองวาพนักงานเปนเพียงปจจัยที่ทําใหงานสําเร็จเทานั้น  ซ่ึงนักวิชาการกลุมนี้มีความเห็นวา
พฤติกรรมผูนําซึ่งมุงที่คนหรือพนักงานมีประสิทธภิาพมากกวากัน  เพราะคนเต็มใจและพอใจทํางาน
ดวยความกระตือรือรนผลผลิตจึงสูงขึ้น  สวนพฤติกรรมผูนําซึ่งมุงที่ผลผลิตหรืองานนัน้จะมผีลตรงกนัขาม  
คือทําใหความพอใจที่จะทํางานลดลง  ผลผลิตจึงนอยลง 
 ทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูนาํ 

 ทฤษฏีความเปนผูนําของริทซี่และทอมสัน  (Ritchie & Thomson, 1984, p. 439; อางถึงใน
อุบล สุวรรณศรี, 2549, หนา  24)  ไดแบงพฤติกรรมผูนาํ  คือ  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ  (People  
Orientation)  และพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน  (Task  Orientation) 
    1)  พฤติกรรมผูนํามุงสัมพันธ  เปนพฤติกรรมผูนําที่มุงเนนความสัมพันธภายในกลุม  
สนใจความแตกตางระหวางบุคคล  และความตองการของมนุษยมุงรักษาขวัญและกําลังใจ เพื่อใหกลุม
มีความสัมพันธกันอยางดี  มคีวามไววางใจกัน  มีความนับถือซ่ึงกันและกันความสัมพันธระหวางผูนํา
กับผูตาม หรือผูรวมงานเปนไปอยางอบอุนและเปนกันเอง 
   2)  พฤติกรรมผูนํามุงงาน  เปนพฤติกรรมผูนําระหวางความสัมพันธของตัวผูนํากับ
สมาชิกในหนวยงานที่มุงงานเปนหลัก โดยที่ผูนาํสามารถสรางรูปแบบที่ดีในการจัดหนวยงาน
สรางแนวทางในการติดตอส่ือสาร  และกระบวนการที่ดเีพื่อความสําเร็จของงาน 
 ทฤษฏีความเปนผูนําเชงิสถานการณ : โมเดลของวรมู-เยสตัน-จาโก (Vroom -Yettun-Jago)    
 โมเดลของ Vroom-Yettun-Jago (The  model  of  Vroom, Yettun & Jago; อางถึงใน  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา 295-296)  เปนแบบจําลองการตัดสินใจซึ่งกําหนดวิธีที่ผูบริหาร
ใชในการตัดสินใจในสถานการณที่กําหนด  ผูนําจะวิเคราะหปจจัยสถานการณเพื่อตัดสินใจวา
รูปแบบของการตัดสินใจแบบใดมีประสิทธิผลมากที่สุด  ซ่ึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  
มีดังนี้ 
   1)  คุณภาพของการตัดสินใจ  (Decision  quality)  เปนลักษณะการตัดสินใจที่มี
วัตถุประสงคที่ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุม  เพราะการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง
จะขึ้นอยูกับการเลือกทางเลือกในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล  ซ่ึงจะตองมีขอมูลและมีความตั้งใจ
ของสมาชิกกลุมที่จะรวมมือกับผูนําในการตัดสินใจที่ดีดวย 
  2)  การยอมรับการตัดสินใจ  (Decision  acceptance)  เปนความผูกพันของสมาชกิ
กลุมเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล  และจะเกี่ยวของกับความนาจะเปนที่พนักงานจะยอมรับ
การตัดสินใจ  และยอมรับการปฏิบัติการ  พนักงานโดยทั่วไปจะยอมรับการตัดสินใจถาเขาอยูใน
สถานภาพเตรียมพรอมกับกระบวนการตัดสินใจ 
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 3)  การมุงความสําคัญที่การพัฒนาพนักงาน  (Concern  for  employee  development)  
เปนความสนใจของผูบริหารที่จะชวยปรับปรุงเทคนิคและทักษะการตัดสินใจของพนักงาน  และ
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  ถือเปนการใหโอกาสพนักงานไดเรียนรูทักษะใหมๆ 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตัดสินใจ 
 4)  การมุงความสําคัญที่เวลา  (Concern  for time)  เปนการมุงท่ีเวลาของสมาชิกของกลุม  
ซ่ึงจะสัมพันธกับประสิทธิผลของการตัดสินใจของผูนําอยางมาก  เพราะการตัดสินใจของผูนํา
จะอยูในความสนใจของสมาชิกของกลุม   
 โมเดลนี้จะมุงที่ระดับที่แตกตางของภาวะผูนําที่มีสวนรวม  และวิธีการที่แตละระดับของ
การมีสวนรวมมีอิทธิพลตอคุณภาพ  และความรับผิดชอบดานการตัดสินใจ  ซึ่งจํานวนของปจจัย
ดานสถานการณจะมีสวนชวยกําหนดรูปแบบ  ทั้งที่เปนการมีสวนรวมหรือเผด็จการ วาแบบไหน
จะใหผลลัพธดีที่สุด 
 ทฤษฏีความเปนผูนาํเชิงสถานการณ : ทฤษฏีของ  Hersey - Blanchard 

 ทฤษฏีความเปนผูนําเชิงสถานการณ : ทฤษฏีของ  Hersey - Blanchard  (Hersey & Blanchard’s  
theory; อางถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545,  หนา 293-295)  เปนทฤษฏีวงจรชีวิตของความเปนผูนํา  
ซ่ึงกําหนดวาผูจัดการจะตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาของพนักงาน  และจุดอิ่มตัวในการทํางาน  
กอนที่จะตัดสินใจวาจะใหทํางานหรือไม  โดยคํานึงวาพฤติกรรมในการธํารงรักษาเปนสิ่งสําคัญมากกวา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การบอกกลาว  (Telling)  เปนรูปแบบผูนําที่มุงความสัมพันธต่ําและมุงงานสูง  
จึงตองใชความเปนผูนําที่บงการอยางมาก  (Very  directive  style)  จะรวมถึงการแสดงออกอยางชัดเจน
ถึงการกําหนดทิศทางเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงานควรจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
   2)  การขายความคิด  (Selling)  เปนรูปแบบผูนําที่มุงความสัมพันธสูงและมุงงานสูง  
มีการกําหนดทิศทางการทํางาน  สนับสนุนความตองการของพนักงาน  แตจะมีการชักจูงพนักงาน
ดวยการขายความคิดใหพนักงานปฏิบัติตาม  รวมถึงการแสวงหาขอมูลจากแหลงอื่นๆ กอนการตัดสินใจ 
   3)  การมีสวนรวม   (Participating)   เปนรูปแบบผูนําซึ่งมุงความสัมพันธสูงและ
มุงงานต่ํา  ดังนั้น  ความเปนผูนําที่ใชคือ  มุงการสนับสนุนการเติบโตและการปรับปรุงสิ่งตางๆ 
ดวยการพัฒนาทักษะ  การแนะแนว  และการปฏิบัติงาน  เชน  การใชทรัพยากรรวมกับพนักงาน  
มีการใชขอมูล  และมีการใชส่ือสารเพื่อการตัดสินใจรวมกัน 
   4)  การมอบหมายงาน  (Delegating)  เปนรูปแบบผูนําซึ่งมุงความสัมพันธต่ําและ
มุงงานต่ํา  ดังนั้น  ความเปนผูนําที่ใชคือ  ชวยกําหนดทิศทางและสนับสนุนการทํางานเพียงเล็กนอย  
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แตจะมอบความรับผิดชอบงานใหพนักงานไปทํา  ภายใตสถานการณเชนนี้  พนักงานจะรับผิดชอบ
งานและความสําเร็จขององคการ 
 ทฤษฏีของ  Hersey - Blanchard นี้มุงเพียงลักษณะของผูตามไมใชมุงสถานการณที่กวาง 
ผูนําควรประเมินพนักงานหรือผูตาม  และยอมรับวารูปแบบใดที่ลูกนองตองการ  ซ่ึงผูตามจะมรีะดบั
ความพรอมที่แตกตางกัน  ถาผูตามมีระดับความพรอมต่ํา  ผูนําจะตองมุงเฉพาะการบอกกลาว  (Telling)  
ใหผูตามทําในสิ่งที่ตองการ  โดยบอกถึงวิธีที่จะตองทําและจะทําเมื่อใด  สําหรับผูที่มีความพรอมสูง  
ผูนําจะวางเปาหมายทั่วไปและใชอํานาจหนาที่  เพื่อทําใหผูตามที่เห็นวาเหมาะสม  ผูนําจะลงความเห็น
อยางรอบคอบ  ตามระดับความพรอมของผูตามและตัดสินใจวาจะบอก (Telling)  การขายความคิด  
(Selling)  การมีสวนรวม  (Participating)  การมอบหมายงาน  (Delegating)   
 ทฤษฏีความเปนผูนาํเชิงสถานการณ : โมเดลเชิงสถานการณของฟดเลอร  (Fiedler) 
 แนวคิดทฤษฏีผูนําตามสถานการณของฟดเลอร  (อางถึงใน สุรียพร  ศรีวัฒนะ, 2549, หนา 24)  
คือ  ความยืดหยุนของผูนํา  (Leader  Flexibility)  หมายถึง  ผูนําที่มีประสบความสําเร็จจะตองเปลีย่น
รูปแบบความเปนผูนํา  เมื่อเผชิญสถานการณที่แตกตางกันโดยผูนําประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณ  
ตัวแปรที่สําคัญ  ซ่ึงเปนกําหนดถึงสถานการณประกอบดวยองคประกอบ  3  ดาน  คือ   
    1)  ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา  (Leader – Member  Relations)  
หมายถึง  ความรูสึกของพนักงานในการยอมรับในตัวผูนํา 
    2)  โครงสรางของงาน  (Task  Structure)  หมายถึง  เปาหมายของงานที่จะตองทํา
การกําหนดหนาที่งาน 
   3)  การใชอํานาจหนาที่ตามตําแหนง  (Position  Power)  หมายถึง  ผูนําเปนผูใหคุณ
ใหโทษแกพนักงานได 
 ฟดเลอร  ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา  การใชแบบผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ  และไดพบวา
ผูนําตามสถานการณ  8  แบบ  ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรทั้งสาม 
 ทฤษฏีความเปนผูนาํเชิงสถานการณ : ทฤษฏีเสนทางสูเปาหมาย 

 ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย  (Path - Goal  theory)  เปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่พัฒนาโดย
โรเบริตเฮาส  (Robert  House, 1999, p. 428)  ซึ่งมีความเชื่อวา  ประสิทธิผลของผูนําขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูนําที่สามารถสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานใหแกผูตามได   
โดยเพิ่มจํานวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานนั้น  ผูนํายังสามารถสรางแรงจูงใจ
ดวยการทําใหวิถีทาง  (Path)  ที่จะไปสูเปาหมายชัดเจนขึ้น และงายพอที่ผูปฏิบัติจะสามารถทําสําเร็จ  
ซ่ึงผูนําแสดงพฤติกรรมดวยการชวยเหลือแนะนํา สอนงานและนําทางหรือเปนพี่เล้ียงคอยดูแล  นอกจากนี้
ผูนํายังชวยสรางแรงจูงใจไดดวยการชวยแกไขอุปสรรคขวางกั้นหนทางไปสูเปาหมาย  รวมทั้งสามารถ
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ชวยในการทําใหตัวงานเองมีความนาสนใจ  และทําใหผูตามเกิดความพึงพอใจตองานที่ทํา โดยทฤษฏี
วิถีทางเปาหมายนี้  ความรับผิดชอบของผูนําก็คือ  การเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูตามใหสามารถบรรลุได
ทั้งเปาหมายสวนตนและเปาหมายขององคการในขณะเดียวกัน ซ่ึงผูนําสามารถเพิ่มแรงจูงใจแกผูตาม
ไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีตอไปนี้ 
   1)  ทําใหวิถีทางที่ผูตามจะไดรับรางวัลตอบแทนใหมีความชัดเจน (Path  Clarification)  
ซ่ึงไดแก  การที่ผูนําทําความตกลงที่ชัดเจนกับผูตามเพื่อกําหนดพฤติกรรมหรือวิธีการทํางานใหสําเร็จ
และจะไดรับรางวัลตอบแทนจากองคการอยางไร 
   2)  ใชการเพิ่มปริมาณรางวัล  (Increase  rewards)  ที่ผูตามยอมรับในคุณคาและ
มีความตองการ ไดแก  การที่ผูนําพูดคุยกับผูตามเพื่อจะไดทราบวารางวัลอะไรที่ผูตามถือวาสําคัญแกตน  
กลาวคือ  ผูตามตองการรางวัลที่เปนแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานเองหรือตองการรางวัลที่เปนแรงจูงใจ
จากภายนอก  เชน  การขึ้นเงินเดือน  หรือการเล่ือนตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้น  เปนตน 
 ภารกิจของผูนําในการเพิ่มผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานและการทําความชัดเจนตอวิถีทาง

ที่ผูตามสามารถปฏิบัติเพื่อใหสําเร็จนั้น  ผูนํามีบทบาทตอการเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูตามในทฤษฏี
เสนทางสูเปาหมาย  กลาวคือ  ทฤษฏีเสนทางสูเปาหมาย  เปนทฤษฏีที่ไดอธิบายวา  ผูนําจะสามารถ
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาใหเดินไปตามวิถีทางเพื่อไปสูเปาหมาย  โดยผูนาํเลือกใชพฤติกรรมที่เห็นวา
เหมาะสมที่สุดของผูใตบังคับบัญชานั้น  ซ่ึงผูนําจะเลือกใชแบบภาวะผูนํา  (Leadership  Style)  ที่เหมาะสม
ที่สามารถเพิ่มความคาดหวังในความสําเร็จและความพึงพอใจในงานแกผูใตบังคับบัญชา  โดยโรเบริตเฮาส  
(Robert  House, 1996, p. 428) ไดรวบรวมพฤติกรรมผูนําที่แสดงออกในขณะปฏิบัติงานวามี  4  แบบ  
ดังนี้ 

 2.4.1  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ  
 ผูนําแบบบงการ (Directive  Leadership)  ผูนําประเภทนี้จะบอกผูใตบังคับบัญชาใหรูวา
เขาคาดหวังอะไร  โดยใหคําแนะนํา เปนพิเศษถึงวิธีการทํางาน  การกําหนดระยะเวลาการทํางาน  
มีตารางการทํางานใหทําที่ชัดเจน  รักษามาตรฐานการทํางานเอาไวและดูแลการทํางานใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ  โดยผูบังคับบัญชาไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม  ซ่ึงจะคลายกับ
ผูนําประเภทที่คํานึงถึงตนเองเปนหลัก  (Initiating  Structure)  จึงเปนผูนําที่อยูในประเภทเนนงาน  
และเปนผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  เปนไปในลักษณะ
ที่ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา  ดวยการใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน  รวมทั้งแจงความคาดหวังใหทราบ  
บอกถึงวิธีทํางานตลอดจนโดยผูบังคับบัญชาไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 
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 2.4.2  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนนุ   
 ผูนําแบบใหการสนับสนุน  (Supportive  Leadership)  ผูนําประเภทนี้จะมีความเปนมิตร  

จะสนใจความตองการและความอยูดีกินดีของผูใตบังคับบัญชาดวยการปฏิบัติอยางเสมอภาค            
มีลักษณะเปนกันเอง  เขาหาไดงาย  เห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง  และสรางสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่เปดเผยและเปนมิตร  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานใหนาอยูและนาทํางานมากขึ้น  
ซ่ึงคลายกับพฤติกรรมที่มุงสัมพันธ  จึงเปนผูนําที่อยูประเภทเนนสัมพันธ  พฤติกรรมผูนําที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางผูบงัคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  และเปนผูนําที่ใสใจในสวัสดิการความเปนอยู
และความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคับบัญชา  รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาค
และใหเคารพศักดิ์ศรีของผูใตบังคับบัญชา  

 2.4.3  พฤติกรรมผูนําแบบมสีวนรวม   
 ผูนําแบบมีสวนรวม  (Participative  Leadership)  ผูนําประเภทนี้เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรม
ตอผูใตบังคับบัญชาดวยการขอคําปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ   รวมถึงพฤติกรรมที่ เกี่ยวกับ
การขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะกระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีการประชุมกับ

ผูใตบังคับบัญชาใน ที่ทํางานบอยๆ ผูนําแบบใหมีสวนรวมจะกระตุนใหเกิดการอภิปรายของกลุม
และเขียนขอเสนอแนะตางๆ  ขึ้นในที่ทํางาน   ผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียน
กับพนักงานครู  เปนไปในลักษณะของการเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร  รวมมือรวมใจ
ในการคิด  และการตัดสินใจ  ผูบริหารจะใหคําแนะนําแกพนักงานครูเพื่อกระตุนความคิดและ
รวมตัดสินใจ  ผูบริหารโรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของพนักงานครูและนํามาปรับปรุงแกไข 

  2.4.4  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ    
 ผูนําแบบมุงความสําเร็จ   (Achievement – oriented  Leadership)  ผูนําประเภท

นี้จะวางเปาหมายที่ชัดเจนและทาทายแกผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงผูนําคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะทํางาน
ไดในระดับดีที่สุด  รวมทั้งแสวงหาการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงานไดดีขึ้นอยูเสมอ  และ
แสดงความเชื่อมั่นวาผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงาน ไดในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น  ผูนําที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาที่มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  
สรางความมีมาตรฐานดานความเปนเลิศสูง (High  standard of  excellence) ใหแกผูใตบังคับบัญชา   
และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งความคาดหวังผูใตบังคับบัญชา   
ดวยการแสดงความมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 
               ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย  (Path – Goal  theory)  ทฤษฏีนี้เชื่อวา  ผูนํามีความคลองตัวและ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมใหสอดคลองกับสถานการณได  และแบบพฤติกรรมผูนํา
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จะมีผลตอความพยายามและความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถานการณ

ที่สําคัญ  2 สวน  คือ   
 1)  ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate  Characteristics)  สามารถ
แบงออกไดเปน  2  ประการ ไดแก 
   (1)  ความสามารถที่จะรับรู  (Perceived  Ability)  หมายถึง  การที่ผูปฏิบัตงิานรบัรู 
ในความสามารถของตนเองในการทํางาน  ซ่ึงผูนํามีหนาที่ในการใหคําแนะนําใหผูปฏิบัติงานรับรู
ความสามารถของเขา ผูปฏิบัติงานที่คิดวาตนเองมีความสามารถในการทํางานสูงยอมไมตองการผูนํา
แบบบงการ  เพราะเขาคิดวาเขารูวิธีการทํางาน 
   (2)  ขอบเขตของการควบคุม  (Locus of Control)  หมายถึง  ขอบเขตที่ผูปฏิบัติงาน
คิดวาผลที่ไดรับเกิดจากพฤติกรรมการทํางานของตนเองหรือผูปฏิบัติงานคิดวาตนเองเปนผูมีสวนกําหนด

ผลลัพธผูปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมั่นนี้จะเหมาะกับผูนําแบบมีสวนรวม  เพราะเขาคิดวาผลงานของ
เขาเปนสวนสําคัญในผลสําเร็จขององคการ  ตรงกันขามผูปฏิบัติที่คิดวาผลลัพธของงานอยูนอกเหนือ
ความสามารถของเขา  จะเหมาะสมกับผูปฏิบัติแบบบงการเพราะเขาคิดวาผลงานของเขาเปนเพียง
สวนเล็กนอยของความสําเร็จทั้งหมด 
 2)  คุณลักษณะของสภาพแวดลอม  (Environmental  Characteristics)  ผูนําจะสามารถ
จูงใจผูใตบังคับบัญชาไดหากสามารถควบคุมปจจัยสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนได  ปจจัยสภาพแวดลอม
ที่ไมแนนอนนี้เกิดจากลักษณะ  3  ประการ  ไดแก 
   (1)  โครงสรางของงาน  (Task  Structure)  เชน  โครงสรางของงานที่ขาดความชัดเจน 
ไมมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํางานแนนอน  จะเหมาะสมกับผูนําแบบบงการ  เพราะจะทํางาน
ใหงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (2)  ระบบอํานาจที่เปนทางการ  (Formal  Authority  System)  หมายถงึ  ระบบ
การทํางานที่เปนทางการตามอํานาจหนาที่  ถาระบบไมมีความเปนทางการที่เปนไปตามกฎ  ระเบยีบ 
ขอบังคับ  ผูนําแบบบงการจะชวยใหงานดาํเนินไปไดดวยด ี
   (3)  กลุมทํางาน  (Work  Group)  หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในกลุม 
แตกแยกหรือขาดความสามัคคี  ถากลุมขาดความสามัคคี  ผูนําแบบสนับสนุนจะชวยใหสถานการณดีขึ้น
และมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น 
 ผูนําควรเลือกแบบพฤติกรรมผูนํา ที่สอดคลองกับความตองการของสถานการณ  หมายความวา  
ผูนําจะตองเพิ่มคุณคาที่ขาดหายเขาไปในสถานการณนั้น  โดยคุณลักษณะของสภาพแวดลอม

จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมผูนํา  ที่จะชวยประกอบใหผูปฏิบัติงานทํางานจนเกิดผลสําเร็จและ
เกิดแรงจูงใจ  ในขณะที่คุณลักษณะของผูใตบังตับบัญชา  จะเปนตัวแปรความหมายพฤติกรรมผูนํา
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และสภาพแวดลอม  ดังนั้น  ผูนําสามารถแสดงพฤติกรรมผูนําเพื่อใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ในการทํางาน  ซ่ึงเกี่ยวของกับตัวแปรเชิงสถานการณ  2  ประเภท  ไดแก  1)  ปจจัยดานลักษณะ
ผูใตบังคับบัญชา  หรือผูรวมงาน  ประกอบดวยทักษะและความตองการของผูใตบังคับบัญชา  
2)  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย  โครงสรางของงาน  ระบบอํานาจที่เปนทางการขององคการ  
และกลุมงาน  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา 445 - 446) 
 

2.5   แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
 โดยทั่วไปผูใดที่มีความสุข  และมีแรงจูงใจในชีวิต  ก็จะเหมือนกับวาคนนั้นมีดอกไม
อยูบนใบหนาและในจิตใจ  ทําใหคนนั้นมีพลังและมีชีวิตชีวา  สดชื่นร่ืนเริง  แตถาขาดแรงจูงใจคนนั้น
ก็มักจะหดหูเศราหมองและไรพลังในการทํางาน  ในองคการก็เชนเดียวกัน  ถาพนักงานในองคการ
มีความสุข  มีแรงจูงใจในการทํางาน  พนักงานเหลานั้นก็จะมีความกระตือรือรนในการทํางาน  
ตั้งอกตั้งใจในการทํางาน  รักงานและอยากจะทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จลงดวยดี  แตถาขาดแรงจูงใจ
ในการทํางาน  อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนการทํางานในรูปแบบตางๆ ได  เชน ไมตั้งใจทํางาน  
ทํางานผิดพลาดเสียหาย  หรือขาดงาน  หยุดงานบอยๆ แรงจูงใจในการทํางานจึงมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการปฏิบัติงานในองคการใดๆ ก็ตาม  แรงจูงใจจะทําใหคนมีพลังและมีความหวัง  
และมีความสุขในชีวิตทั้งชีวิตสวนตัว  และชีวิตการทํางานดวย (สุพานี  สฤษฏวานิช, 2552, หนา  154) 
 คน  เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะบัลดาลความสําเร็จใหองคการ  ซ่ึงในองคการตางๆ พฤติกรรม
ของบุคคลจะมีความหลากหลายสลับซับซอน  ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหเกิดความขัดแยงตอการปฏิบัติงาน
รวมกัน (พรนพ  มุกกะพันธ, 2544, หนา  263)  แตการที่จะใชวิธีจัดการ  (Manage) ใหคนปฏิบัติงาน
เปนไปตามเปาหมายขององคการนั้นเรื่องคอนขางยาก  เพราะคนมีอารมณและพฤติกรรมที่สลับซับซอน
ยากแกการเขาใจ  หรือบางครั้งก็ไมอาจเขาใจได 
 ความหมายของแรงจงูใจ  
 เมื่อกลาวถึง  “แรงจูงใจ”  (Motive)  ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2545,  หนา 403) กลาววา  แรงจูงใจ  
หมายถึง  แรงผลักดันจากความตองการและความคาดหวังตางๆ ของมนุษย  เพื่อใหแสดงออก
ตามที่ตองการอาจกลาวไดวา  ผูบริหารจะใชการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทําในสิ่งตาง  ๆดวยความพึงพอใจ
ในทางกลับกันผูใตบังคับบัญชาก็อาจใชวิธีการเชนเดียวกันกับผูบริหาร 

 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530, หนา 27)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง ความจําเปน  (Needs)  
ความตองการ  (Wants)  แรงขับ  (Drives)  หรือแรงกระตุน  (Impulses)  อันเกิดขึ้นภายในบุคคล  
แรงจูงใจนี้จะถูกผลักดันไปสูเปาหมาย  (Goals) 
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 สุรางค  โควตระกูล (2533, หนา 153)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  องคประกอบที่กระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมาย  จากการใหความหมายของแรงจูงใจหลากหลายแนวคิด  

 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2533,  หนา  92)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  การกระทาํทุกวิถีทาง
ที่จะทําใหพนักงานหรือผูปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมในทางที่ตองการ  แรงจูงใจจึงเปนเหมือนแรงขับ
ภายใน  (Internal  Drive)  ที่จะทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการทํางานในทางที่ถูกตอง  เปนไปตามที่องคการ
คาดหวังไว  ดังนั้นพื้นฐานที่สําคัญของแรงจูงใจคือการสรางใหเกิดความตองการ (Needs) ขึ้นกอน  
เมื่อคนเกิดความตองการแลวก็จะเกิดแรงขับ  (Drive) หรือความอยากที่จะกระทําขึ้นจนผลสุดทาย
ก็จะเกิดการกระทําหรือพฤติกรรม  (Behavior)  ตามเปาหมายที่ตองการ 

 วินิจ  เกตุขํา  (2535,  หนา 95)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  สภาพเหตุการณที่กระตุนใหมนุษย  
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาในทิศทางที่ตนตองการ  ทั้งนี้เพื่อไปสูจดุหมายปลายทาง
ที่กําหนด  แตถาพิจารณาในแงการทํางานแลว  อาจกลาวไดวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  กระบวนการที่ทําให
มนุษย  กระทํากิจการงานอยางใดอยางหนึ่งอยางมีจุดมุงหมาย  มีทิศทาง  และชวยใหกิจการงาน
ที่กระทํานั้นคงสภาพอยูตอไปโดยที่มนุษยตองมีเจตคติ  ทักษะ  ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อทํางาน
อยางใดอยางหนึ่งใหประสบความสําเร็จ  หรืออาจเปนรางวัลซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่เปนตัวเรงหรือ
เสริมการทํางานของมนุษย  เพื่อใหไปสูวัตถุประสงคที่มีรางวัลซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่เปนตัวเรงหรือ
เสริมการทํางานของมนุษย  เพื่อไปสูวัตถุประสงคที่มีรางวัลเปนเปาหมาย 

 ราตรี พัฒนรังสรรค (2540, หนา 254)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  ภาวะหรือองคประกอบ
ที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา  อยางมีจุดมุงหมายเพื่อไปสูจุดหมายที่ตนเอง
ตองการหรือผูทําการชักจูงกําหนด 

 วัชราภรณ  มณีวงษ  (2541, หนา 18)  กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง ในการทํางานมีความสัมพันธ
กับความตองการของมนุษยโดยตรงซึ่งเกี่ยวกับขวัญ  ทัศนะคติ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการ 

 สมยศ นาวีการ (2543, หนา 28)  กลาววา   แรงจูงใจ  หมายถึง  พลังที่ริเริ่ม กํากับ และค้ําจุน
พฤติกรรมและการกระทําสวนบุคคลและเปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่ใหความมุงหมายหรือทศิทาง

แกพฤติกรรม นอกจากนี้ไดกลาวถึงคุณลักษณะพื้นฐานของแรงจูงใจ  3  ประการ  คือ  ความพยายาม  
ความไมหยุดยั้ง และทิศทาง 

 ทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 ทฤษฏีแรงจูงใจ  คือเครื่องมือที่ผูบริหารจะใชเพื่อทําการวิเคราะหแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา  

และวิเคราะหวาระบบการจูงใจขององคการที่เปนอยูนั้น เหมาะสมกับความตองการและแรงจูงใจ
ของคนเหลานั้นหรือไมเพียงใด  และเนื่องจากคนมีความซับซอนในภาวะอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  
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ความคิดเห็น  ความคาดหวังตางๆ และสถานการณที่เกี่ยวเนื่องจึงไมสามารถมีทฤษฏีใดเพียงทฤษฏีเดียว  
ที่จะใชอธิบายแรงจูงใจไดอยางครบถวน  ทฤษฏีที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจมีดังนี้ 

 ทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว 
 ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  Maslow’s hierarchy of needs (อางถึงใน ศิริวรรณ 

เสรีรัตน, 2545, หนา 312)  เปนทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานของมนุษยซึ่งกําหนด
โดยนักจิตวิทยาชื่อ Abraham Maslow  เปนทฤษฏีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญกันอยางแพรหลาย มาสโลว 
มองความตองการของมนุษย  เปนลักษณะลําดับขั้นจากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด  และสรุปวา  
เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยก็มีความตองการอื่นในระดับที่สูง
ขั้นตอไป โดยแบงออกเปน 5  ประเภท  ดังนี้ 
    1)  ความตองการของรางกาย  (Physiological  needs)  เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
เพื่อความอยูรอด  เชน  อาหาร  น้ํา  ความอบอุน  ที่อยูอาศัย  การนอน  และการพักผอน  มาสโลว
ไดกําหนดตําแหนง  ซึ่งความตองการเหลานี้ไดรับการตอบสนองไปยังระดับที่มีความจําเปน  
เพื่อใหชีวิตอยูรอด  และความตองการอื่นจะกระตุนบุคคลตอไป 

  2)  ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย  (Security  or  safety  needs)  
ความตองการเหลานี้เปนความตองการที่จะเปนอิสระจากอันตรายทางกาย  และความกลัวตอ
การสูญเสียงาน  ทรัพยสิน  อาหาร  หรือที่อยูอาศัย 
   3)  ความตองการการยอมรับ  หรือความผูกพัน  หรือความตองการทางสังคม  (Affiliation  
or  acceptance  needs)  เนื่องจากบุคคลอยูในสังคมจึงตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น 
   4)  ความตองการไดรับการยกยอง  (Esteem  needs)  ตามทฤษฏีมาสโลวเมื่อบุคคลไดรับ
การตอบสนองความตองการการยอมรับแลว  จะตองการการยกยองจากตัวเองและจากบุคคลอื่น  
ความตองการนี้เปนการพึงพอใจในอํานาจ  (Power)  ความภาคภูมิใจ  (Prestige)  สถานะ  (Status)  และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง  (Self - confidence)   
   5)  ความตองการความสําเร็จในชีวิต  (Need  for self - actualization)  มาสโลวคาํนงึวา
ความตองการในระดับสูงสุด  เปนความปรารถนาที่จะสามารถประสบความสําเร็จ  เพื่อที่จะมีศักยภาพ
และบรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 
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สําหรับการประยุกตใชทฤษฏีแรงจูงใจ 
 

 
ภาพ 3  แสดงทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  (Maslow’s  hierarchy  of  needs)  และ 
            การจัดการตอบสนองความตองการของบุคลากรโดยองคการ  
(ที่มา : อางถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 312) 

 
 ทฤษฏี  ERG  ของ  Alderfer 

 ทฤษฏีแรงจูงใจ  ERG  ของ  Alderfer  ERG  theory  (อางถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, 
หนา 312)  เปนทฤษฏีความตองการซึ่งกําหนดลําดับขั้นความตองการ Alderfer ไดช้ีความแตกตางระหวาง
ความตองการในระดับต่ํา  และความตองการในระดับสูงซึ่งเกี่ยวของกับความตองการของมาสโลว  
5  ประเภท  เหลือเพียง  3  ประเภท  ดังนี้ 

ความตองการตามทฤษฏีของมาสโลว 
การจัดการตอบสนองความตองการ

บุคลากรโดยองคการ 

ความสําเร็จในชีวิต 
(Self - actualization) 

ความเจริญเติบโต  (Growth) 
ความกาวหนา  (Advancement) 
ความคิดสรางสรรค  (Creativity) 

ความทาทาย  (Challenge) 
ความคิดสรางสรรค  (Creativity) 
การเลื่อนตําแหนง  (Promotion) 

การยกยอง  (Esteem) 
การยกยอง  (Self - esteem) 
ความภาคภูมิใจ  (Prestige) 
สถานภาพ  (Status) 

การยกยอง  (Self - esteem) 
ตําแหนง  (Title) 
สถานะ  (Status) 

สังคม  (Social) 
ความรัก  (Love) 
ความรูสึกที่ดี  (Affection) 
การยอมรับ (Sense of  belonging) 

ทีมงาน  (Teamwork) 
การจัดการดานมนุษยสัมพันธ 
(Friendly  management) 

ความปลอดภยั  
(Safety) 

ความปลอดภัย  (Safety) 
ความมั่นคง  (Security) 
เสถียรภาพ  (Stability) 

ความมั่นคง  (Job  security) 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
(Safety  on  the  job) 

รางกาย  
(Physiological) 

อาหาร  (Food)  น้ํา 
ที่อยูอาศัย  (Shelter) 

ความรอน  (Heat)  อากาศ  (Air) 
คาตอบแทน  (Adequate  pay) 
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   1)  ความตองการในการอยูรอด  (Existence  needs)  เปนความตองการในระดับต่ําสุด
และมีลักษณะเปนรูปธรรม  ประกอบดวยความตองการตามทฤษฏีมาสโลว  คือ  ความตองการของ
รางกายและความตองการความปลอดภัย 
    2)  ความตองการความสัมพันธ  (Related  needs)  มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง

ประกอบดวยความตองการดานสังคม  ตามทฤษฏีของมาสโลวบวกดวยความตองการความปลอดภัย
และความตองการการยกยอง   
   3)  ความตองการความเจริญกาวหนา  (Growth  needs)  เปนความตองการในระดับ
สูงสุดในระดับขั้นตอนของ  Alderfer  และมีความเปนรูปธรรมต่ําสุด  ประกอบดวยทีเ่ปนความตองการ
การยกยองบวก  ดวยความตองการประสบความสําเร็จตามทฤษฏีของมาสโลว  Alderfer  ไมเชื่อวา
บุคคลจะตองไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ  อยางสมบูรณในระดับของความตองการ
กอนที่จะกาวหนาไปสูระดับอ่ืน  เขาพบวาบุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความตองการมากกวา
หนึ่งระดับ  ตัวอยางความตองการที่จะไดรับเงินเดือนที่เพียงพอ  (ความตองการความอยูรอด)  
ในขณะเดียวกันจะเกิดความตองการการยอมรับ  ความพอใจ  (ความตองการทางสังคม)  และ
เกิดความตองการการสรางสรรค  ตองการความกาวหนา   (ความตองการการเจริญเติบโต)   

 Alderfer  คนพบวา  ลําดับของประเภทความตองการจะแตกตางกันในแตละบุคคล  
ผูประกอบการจะแสวงหาการยกยองนับถือ  (ความตองการความสัมพันธ)  และความรูสึกสรางสรรค  
เปนความตองการความเจริญเติบโตกอนที่จะคํานึงถึงความตองการดานรูปธรรม  เชน  ความหิว  และ
ความกระหาย  (เปนความตองการการอยูรอด) Alderfer  ยังขยายทฤษฏีมาสโลวโดยพิจารณาวิธีการ
ที่บุคคลมีปฏิกิริยา  เมื่อเขาสามารถและไมสามารถตอบสนองความตองการของตน  โดยพัฒนาหลัก
ความกาวหนาในความพึงพอใจ  (Satisfaction – progression  principle)  เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บุคคล
มีความกาวหนาสัมพันธกับลําดับขั้นความตองการเมื่อตอบสนองความตองการในระดบัต่าํกวาได  และ
ในทางตรงขามของการถดถอย – ความตึงเครียด  (Frustration – regression  principle)   ซ่ึงอธิบายวา  
เมื่อบุคคลยังมีความตึงเครียดในการพยายาม  ที่จะตอบสนองความตองการในระดับสูงขึ้น เขาจะเลิก
พยายามตอบสนองความตองการและเปลี่ยนไปใชความพยายามที่ตอบสนองในระดับต่ํากวา  ทฤษฏี  
ERG ระลึกวาความตองการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงหรือต่ําลงได  ขึ้นอยูกับวาเขาสามารถ
ตอบสนองความตองการ ในระดับต่ําลงหรือความตองการในระดับสูงขึ้นไดหรือไม 
 ทฤษฏี  2  ปจจัย  ของเฮอรสเบอรก  (Herzberg  two – factor  theory)   
 ทฤษฏี  2  ปจจัย  Herzberg  (Herzberg  two – factor  theory)  เฟรดเดอรริก  เฮอรสเบอรก 
(Frederick  Herzberg)  และเพื่อนรวมงานของเขาไดเสนอทฤษฏี  2  ปจจัยข้ึน  โดยในชวงปลาย  ค.ศ. 1950  
ถึงชวงตนของ ค.ศ. 1960  เขาไดทําการวิจัยโดยใชวิธีสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกรจํานวนเกือบ  200 คน
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ในเมืองพิศเบอรก  สหรัฐอเมริกา  โดยขอใหคนเหลานั้นบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหคนเหลานั้น
รูสึกดีและมีความพอใจ  และมีแรงจูงใจในการทํางาน  และบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหรูสึกไมดี
ตองาน  และรูสึกไมพอใจและไมมีแรงจูงใจ  และใหบรรยายสาเหตุที่กอใหเกิดความรูสึกเหลานั้นดวย  
โดยเฮอรสเบอรกกับเพื่อนไดนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  
ซ่ึงจากการวิเคราะหนั้น  เฮอรสเบอรก  ไดคนพบวามีปจจัยอยู  2  กลุม  ที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่มี
ตองาน  ความพอใจในงานและแรงจูงใจในงาน  ดังนี้ 
   1)  ปจจัยจงูใจ  (Motivator  Factors)  เปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยตรง  ไดแก   
ปจจัยในกลุมที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง  (Intrinsic  to  The  Job)  คือ   
    (1)  การประสบความสําเร็จในงาน  หรือไดทํางานใหประสบความสําเร็จ  
(Achievement)  เชน  นักเขียน  หรือศิลปนประเภทตางๆ 
   (2)  ไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)  จากอาชีพการงานนั้นๆ เชน  อาชพี
ครู  ทหาร  ตํารวจ 
     (3)  ไดรับผิดชอบ (Responsibility)  ในงาน  เชน  อาชีพแพทย  พยาบาล ตํารวจ 
   (4)  โอกาสกาวหนาขึ้น  (Advancement)  โอกาสที่จะเติบโต  รูมากขึน้  เกงมากขึน้
จากงานนั้น 
    (5)  เนื้องาน  (Work  ltself)  เชน  ทาทาย  ไมจําเจ  หรือสนุกสนาน  เชน  อาชีพ
นักแสดง  นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   2)  ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยอนามัย  (Maintenance  หรือ  Hygiene  Factors)  
จะเปนปจจัยที่ชวยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจ  ซึ่งจะเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรง  
เปนปจจัยภายนอกตองาน  (Extrinsic  to  The  Job)  ไดแก 

  (1)  กฎ  ระเบียบ  นโยบายบริษัท 
  (2)  การบริหารจัดการ  การบังคับบัญชา 
 (3)  สภาพแวดลอมในการทํางาน  และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
 (4)  คาจาง  และคาตอบแทนที่ไดรับ 
 (5)  ความสัมพันธเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน 
 (6)  ความมั่นคงในหนาที่การงาน 

  ทฤษฏีความตองการของแมคแคลแลนด  (McClelland’s  Need  Theory) 
 ทฤษฏีความตองการที่แสวงหาของแมคแคลแลนด  (McClelland, 1991, p. 169)  ที่กลาววา 

ทฤษฏีแรงจูงใจของแมคแคลแลนด  (McClelland's Acquired – Need  Theory)  ซ่ึงสรุปวามนุษยทํางาน
โดยมีความตองการที่แตกตางกัน 3  ประเภท   ดังนี้ 
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 2.5.1  ความตองการความผูกพัน     
 ความตองการความผูกพัน  (Affiliation  Needs)  ความตองการประเภทนี้  หมายถึง  

ความตองการที่จะรวมมือกัน  การมีความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป   
มีความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น  คนที่มีความตองการนี้จะแสวงหาความเปนมติรไมตร ี และความสมัพนัธ
ระหวางบุคคล  บุคคลที่มีความตองการความผูกพันจะชอบทํางานลักษณะตอไปนี้ 

    1)  งานที่เกี่ยวของระหวางความสัมพันธระหวางบุคคล 
   2)  งานที่กอใหเกิดความเปนมิตรกับบุคคลอื่น 
   3)  งานที่นํามาใหเกิดการยอมรับจากสังคม 
 คนที่มีความตองการความผูกพันสูงอยาง เดียวไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีได  

เพราะความตองการความเปนเพื่อน  และสังคมยอมรับ  อาจกอใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจ
ทางการบริหารจะตองเสียเวลามากเมื่อผูบริหารตองการตัดสินใจเรื่องคนที่ไมเห็นดวย  จึงสงผลทําให
ผูบริหารที่ตองการความผูกพัน  ไมคอยประสบความสําเร็จในการทํางานอยางหนัก  การเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  จึงเปนความตองการของแรงจูงใจที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานงานและผูบริหารโรงเรียน  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  เปนสวนหนึ่งของทีม  
และไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น  ไดแกความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ความสัมพันธกับ
ผูบริหารโรงเรียน  การมีสวนรวมในกิจกรราของโรงเรียน  การไดรับการยกยอง  และการยอมรับ
จากเพื่อนรวมงานหรือผูบริหารโรงเรียน 

 2.5.2  ความตองการอํานาจ    
 ความตองการอํานาจ  (Power Needs)  ความตองการประเภทนี้  หมายถึง  ความตองการ

ที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น  ความตองการที่จะควบคุมคนอื่นไมวาจะเปนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรม
หรือการมีความรับผิดชอบตอคนอ่ืน  รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆ ตอการมอิีทธพิล
เหนือสถานการณเหลานั้น  คนที่มีความตองการจะใชการจูงใจ  ใหคนมีพฤติกรรมตามที่ตองการ
มีอิทธิพลตอคนและเหตุการณ  เปนตนวาการแสดงความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะ  หรือการแสดง
ความโกรธเมื่อผิดหวัง  นอกจากนี้ยังไดแกความตองการในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน  เชน 
การใหขอคิดเห็นเปนขอเสนอแนะ  ลักษณะของผูที่ตองการอํานาจมีความชอบที่จะทํางานตอไปนี้ 
    1)  งานที่สามารถควบคุมคนอื่นได 

  2)  งานที่สงผลกระทบตอคนและเหตุการณ 
  3)  งานที่ทําใหสาธารณชนยอมรับและสนใจ 

 ความแตกตางของรูปความตองการอํานาจมี  2  อยาง  คือ  ความตองการอํานาจสวนตัว 
(Personal Power)  เปนการใหประโยชนในการยักยายเปลี่ยนแปลงวิธีการ  หรือการกระทําบางอยาง
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เพื่อสนองความตองการใหสมกับความอยากอยางแทจริง  มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น  ชอบขมขู  คุยโออวด 
ยกตนขมทาน  มักไมคอยคิดถึงสวนรวม  ชอบมีบริวาร  ชอบใหลูกนองกมหัวใหเฉพาะตนคนเดียว  
รูปแบบที่สอง  คือ  อํานาจทางสังคม  (social power)  ซึ่งเปนอํานาจทางดานดีที่มีความจําเปนมาก
ในการใชอํานาจ  ใหเกิดความสําเร็จทั้งผูบริหารและผูนํา ผูบริหารระดับสูงมีความพอใจและมีความสุข  
ในการใชอํานาจที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น  ควบคุมคนอื่นได  ตองการใหคนอื่นเคารพนับถือ  
ยกยองสรรเสริญ  ใหเกียรติ  ไมหลงวาตนเองยิ่งใหญเสมอไป  ยึดมั่นในระเบียบวินัย  คิดถึงองคการ
อยูเสมอ  ความตองการอํานาจเปนสัญชาตญานของมนุษย  ไมวาบุคคลใดยอมตองการอํานาจ  
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น  ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ  ตองการความภาคภูมิใจ  บุคคลประเภทนี้
มีความพอใจที่จะอยูในสถานการณแขงขันและสถานการณ  ซึ่งมุงที่สถานภาพการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ  งานดีเดนกวาคนอื่น  จนเปนที่ยอมรับของกลุม  แตจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมกอน  และรองลงมาคือวัตถุประสงคขององคการ  และประการสุดทายคือ  วัตถุประสงคสวนตัว  
จึงเปนความตองการของแรงจูงใจที่เกิดจากการมุงเนนการเปนผูนาํในการตัดสินใจ  ตองการอํานาจ  
(Power)  เปนบุคคลที่แสวงหาหรือคนหาวิธีการแกปญหาใหดีที่สุด  ชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชน  
ชอบแขงขันเพื่อใหสถานภาพสูงขึ้น  เพื่อการรับผิดชอบที่มีประสิทธิผล 
  2.5.3  ความตองการความสําเร็จ    

 ความตองการความสําเร็จ  (achievement  needs)  ความตองการประเภทนี้  หมายถงึ   
ความตองการในสิ่งที่ตนมุงหวังสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม  ทํางานที่ยุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูง
หรือสามารถแกปญหาที่ซับซอนได  คนที่มีความตองการที่จะทุมเทความรูความสามารถใหกับงาน
อยางเต็มที่จะมีความมุงมั่นในการแขงขันกันทํางาน  ตองการทํางานคนเดียวโดยลําพังและ
เกิดความพอใจในความสําเร็จของงานที่ทําอันเปนการใหรางวัลแกตนเองดังนั้นคนที่มีความตองการ

ความสําเร็จสูงจะมีความชอบในงานมีลักษณะดังนี้  โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุ
ความสําเร็จ  โดยที่เห็นวา 

 1)  งานที่ทําคนเดียวรับผิดชอบในผลงานที่ทํา 
 2)  งานที่ทําตองใหสําเร็จและมีเปาหมายในการทํางานสูงและทาทาย 
 3)  งานที่มีผลสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงาน 
คนที่ทํางานเกงจะไดรับการคาดหมายจากบุคคลอื่นวา  สามารถทํางานประสบผลสําเร็จและ

ตองเปนงานที่มีความสําคัญ  จากการศึกษาพบวา  คนที่มีความตองการความสําเร็จมีความเชี่ยวชาญ
ในการทํางาน  มีทักษะสวนตัวสูง มีความคิดริเร่ิมดีและเลื่อนไปสูตําแหนงสูงสุดไดเร็ว  คนที่กาวเขาสู
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง  จะมีความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ  มีความคิดกวางไกล  แตบุคคลประเภทนี้
ไมใชมีความตองการความสําเร็จเทานั้น  แตยังมีความตองการอยางอื่นอีก  ผูบริหารมีความตองการ
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ความสําเร็จสูง  ซ่ึงเปนผูที่มีความสามารถเฉพาะตัว  จึงอาจไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีได  เพราะผูบริหาร
จําเปนตองทํางานรวมกับผูอื่น  รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  ใหคนอื่นมีสวนรวมและตองมี
มนุษยสัมพันธสูง  โดยเฉพาะหนวยงานใหญ   จึงเปนความตองการของ  แรงจูงใจที่ เกิดจาก
การมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ   เพื่อมุงเนนที่ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ในการทํางาน  
และไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงอาจไดแก  ความสําเร็จในงาน  ความรับผิดชอบ  
ความรูความสามารถในการพัฒนา  เปนตน   

 จากทฤษฏีแรงจูงใจของแมคแคลแลนด (McClelland’s  Need  Theory)  สรุปไดวา  
ผูที่จะทํางานไดอยางประสบผลสําเร็จตองมีแรงจูงใจดานความตองการสัมฤทธิผลอยูในระดับสูง  
ความสําเร็จของงานจะทําใหไดโดยการกระตุนความตองการดานความตองการความสําเร็จเปนสําคัญ  
ซ่ึงบุคคลแตละคนเมื่อมีความตองการความสําเร็จสูงก็จะสามารถทํางานไดสําเร็จ  และชวยใหหนวยงาน
มีประสิทธิผลไปดวย 

 
การเปรียบเทียบความตองการทฤษฏีแรงจูงใจ 

 

 

ภาพ  5  แสดงการเปรยีบเทยีบระหวางความตองการ  4  ทฤษฏี   
(ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545, หนา  317)  
 

ลําดับความตองการของ Maslow 
(Maslow’s  hierarchy  or needs) 

ทฤษฏี  ERGของ Alderfer 
(Alderfer’s ERG theory) 

ทฤษฏี2ปจจัยของ Herzberg 
(Herzberg’s two-factor theory) 

ทฤษฏีความตองการที่แสวงหาของ 
(McClelland’s acquired-needs 

theory) 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต 
(Self-actualization  needs) 

3. ความตองการความสําเร็จ 
(Need  for  achievement) 

4. ความตองการการยกยอง 
(Esteem  needs) 

3. ความตองการ 
ความเจริญกาวหนา  

(Growth  needs) 

2. ปจจัยการจูงใจ 
(Motivation  factors)  หรือปจจัย 
ที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน 

(Job  satisfiers) 
2. ความตองการอํานาจ 

(Need  for  power) 

3. ความตองการทางสังคม 
(Social  needs) 

1. ความตองการความผูกพัน 
(Need  for  affiliation) 

2. ความตองการความปลอดภัย 
(Safety  needs) 

2. ความตองการความสัมพันธ 
(Relatednees  needs) 

1. ความตองการของรางกาย 
(Physiological  needs) 

1. ความตองการ 
ความคงอยู (Existence  needs) 

1. ปจจัยอนามัย 
(Hygiene  factors) 

หรือปจจัยบํารุงรักษา 
(Maintenance  factors) 
หรือปจจัยที่กอใหเกิด 
ความไมพึงพอใจในงาน 

(Job  dissatisfiers) 
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 กลาวสรุปไดวา   แรงจูงใจ เปนพลังภายในของแตละบุคคลที่ถูกกระตุนโดยบุคคลหรือ
สภาพแวดลอมใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา  เพื่อไปสูเปาหมายที่ตนเองตองการหรือ
มีผูทําการชักจูงการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิไดหวัง

รางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา  ซ่ึงความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางาน หมายถึง
ความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุด  และทําใหสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อตนทาํอะไรสาํเร็จได
ก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จตอไป ซ่ึงแรงจูงใจเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  และความสับสน
กับผูบริหารอยูเสมอ เพราะวา  ผูบริหารตองทํางานใหสําเร็จโดยบุคคลอื่นผูบริหารตองเขาใจบางอยางวา
ทําไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมตามที่เปนอยู  เพื่อทําใหพวกเขาใชอิทธิพลตอบุคคลใหปฏิบัติงานใน
แนวทางที่พวกเขาตองการการจูงใจเปนเรื่องที่มีความสับสน  เพราะวา  แรงจูงใจไมสามารถสังเกต
และวัดไดโดยตรง  แรงจูงใจจะถูกอางอิงจากพฤติกรรมของบุคคลจากทฤษฏีความตองการ (Need  
Theories)  บุคคลมีความตองการอยูขางในที่ถูกผลัดดัน กดดัน หรือจูงใจใหลดหรือตอบสนอง
ความตองการ  นั่นคือ  ความตองการความสําเร็จอยางรุนแรง  อาจจะทํางานหนักขึ้นเพื่อทํางาน
ที่ยุงยากใหสําเร็จ  ตามเวลาพนักงานที่มีความตองการความสมหวังของชีวิตอยางรุนแรงอาจจะถูกจูงใจ
ใหทํางานเปนอยางมาก  เพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพสูงแตการจูงใจจะมีความซับซอนมาก  ทฤษฏี
กระบวนการ  (Process  Theories)  มีจุดมุงหมายอยูที่วาบุคคลจะถูกจูงใจดวยเปาหมายอะไร  และอยางไร  
(มารินทร  สุมมาตย, 2547,  หนา  61- 62)  ในการกระตุนหรือจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาก็คือ การประยุกต
ความรูเกี่ยวกับความตองการ  เพื่อใหทราบถึงความตองการเฉพาะของแตละบุคคลการหาความเหมาะสม
ระหวางบุคคล  และงานผูใตบังคับบัญชาบางกลุมแสดงออกถึงความตองการความสําเร็จที่สูง  
ตองการทํางานที่ทาทาย  เพื่อตอบสนองความพอใจและซับซอน  ตองการอิสระ  สวนผูใตบังคับบัญชา
ที่มีความตองการต่ําจะพอใจในสถานการณที่มั่นคงผูบริหารสามารถเพิ่มระดับความตองการของ

ความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชาใหสูงขึ้น  โดยการสรางสภาพแวดลอมของการทํางานที่เหมาะสม 
การมอบหมายงานที่ทาทาย  การยกยอง  และใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่สูง  เพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน (สมยศ  นาวีการ, 2543,  หนา  372)   
 ดังนั้น  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครู  เนื่องจากพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนยิ่งมีอัตราสูง  ขวัญและกําลังใจของ
พนักงานครูยิ่งสูงตามไปดวย  ซ่ึงจะทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลใน
จังหวัดชลบุรี  ตามทฤษฏีแรงจูงใจของแมคแคนแลนดทั้ง  3  ประเภท   เนื่องจากไดพิจารณาทฤษฏี
แลว  พบวา  องคประกอบของแรงจูงใจทั้ง  3  ประเภทนั้น  สอดคลองกับความตองการพื้นฐานของ
พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงทฤษฏีนี้สามารถใชเปนกรอบใหผูบริหารโรงเรียนไดนําไป
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เปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมผูนํา  ใหสอดคลองกับการสรางแรงจูงใจตอพนักงานครูเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วิบูลย  อุบาลี  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูอํานวยการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา  ความมุงหมายของ
การศึกษาคนควา  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา  ศึกษาความพึงใจ
ในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา  และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ผูอํานวยการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา  ผลการวิจัยพบวา 
1.  พฤติกรรมผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา  โดยเฉล่ียมีพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธและ
แบบมิตรสัมพนัธ  อยูในเกณฑสูง  2.  ความพึงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา  
โดยเฉลี่ยมีความพึงใจในการปฏิบัติงานในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน อยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานของแตละปจจัย  พบวา  ในปจจัยกระตุนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
เปนอันดับแรก  คือ  ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  และมีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย  
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานความกาวหนา  ในสวนของปจจัยค้ําจุน  พบวา  มีความพึงใจอยูใน
ระดับมาก  เปนอับดับแรก  คือ  ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน  และมีความพึงพอใจเปนอับสุดทาย
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานนโยบายและการบริหารงาน  3.  พฤติกรรมผูนําของผูอํานวยการ
แบบกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย
วิทยาลัยในปจจัยกระตุน  และปจจัยค้ําจุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 ธีรวัฒน  สมภมิตร  (2538, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธของพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรี  การวิจัยคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  
จําแนกตามที่ตั้งของเทศบาล  คือ  เทศบาล  เมืองชลบุรี  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  เทศบาลตําบลศรีราชา  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ดานปจจัยสุขอนามัย
และดานปจจัยแรงจูงใจ  และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
1.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน ในมิติสัมพันธและมิติกิจสัมพันธ  โดยรวมอยูในทางบวก 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ในปจจยัสุขอนามัยและ
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ปจจัยแรงจูงใจ  พบวา  ในปจจัยสุขอนามัย  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
อยูในระดับปานกลางทุกดาน  สวนปจจัยแรงจูงใจ  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  3.  ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรี  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมิติมิตรสัมพันธและมิติกิจสัมพันธ 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในปจจัยสุขอนามัยและปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรีในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ภารดี  อนันตนาวี  (2539, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา  12  รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูปฏิบัติการสอนที่ผูบริหารโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการบริหารงานและ
ขนาดของโรงเรียน  และพฤติกรรมผูนํา  8  แบบ  โดยใชมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ใชสถิติ
คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาไค-สแคว  การทดสอบคาที  และการวิเคราะห  
ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา  12  เปนแบบหนีงานมากที่สุด  แบบยึดระเบียบ
รองลงมา  และแบบประนีประนอมนอยที่สุด  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน  
ไมมีความสัมพันธกับวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณการบริหารงาน  และขนาดโรงเรียน  แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติงานของครูที่ผูบริหารโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณทํางาน
ในการบริหารงานและขนาดของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยทางสถิติ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูที่มีผูบริหารมีพฤติกรรมตางกัน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 เสกสรร  สุวิชากร  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารกับการมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  ผลการวิจัย
พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
มณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม
ในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดานตามความคิดเห็น
ของครู  จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
การมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  และการมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  โดยรวม
และรายดานจําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ยกเวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  พบวา  ครูเพศชายและเพศหญิงแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ
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ทางสถิติ  (p<.05)  และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารและการมีสวนรวมในการบริหารของครูโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p<.05)   

 ดํารง  ศรีอราม  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  สายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
จาํแนกตามประสบการณการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  
ไดแก  ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  367  คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใช  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  การทดสอบคาทีและสหสัมพันธของเพียรสัน  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  มีพฤติกรรม
เปนแบบมุงงาน  เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางานการบริหารของผูบริหารที่ตางกัน  มีพฤติกรรม
ของผูบริหารไมแตกตางกัน  มีพฤติกรรมผูนําผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.0.5)  
ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก
ทั้งโดยรวมและแยกเปนรายดาน  เมื่อจําแนกตามประสบการณการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ตางกัน  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.0.5)  และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.0.5)  ทั้งจําแนกตามประสบการณผูบริการและขนาดของ
โรงเรียน 

 บัญญัติ  แสวงดี  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน
สามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  
ผลการวิจัยพบวา  1.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  2.  ประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เขตการศึกษา  12  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  พบวา  โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกันในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05) 

 มารินทร  สุมมาตย  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศกึษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  แบบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

43 
 

เปนแบบหนีงานมากกวาอยางอื่น  รองลงมาเปนแบบยึดระเบียบ  และแบบนักพัฒนา  แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวม
ทุกดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ความตองการ
ความเจริญกาวหนา  ความตองการความสัมพันธ  และความตองการดํารงชีวิต  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีผูบริหารโรงเรียน
มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน  ประสบการณในการบริหารงานตางกัน  และขนาดโรงเรียนตางกัน   
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ที่มีผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมผูนํา  8  แบบ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบเผด็จการแบบมีศิลปะมีความสัมพันธทางบวกกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05  นอกนั้นไมพบความสัมพันธ 

 สมหมาย  นาควิเชียร (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  1  กลุมตัวอยางคือ  ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  320  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคะแนนเฉลี่ย  
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธของเพียรสัน  ผลการวิจัยพบวา 1. แรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3.  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  1  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมาก  

 ศิริพงษ พุมภักดี (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครู
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  
กลุมตัวอยางไดแกขาราชการครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดสระแกว 2545  จํานวน 324 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 6 งาน คือ งานวิชาการ 
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคาร สถานที่ และงานสรางความสมัพนัธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาวิกฤตที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

44 
 

ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อยูในระดับมาก 2. ความพึงพอใจระหวางขาราชการครูชายกับขาราชการครูหญิง ตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน 3. ความพึงพอใจระหวางขาราชการครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน
 สายใจ  คงเจริญ  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานตามการรับรูของครู  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  จําแนกตามเพศ  แตกตางกัน  
ยกเวนดานการโนมนาวจิตใจไมแตกตางกัน  และจําแนกตามประสบการณไมแตกตางกัน  ยกเวนครู
ท่ีมีประสบการณนอยกวา  10  ป  และมากกวา  20  ป  แตกตางกัน  ยกเวนการใหความชวยเหลือ
ไมแตกตางกัน  การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  การมีสวนรวมในการตัดสินใจแตกตางกัน  และจําแนกตาม
ประสบการณโดยรวมและรายดานแตกตางกัน  ยกเวนครูที่มีประสบการณนอยกวา  10  ป  และ
ระหวาง  10 – 20  ป  ดานการมีสวนรวมในการประเมินและครูที่มีประสบการณนอยกวา  10  ป  และ
มากกวา  20  ป  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมในผลประโยชน  การมีสวนรวม
ในการประเมินไมแตกตางกัน  และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนและการมีสวนรวม
ในการบริหารงานของครูโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 กฤตธี  จําเริญพานิช  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  จํานวน  7  ดาน  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานครูที่มีตอการบริหารงานบุคคล  จําแนกตามเพศ  ตําแหนงหนาที่  และประสบการณทํางาน  
ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
จํานวน  236  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  แบบมาตราสวนประมาณคา  
5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที  ผลการวิจัยพบวา  1.  ความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  7  ดาน  ไดแก  ดานวางแผนอัตรากําลังคน  ดานสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร  ดานบรรจุแตงตั้ง  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน  ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ดานวินัยและการรักษาวินัย  และดานการใหพนจากตําแหนง  ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  
2. เปรียบเทียบความพงึพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  
จําแนกตามเพศ  และประสบการณในภาพรวม  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  
จําแนกตามตําแหนง  ในภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05 
 สุรียพร ศรีวัฒนะ  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  รวมทั้ง
เพื่อศึกษาความสัมพันธและตัวแปรดานพฤติกรรมผูนําที่สามารถทํานายแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูผูสอนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
ผลการวิจัยพบวา  1.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  มีคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย  คือ  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  แบบบงการ  แบบใหการสนับสนุน และแบบมีสวนรวม  
ตามลําดับ  2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปนอย คือ ความตองการความผูกพัน  อยูในระดับมาก  
สวนความตองการความสําเร็จ   และความตองการอํานาจอยูในระดับปานกลาง  3. พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จําแนกตามประสบการณทํางานของครู  วุฒิการศึกษา  
สถานภาพ  และประเภทวิชาที่สอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4.  แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จําแนกตามประสบการณทํางานของครู  
วุฒิการศึกษา  และประเภทวิชาที่สอน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  5.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6.  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สามารถทํานายและสรางสมการพยากรณแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูไดโดยมีพฤติกรรมผูนําแบบบงการ (X1) แบบใหการสนับสนุน (X3) และแบบมีสวนรวม (X4) 
เปนตัวพยากรณแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู (Y)  โดยมีคาอํานาจพยากรณรอยละ 57.1  
โดยมีสมการการพยากรณแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในรูปคะแนนดิบดังนี้  Y = .766 + .231(x3) 
+ .303(x4) 
 อุบล สุวรรณศรี  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามเพศ  วุฒิทางการศึกษา  และเขตอําเภอที่ตั้ง กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน  322  คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  สถิติที่ใช  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การทดสอบคาที  และสหสัมพันธ
ของเพียรสัน  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ  เขต 1  มีพฤติกรรมมุงสัมพันธ  
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และแบบมุงงานอยูในระดับปานกลางเมื่อจําแนกตามเพศ  วุฒิทางการศึกษา  และเขตอําเภอที่ตั้ง  
การบริหารงานของผูบริหารที่ตางกัน  มีพฤติกรรมของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P<.05)  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน  จําแนกตามเพศ  วุฒิทางการศึกษา  และ
เขตอําเภอที่ตั้ง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1  ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 รจนา เตชะศรี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
งบประมาณ และดานการบริหารวิชาการ  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน สวนรายดาน ดานการบริหารงบประมาณ และ
ดานการบริหารทั่วไปแตกตางกัน โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ

การบริหารงานของผูบริหารสูงกวาครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สวนดานการบริหารวิชาการ และ
ดานการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกันโดยครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ

การบริหารงานของผูบริหารสูงกวาครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีผลการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดใหญ มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
โดยครูที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสูงกวาครูที่สังกัด

โรงเรียนขนาดใหญ 
  2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เซอรจิโอวันนี่  (Sergiovanni, 1967, pp. 249-260)  ไดศึกษาเรื่ององคประกอบที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานของครูของมอนโรเคานดี  รัฐนิวยอรค  พบวา 1.  ไดรับ
การยอมรับนับถือ  ความสําเร็จของงาน  และความรับผิดชอบเปนองคประกอบที่สงผลใหครู
เกิดความพึงพอใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  2.  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  การปกครองบังคับบัญชา  นโยบายการบริหารงาน  เปนองคประกอบ
ที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 แกสโลเวย  (Galloway, 1975, p. 1941-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
ของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  ในรัฐมิสซิสซิปป  กับขวัญของครู  พบวา  พฤติกรรมผูนํา
มีความสัมพันธกับขวัญของครูในทางบวก  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารยิ่งมีอัตราสูง  ขวัญของครู
ยิ่งสูงไปดวย  พฤติกรรมผูนํามิติมุงสัมพันธสงผลตอขวัญของครูมากที่สุด  พฤติกรรมผูนํามิติมุงงาน
ไมสงผลตอขวัญของครูเลย 
 มอรเฟท (Morphet, 1976, p. 67) ไดสรุปวา หากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการบริหารงานโรงเรียนและมีทักษะในการเปนผูนําสูง  ประกอบกับครูมีความพึงพอใจในการทํางาน
ก็จะทําใหโรงเรียนทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงในการเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานของบุคคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากร

ในโรงเรียนมากที่สุด  และการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมีสวนที่เปนสาเหตุทําใหเกิด
ความไมพอใจในการทํางานดวย  ซ่ึงนับวาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่ทําใหบุคคลากรในโรงเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การไดเขามามีสวนรวมออกความคิดเห็น
ในการบริหารงาน  การไดรับการยกยอง  การไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  เพราะจะทําใหครูมีกําลังใจในการทํางาน
อยางจริงใจยิ่งขึ้น  ซ่ึงหมายความวา  งานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ  โดยรวมงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางานดวย 

 คลีเมนต  (Clements, 1983, p. 2567-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบภายใน  
(ปจจัยจูงใจ)  และองคประกอบภายนอก  (ปจจัยค้ําจุน)  กับความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่
ฝายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาองคประกอบของความพึงพอใจ
ในงานเจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษา  ในวิทยาลัยชุมชนแมสซาจูเซท  การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามเจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษา  จํานวน  156  คน  ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวาองคประกอบ
สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  คือ  ลักษณะของงาน  รองลงมา  ไดแกคาจาง  การปกครอง
บังคับบัญชา  โอกาสความกาวหนา  เพื่อนรวมงาน  ความมั่นคงและเรื่องทั่วๆ ไป  องคประกอบภายใน   
และองคประกอบภายนอกมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานทุกอยางมีนัยสําคัญ  แตความสัมพันธ
ขององคประกอบภายนอกกับความพึงพอใจในงานมีสูงกวาองคประกอบของความพึงพอใจในงาน

เร่ืองคาจาง  โอกาส  ความกาวหนา  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานเรื่องโอกาสความกาวหนา   
แตเจาหนาที่หญิงและเจาหนาที่ชายไมพึงพอใจในงานในเรื่องโอกาสความกาวหนา  แตเจาหนาที่หญิง
มีความไมพึงพอใจในงานมากกวาเจาหนาที่ชายอยางมีนัยสําคัญ 
 ฟาวเลอร  (Fowler, 1986, p. 3204 -A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจสั่งการกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู  อาจารย  ในโรงเรียนประถมศึกษา
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ในรัฐเซารอีสเทิรน  เกี่ยวกับงานการบริหารการศึกษา  5 ดาน  คือ  ดานหลักสตูร  ดานกจิกรรมนกัเรยีน  
ดานบุคลากร  ดานทรัพยากร  และดานความสัมพันธกับชุมชน  ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจสั่งการมีความสัมพันธในทางบวกกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู  อาจารย  ครู  
อาจารย  ในโรงเรียนที่เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและสั่งการมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
แตกตางกัน   
 เบอรเกธ  (Bergeht, 1987, p. 6293-A) ไดศึกษาวิจัย  พบวา  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ  
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสอนครูมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่มีความสัมพันธกับ
ครูใหญอยางดี  จะมีความพึงพอใจในการสอนมาก 
 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  ทําใหผูวิจัยสามารถ

นํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  เร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดนําบทสรุปของหลักการ  
แนวทาง  และงานวิจัยของแตละทานมาวิเคราะห  สังเคราะห  และใชเปนฐานในการกําหนดขอบขาย
เนื้อหา  และกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้  ซ่ึงประกอบดวย   พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  
โดยการใชแนวคิดและทฤษฏีเสนทางสูเปาหมายที่พัฒนาโดยโรเบริตเฮาส  (Robert  House, 1996, 
p. 428) ไดแบบพฤติกรรมของผูนําตามทฤษฎเีสนทางสูเปาหมาย  4  แบบ  ไดแก  1.  ผูนําแบบบงการ  
2.  ผูนําแบบใหการสนับสนุน  3.  ผูนําแบบมีสวนรวม  4.  ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวามีสวนสําคัญที่จะทําใหการบริหารงานในองคการ  ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  วาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลนัน้  
มีผลตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวามีความสัมพันธกันหรือไม  สวนแรงแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  โดยการใชแนวคิดและทฤษฏีความตองการที่แสวงหา
ของแมคแคนเลนด  (McClelland, 1991, p. 169) ไดจําแนกความตองการพื้นฐานไว  3  ประเภท  คือ   
1.  ความตองการความผูกพัน  2.  ความตองการอํานาจ  3.  ความตองการความสําเร็จ   ซ่ึงแนวคิดและ
ทฤษฏีที่ใชเปนกรอบใหผูบริหารโรงเรียน  ไดเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน   เพื่อใหสอดคลองกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
ไดอยางมีประสิทธิผล 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3  การสรางเครื่องมือ 

          3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ไดแก  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2552  

จํานวน  5  แหง  คือ  เทศบาลเมือง  เทศบาลเมืองพนัส  เทศบาลเมืองบานบึง  เทศบาลเมืองศรีราชา  
และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  จํานวนทั้งสิ้น  661  คน   

 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา  2552  
ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  (Straified  Random  Sampling)  
ตามเทศบาล  โดยใชตารางกําหนดกลุมขนาดตัวอยาง  จากตารางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยาง  245  คน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศตามเทศบาล
จากกลุมประชากรในเทศบาลเมือง  จํานวน  186  คน  เทศบาลเมืองพนัส  จํานวน  81  คน  เทศบาล
เมืองบานบึง  จํานวน  34  คน  เทศบาลเมืองศรีราชา  จํานวน  126  คน  และเทศบาลตําบลแหลมฉบัง   
จํานวน  234  คน  ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนแบบสอบถามมี  2  ตอน  คือ   
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถาม  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี  โดยแบบสอบถามนี้  มุงวัดพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในดานการบริหาร  
ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบพฤติกรรมผูนํา  ตามแนวความคิดของโรเบิรทเฮาส (Robert  House, 1999, p. 428)   
จํานวน  4  แบบ  คือ  ผูนําแบบบงการ  ผูนําแบบใหการสนับสนุน  ผูนําแบบมีสวนรวม  และผูนํา
แบบมุงความสําเร็จ  ลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ
โดยเรียงจาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Best & Kahn, 
1993, p. 246)  ดังนี้ 

5   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถาม  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรี  แบบสอบถามนี้ไดมุงวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู ตามแนวความคิดของ
แมคแคลแลนด  (McClelland, 1991, p. 169)  จํานวน  3  ประเภท  คือ  ความตองการความสําเร็จ   

พนักงานคร ู
เทศบาล 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
                เทศบาลเมือง 186 69 
                เทศบาลเมืองพนัสนิคม 81 30 
                เทศบาลเมืองบานบึง 34 12 
                เทศบาลเมืองศรีราชา 126 47 
                เทศบาลตําบลแหลมฉบัง 234 87 

รวม 661 245 
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ความตองการอํานาจ  และความตองการความผูกพัน  ลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scales)  5  ระดับ  โดยเรียงจาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  ตามแนวคิด
ของลิเคอรท (Best, and Kahn. 1993, p. 246)  ดังนี้ 

5   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง       มแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับนอยที่สุด 

 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน  ดังนี ้

   1)  ศึกษาทฤษฏีเอกสารตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  เพื่อสรางเปนแบบสอบถาม
ใหครอบคลุมกับเนื้อหา  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   2)  ศึกษาแบบสอบถามของสุรียพร ศรีวัฒนะ (2549, หนา 124-131)  เรื่องพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก  และอุบล  สุวรรณศรี (2549, หนา 113-116)  เร่ืองความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
  3)  นําแนวคิดทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจงัหวัดชลบุรี 

  4)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิง่ขึ้น   

  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
(Validity)  และความถูกตองของเนื้อหา  (Content)  ตลอดจนความชัดเจน  และความเหมาะสม
ในการใชภาษา  โดยใชเทคนิค  IOC  (Item-Objective Congruence Index)  แลวนําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ดานภาษาและดานสถิติ  จํานวน  5  คน  
ดังรายชื่อตอไปนี้ 
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   (1)  ดร.เนาวรตัน   วิไลชนม                   อาจารยพิเศษ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    
        ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

   (2)  นายวเิชียร  พรามนุช                   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจรเขใหญ    
        ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

   (3)  ผศ.สุทัศนา   มุขประภาต                  อาจารยพิเศษ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร      

        ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
   (4)  นางอมรรัตน  ชัยขรรคเมือง             รองผูอํานวยการ 

                                         โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง  2      
        (รักษาการผูอํานวยการสถานศึกษา)   

        ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
  (5)  ผศ.ดร.ศันสนีย  จันทรสถิตยพร        อาจารยพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   

        ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 
     2)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับพนักงานครูเทศบาลที่ไมได

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้   คือ  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล  2  พระยาศรีสุนทรโวหาร  
(นอย  อาจารยางกูร)  จํานวน  30  คน      

    3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ คอนบราค
(Cronbach,  1990,  pp. 202-204)  ที่เรียกวา  “สัมประสิทธิ์แอลฟา  (∑- Coefficient) ” ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ .97 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนตอไปนี ้

  3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี    
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่กําหนดไว 
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  3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดชลบุรี  ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
  3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง  จํานวน  245  ฉบับ 
 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเองหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว  2  สัปดาห   เมื่อไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอกีใน  1  สัปดาห  
ปรากฏวาไดแบบสอบถามคืน  จํานวน  235  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  95.91 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
3.4.3  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม  และการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดให  

แบงออกเปน  2  ตอน 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรีลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับโดยเรียงจาก  มากที่สุด   
มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Best & Kahn, 1993, p. 246)  ดังนี้ 

5   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง       มีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่  2  แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรี  แบบสอบถามนี้ไดมุงวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู ลักษณะแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  โดยเรียงจาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  
และนอยที่สุด  ตามแนวคิดของลิเคอรท (Best & Kahn, 1993, p. 246)  ดังนี้ 

5   หมายถึง       มีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับปานกลาง 
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2   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง       มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูอยูในระดับนอยที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลที่จะไดทราบวา   พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับใด โดยใชคาเฉลี่ย 
(Mean)  ของ คะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด  และ
บุญสง  นิลแกว,  2535, หนา 23-24) 

คาเฉลี่ย    4.51 – 5.00   หมายถึง    มีพฤติกรรมผูนําและ/หรือมีแรงจูงใจ 
   อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย    3.51 – 4.50   หมายถึง    มีพฤติกรรมผูนําและ/หรือมีแรงจูงใจ 
    อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย    2.51 – 3.50   หมายถึง    มีพฤติกรรมผูนําและ/หรือมีแรงจูงใจ 
   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย    1.51 – 2.50   หมายถึง    มีพฤติกรรมผูนําและ/หรือมีแรงจูงใจ 
   อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย    1.00 – 1.50   หมายถึง    มีพฤติกรรมผูนําและ/หรือมีแรงจูงใจ 
    อยูในระดับนอยที่สุด 
 3.3.4  เกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ใชเกณฑดังนี้ 
(Runyon, 1997, p. 238) 

-.29  ถึง -.10  หรือ  .10 ถึง .29 หมายถึง        มีความสัมพันธในระดับนอย 
-.49  ถึง -.30  หรือ  .30 ถึง .49 หมายถึง        มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
-1.00 ถึง -.50  หรือ  .50 ถึง 1.00 หมายถึง        มีความสัมพันธในระดับมาก 

 

3.5  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี ้

 3.5.1  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ใชคาเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 
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 3.5.2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s  
Product  Moment Correlation) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 
 การศึกษาครั้งนี้   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 X    แทน  คาเฉลี่ย 
 S.D.   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 r แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 n แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 *           แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 Xtot แทน  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม 
 X1 แทน  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 
 X2 แทน  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน 
 X3 แทน  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม 
 X4 แทน  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
 Ytot แทน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโดยรวม 
 Y1 แทน  ความตองการความผูกพัน 
 Y2 แทน  ความตองการอํานาจ 
 Y3 แทน  ความตองการความสําเร็จ 
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4.2  ลําดับขั้นการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัไดดําเนินการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1  วิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ในจังหวดัชลบุรี
 ตอนที่  2  วิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรี    

 ตอนที ่ 3  วเิคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรยีนกบัแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบรีุ   

 

4.3  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 ตอนที่  1  ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  

จะวิเคราะหโดยใชหาคาคะแนน ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่  2  ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี   

จะวิเคราะหโดยใชหาคาคะแนน ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่  3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี   
 

4.4  การเสนอการวิเคราะหขอมูลของแตละตอน  ปรากฏผลตามลําดับ ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบรีุ
ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนํา  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สําหรับคาระดับการศึกษาระดับพฤติกรรมผูนํา  ใชเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวเิคราะห
ขอมูล ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 2  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
               เทศบาล ในจังหวดัชลบุรีภาพรวม (Xtot) 
 

n = 245 
พฤติกรรมผูนํา 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1.  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 3.51 .56 มาก 4 
2.  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน   3.70 .71 มาก 1 
3.  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม   3.66 .74 มาก 2 
4.  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ   3.64 .67 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.62 .60 มาก  

 
 จากตาราง  2  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.62)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงอับดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน ( X = 3.70)  
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม ( X = 3.66)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  ( X = 3.64)  และ
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ ( X = 3.51)   
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ตาราง 3  คาเฉลี่ย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
               เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดานพฤติกรรมผูนําแบบบงการ (X1) 
 

n = 245 
พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ผูบริหารโรงเรียนตัดสินใจสัง่การเพียงผูเดยีว  

เมื่อเห็นวาถูกตองตามระเบียบแบบแผน 3.36 .87 ปานกลาง 8 
2.  ผูบริหารโรงเรียนตัดสินใจดําเนินการใดๆ  

 ตามระเบียบแบบแผน  แลวพยายามชกัจูงใหพนกัคร ู
คลอยตาม 3.43 .77 ปานกลาง 6 

3. ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายงานใหครูทุกคน   
โดยคิดวาครูมีความรู  ความสามารถปฏิบัติงานได 3.74 .78 มาก 1 

4. ผูบริหารโรงเรียนออกคําสั่งโดยกําหนดระยะเวลา 
การปฏิบัติงานไวทุกครั้ง 3.58 .77 มาก 3 

5. ผูบริหารโรงเรยีนไมเปลีย่นแปลงสิ่งใดๆ หากเห็นวา
ส่ิงนั้นถูกตองเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ 
แบบแผน 3.44 .80 ปานกลาง 5 

6. ผูบริหารโรงเรียนมีการชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจ

ส่ังการเปนบางครั้ง 3.40 .73 ปานกลาง 7 
7. ผูบริหารโรงเรียนกําหนดมาตรฐานเฉพาะของงาน 3.52 .74 ปานกลาง 4 
8. ผูบริหารโรงเรียนกําหนดกฎระเบียบตางๆ  

ที่ชัดเจนแกพนักงานคร ู 3.61 .71 มาก 2 
เฉลี่ยรวม 3.51 .56 มาก  

  
 จากตาราง  3  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี        
ดานพฤติกรรมผูนําแบบบงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.51)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับมาก  ไดแก   ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายงานใหครูทุกคน
โดยคิดวาครูมีความรู  ความสามารถปฏิบัติงานได ( X = 3.74) รองมา ไดแกผูบริหารโรงเรียนกําหนด
กฎระเบียบตางๆ ที่ชัดเจนแกพนักงานครู ( X = 3.61) และผูบริหารโรงเรียนออกคําส่ังโดยกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไวทุกครั้ง ( X = 3.58)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเรียงตามอันดับจากนอยไปมาก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

60 
 

ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนตัดสินใจสั่งการเพียงผูเดียว  เมื่อเห็นวาถูกตองตามระเบียบแบบแผน  ( X = 3.36)   
ผูบริหารโรงเรียนมีการชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจสั่งการเปนบางครั้ง  ( X = 3.40)  และ ผูบริหาร
โรงเรียนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามระเบียบแบบแผน  แลวพยายามชักจูงใหครูคลอยตาม  ( X = 3.43)  
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

61 
 

ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
               เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดานพฤติกรรมผูนําแบบใหการสนบัสนุน (X2) 
 

n = 245 
พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวิธีการใหพนักงานครู 
ทดลองปฏิบัติงานเพื่อคนหาวิธีการใหมๆ ในการแกไข 
ปญหาที่เกิดขึ้นของหนวยงาน 3.70 .79 มาก 7 

2. ผูบริหารโรงเรียนแนะนําใหพนักงานครูใชเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 3.72 .78 มาก 6 

3. ผูบริหารโรงเรียนมีการชี้นํา  สงเสริมใหพนักงานครู 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.69 .81 มาก 

 
9 

4. ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนใหพนักงานครูไดแสวงหา 
ความรู  วิธีการปฏิบัติงานใหมๆ อยูเสมอ 3.78 .80 มาก 2 

5. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร 
มีความกาวหนาในอาชีพการงานดานตางๆ 3.76 .81 มาก 4 

6. ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนใหพนักงานครูแสดง 
ความคิดเห็นในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ 3.73 .81 มาก 5 

7. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาวิธีการ 
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 3.76 .80 มาก 3 

8. ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่พนักงานครู 
สามารถเขาถึงไดงาย 

 
3.80 

 
.88 

 
มาก 

 
1 

9. ผูบริหารโรงเรียนใสใจในสวัสดิการและความเปนอยู 
ของพนักงานครู 3.60 .86 มาก 11 

10. ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุน 
ในการสรางบรรยากาศที่ดีตอการทํางานของพนักงานครู 3.62 .89 มาก 10 

11. ผูบริหารโรงเรียนใหการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอ 
พนักงานครู 3.60 .87 มาก 12 

12. ผูบริหารโรงเรียนเคารพศักดิ์ศรีของพนักงานครู 3.66 .88 มาก 8 
เฉลี่ยรวม 3.70 .71 มาก  
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 จากตาราง  4  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี    
ดานพฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  อันดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่เปนมติร
ที่พนักงานครูสามารถเขาถึงไดงาย ( X = 3.80)  รองลงมา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุน
ใหพนักงานครูไดแสวงหาความรู  วิธีการปฏิบัติงานใหมๆ อยูเสมอ ( X = 3.78) และผูบริหารโรงเรียน
สงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X = 3.76) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
3 อันดับ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนใหการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอพนักงานครู ( X = 3.60) ผูบริหาร
โรงเรียนใสใจในสวัสดิการและความเปนอยูของพนักงานครู ( X = 3.60)  และผูบริหารโรงเรียน
แสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีการทํางานของพนักงานครู ( X = 3.62) 
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ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
               เทศบาล ในจังหวดัชลบุรี ดานพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  (X3) 
 

n = 245 
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ผูบริหารโรงเรียนใหคําปรึกษาแกพนักงานครูที่มี 

ปญหาในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 3.61 .83 มาก 9 
2. ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวิธีการดําเนินงาน 

ใหกับพนักงานครูเพื่อนําไปปฏิบัติ 3.64 .79 มาก 5 
3. ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนะวิธีการแกปญหาใหกับ 

พนักงานครู   3.61 .87 มาก 6 
4.  ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหพนักงานครูมีอิสระ 

และรวมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3.69 .79 มาก 4 
5. ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหพนักงานครู 

ปฏิบัติงานตามความคิดริเร่ิมใหมๆ 3.72 .81 มาก 2 
6. ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหพนกังานครู 

มีสวนรวมแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงาน 3.73 .84 มาก 1 

7. ผูบริหารโรงเรียนเสริมสรางบรรยากาศความเปนมิตร

ตอพนักงานครู 3.71 .92 มาก 3 
8. ผูบริหารโรงเรียนกระตุนความคิดและรวมมือ 

ในการตัดสนิใจของพนักงานครู 3.62 .83 มาก 8 
9. ผูบริหารโรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของ 

พนักงานครู 3.64 .91 มาก 7 
เฉลี่ยรวม 3.66 .74 มาก  

 
 จากตาราง  5  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี    
ดานพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
ทุกขออยูในระดับมาก ( X = 3.66)  อันดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาส
ใหพนักงานครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ( X = 3.73) รองลงมา  
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ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหพนักงานครูปฏิบัติงานตามความคิดริเร่ิมใหมๆ  ( X = 3.72)  
และผูบริหารโรงเรียนเสริมสรางบรรยากาศความเปนมิตรตอพนักงานครู  ( X = 3.71)  ตามลําดับ 
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  3 อันดับ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนใหคําปรึกษาแกพนักงานครูที่มีปญหา
ในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล  ( X = 3.61)  ผูบริหารโรงเรียนกระตุนความคิดและรวมมือ
ในการตัดสินใจของพนักงานครู  ( X = 3.62)  และผูบริหารโรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานครู  ( X = 3.64) 
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ตาราง  6  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
                เทศบาลในจังหวัดชลบุรี   ดานพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ (X4) 
 

n = 245 
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1.  ผูบริหารโรงเรียนแจงวัตถุประสงคของงานและ 

อธิบายวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จแกพนักงานครู 3.59 .84 มาก 8 
2. ผูบริหารโรงเรียนระบุส่ิงที่ตองการเมื่อมอบหมาย 

งานอยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานครูปฏิบัติ 3.68 .78 มาก 2 
3. ผูบริหารโรงเรียนมีการคาดหวังและมั่นใจผลสําเร็จ 

ของการปฏิบัติงานดานตางๆ ของพนักงานครู 
ในโรงเรียน 3.65 .78 มาก 5 

4. ผูบริหารโรงเรียนกลาวชมเชยตอหนาเมื่อพนักงาน 
ครูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 3.70 .78 มาก 1 

5. ผูบริหารโรงเรียนกําหนดเปาหมายที่ทาทายและ 
วัตถุประสงคที่ชัดเจนแกพนักงานคร ู 3.59 .71 มาก 7 

6. ผูบริหารโรงเรียนสรางความมีมาตรฐาน 
ดานความเปนเลิศสูงแกพนักงานครู 3.62 .73 มาก 6 

7. ผูบริหารโรงเรียนแสวงหาวิธีการปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 3.67 .81 มาก    4 

8. 
 

ผูบริหารโรงเรียนตั้งความคาดหวังตอพนักงานครู 
ดวยความมั่นใจวาพนักงานครูจะสามารถ 
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 

 
3.67 

 
.77 

 
มาก 

 
   3 

 เฉลี่ยรวม 3.64 .67 มาก  

  
 จากตาราง 6 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
ดานพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ( X = 3.64) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก อันดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
กลาวชมเชยตอหนาเมื่อพนักงานครูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  ( X = 3.64)  รองลงมา  ไดแก  ผูบริหาร
โรงเรียนระบุส่ิงที่ตองการเมื่อมอบหมายงานอยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานครูปฏิบัติ( X =3.68) และ
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ผูบริหารโรงเรียนตั้งความคาดหวังตอพนักงานครูดวยความมั่นใจวาพนักงานครูจะสามารถปฏิบัติงาน

ที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ  ( X = 3.67)  ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับไดแกผูบริหารโรงเรียน
แจงวัตถุประสงคของงานและอธิบายวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จแกพนักงานครู ( X = 3.59)  
ผูบริหารโรงเรียนกําหนดเปาหมายที่ทาทายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนแกพนักงานครู ( X = 3.59)  
และผูบริหารโรงเรียนสรางความมีมาตรฐานดานความเปนเลิศสูงแกพนักงานครู   ( X = 3.62) 
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 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัด
ชลบุรี  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  ใชเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว  ผลการวิเคราะหขอมูล  
ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง  7  คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
                  เทศบาลในจังหวัดชลบุรี ภาพรวม (Ytot) 
 

n = 245 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคร ู

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ความตองการความผูกพัน 3.74 .60 มาก 1 
2. ความตองการอํานาจ 3.53 .58 มาก 3 
3. ความตองการความสําเร็จ 3.69 .65 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.65 .58 มาก  

 
 จากตาราง  7  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน  พบวา อยูในระดบัมากทกุดาน  โดยเรยีงอนัดบั
คาเฉลี่ย ไดแก ความตองการความผูกพัน ( X = 3.74) ความตองการความสําเร็จ  ( X = 3.69)  และ
ความตองการอํานาจ ( X = 3.53)  
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ตาราง  8  คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
                เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดานความตองการความผูกพัน (Y1) 
 

n = 245 
ความตองการความผูกพัน 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหพนักงานครูทํางานเปนกลุม 3.80 .73 มาก 2 
2. พนักงานครูไดเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวม 

ประชุมสัมมนากับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น 3.73 .75 มาก 5 
3. พนักงานครูไดมีสวนรวมในการสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 3.79 .71 มาก 4 
4. พนักงานครูไดรับการยกยองวาเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่ง 

ที่ทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนา 3.73 .77 มาก 6 
5. พนักงานครูไดรับการยกยองเมื่อมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 3.70 .76 มาก 7 
6. พนักงานครูมีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารและเพื่อนรวมงาน 

ดวยกนั 3.69 .76 มาก 9 
7.   พนักงานครูไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 

ในการปฏิบัติงาน 3.69 .72 มาก 8 
8. พนักงานครูมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 3.80 .78 มาก 3 
9. พนักงานครูไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

และชุมชน 3.82 .80 มาก 1 
10 พนักงานครูมคีวามรูสึกสบายใจในการปฏิบัติงานกับ 

เพื่อนรวมงาน 3.69 .81 มาก 10 
เฉลี่ยรวม 3.74 .60 มาก  

  
 จากตาราง  8  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
ดานความตองการความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกขอ ( X = 3.74)   เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ   พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก อันดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  พนักงานครูไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน ( X = 3.82)  รองลงมา ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
สงเสริมใหพนักงานครูทํางานเปนกลุม ( X = 3.80) และ พนักงานครูมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียน  ( X = 3.80) ตามลําดับ ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก พนักงานครูมีความรูสึก
สบายใจในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน  ( X = 3.69)  พนักงานครูมีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร
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และเพื่อนรวมงานดวยกัน ( X = 3.69)  และพนักงานครูไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานในการปฏิบัติงาน  ( X = 3.69) 
 
ตาราง  9  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
                เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดานความตองการอํานาจ (Y2) 
 

n = 245 
ความตองการอํานาจ 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1.    พนักงานครูไดเปนผูนําในบางโอกาสเมื่อไดปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 3.62 .70 มาก 4 
2. พนักงานครูมีอิสระคนหาวิธีการแกไขปญหาในดานตางๆ  

ดวยตนเอง 3.68 .69 มาก 1 
3. พนักงานครูไดรับการยอมรับ  สงเสริมความคิดริเร่ิมใน 

การปฏิบัติงานใหมๆ อันเปนประโยชนแกโรงเรียนจาก 
ผูบริหารโรงเรียน 3.60 .78 มาก 6 

4. พนักงานครูไดรับการยอมรับในความรูความสามารถจาก 
ผูบริหารโรงเรียน 3.62 .75 มาก 5 

5. พนักงานครูไดรับการยอมรับในความรูความสามารถจาก 
เพื่อนรวมงาน 3.66 .75 มาก 2 

6. พนักงานครูมีอิสระในการพิจารณาแกปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 3.65 .81 มาก 3 

7. พนักงานครูไดรับสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อใหสถานภาพสูงขึ้น 3.49 .78 ปานกลาง 8 
8. พนักงานครูไดรับอิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงาน 3.14 .86 ปานกลาง 10 
9. พนักงานครูเปนผูนําในการตัดสินใจ 3.37 .73 ปานกลาง 9 
10. พนักงานครูกลาแสดงออกทั้งการพูดและแนะนําในที่ชุมชน 3.56 .69 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 3.53 .58 มาก  

 
 จากตาราง  9  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
ดานความตองการอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   ( X = 3.53)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
มีบางขอที่อยูคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง   ซ่ึงอันดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พนักงานครูมีอิสระ
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คนหาวิธีการแกไขปญหาในดานตางๆ ดวยตนเอง ( X = 3.68)  รองลงมา ไดแก พนักงานครูไดรับ
การยอมรับในความรูความสามารถจากเพื่อนรวมงาน ( X = 3.66) และ พนักงานครูมีอิสระ
ในการพิจารณาแกปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ( X = 3.65) ตามลําดับ ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุด  
3 อันดับ ไดแก  พนักงานครูไดรับอิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงาน ( X = 3.14)  พนักงานครูเปนผูนํา
ในการตัดสินใจ  ( X = 3.37)  และพนักงานครูไดรับสิทธิ์สอบแขงขันเพื่อใหสถานภาพสูงขึ้น
( X = 3.49) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
                เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ดานความตองการความสําเร็จ (Y3) 
 

n = 245 
ความตองการความสําเร็จ 

X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1. พนักงานครูมีความรูสึกวามีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ 3.87 .75 มาก 1 
2. พนักงานครูไดทํางานตรงตามความถนัด 3.75 .75 มาก 3 
3. ผูบริหารโรงเรียนยอมรับในความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 3.72 .74 มาก 4 
4. ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหพนักงานครูมีคุณสมบัติตาม 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 3.76 .76 มาก 2 
5. พนักงานครูไดรับการสนับสนุนใหศกึษาดูงานและศกึษา

ตอเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 3.64 .85 มาก 7 
6. พนักงานครูไดปฏิบัติงานที่มีปริมาณงานเหมาะสมกับ 

ความรับผิดชอบในหนาที่ 3.71 .77 มาก 5 
7. พนักงานครูไดปฏิบัติงานที่ทาทายและนาสนใจ 3.57 .71 มาก 11 
8. พนักงานครูไดรับการสงเสริมใหทําผลงานทางวิชาการ 3.69 .79 มาก 6 
9. พนักงานครูไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนทกัษะความรู 

ทางวิชาการ 3.64 .82 มาก 8 
10 พนักงานครูไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือระดับสูงขึ้นตาม 

ผลงานและความสามารถ 
 

3.63 
 

.76 
 

มาก 
 

9 
11 พนักงานครูไดปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลสําเร็จตาม 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 3.63 .81 มาก 10 
เฉลี่ยรวม 3.69 65 มาก  

 
 จากตาราง  10  พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
ดานความตองการความสําเร็จ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก  อันดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  พนักงานครูมีความรูสึกวามีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ ( X = 3.87)  รองลงมา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหพนักงานครู
มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ( X = 3.76)  และพนักงานครูไดทํางานตรงตามความถนัด  
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( X = 3.75) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก พนักงานครูไดปฏิบัติงานที่ทาทายและ
นาสนใจ  ( X = 3.57) พนักงานครูไดปฏิบัติหนาที่จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ( X = 3.63)  
และพนักงานครูไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือระดับสูงขึ้นตามผลงานและความสามารถ  ( X = 3.63) 
 
 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 
ตาราง  11  ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                  ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
 

      Y1      Y2      Y3      Ytot 
ตัวแปร 

    r    p     r    p     r     p    r    p 
X1 .576* .034 .530* .035 .558* .037 .585* .033 
X2 .777* .028 .719* .031 .726* .032 .780* .028 
X3 .796* .028 .737* .032 .768* .030 .808* .027 
X4 .799* .026 .756* .028 .770* .028 .816* .024 
Xtot .830* .022 .772* .025 .794* .025 .842* .021 

*p 05.<  
  
 จากตาราง 11  พบวา  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธในระดับมาก  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy=.842) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานมีความสัมพันธในระดับมาก  
พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบมุงความสําเร็จ  มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ (rx4y =.816)  พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาล คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ (rx3y =.808)  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนแบบใหการสนับสนุน  มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาล  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  เทากับ  (rx2y =.780)  และพฤติกรรมผูนําของ
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ผูบริหารโรงเรียนแบบบงการ  มีความสัมพันธทางบวก   กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาล  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ  (rx1y  =.585)    
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาครั้งนี้  มุงศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
ไดแก  พนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  จํานวน  245  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน  ไดแก  ตอนที่  1  
เปนแบบสอบถามพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  และตอนที่  2  เปนแบบสอบถามแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาว
ไปทดลองใชกับพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลจํานวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นปรากฏวา
แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ   เทากับ   .97 แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  
โดยขอความอนุเคราะหจากผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ในการแจกแบบสอบถาม
ใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน  245  ฉบับ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถามดวยตนเอง 
ผลปรากฏวาไดแบบสอบถามคืนจํานวน 235 ฉบับ คิดเปน  รอยละ 95.91  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
(rxy) ไดสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
              5.1.1  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  
พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  และพฤติกรรมผูนําแบบบงการ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏผล
ดังนี้ 
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 1)  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  พฤติกรรมผูนํา
แบบบงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  
ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายใหพนักงานครูทุกคนโดยคิดวาครูมีความรู  ความสามารถ  ปฏิบัติงานได  
ผูบริหารโรงเรียนกําหนดกฎระเบียบตางๆ ที่ชัดเจนแกพนักงานครู  ผูบริหารโรงเรียนออกคําสั่ง
โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไวทุกครั้ง  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารโรงเรยีน
ตัดสินใจสั่งการเพียงผูเดียว  เมื่อเห็นวาถูกตองตามระเบียบแบบแผน 

 2)  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  พฤติกรรมผูนํา
แบบใหการสนับสนุน  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขออยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม
ที่เปนมิตรที่พนักงานครูสามารถเขาถึงไดงาย  ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุนใหพนักงานครูไดแสวงหา
ความรู  วิธีการปฏิบัติงานใหมๆ อยูเสมอ  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาวิธีการปฏบิัติงาน
อยางตอเนื่อง  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนมีการชี้นํา  สงเสริมใหพนักงานครู
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 3)  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  พฤติกรรมผูนํา
แบบมีสวนรวม  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก   
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมเปดโอกาส
ใหพนักงานครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารโรงเรียน
เปดโอกาสใหพนักงานครูมีสวนรวมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารโรงเรียนเสริมสรางบรรยากาศ
ความเปนมิตรตอพนักงานครู  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนใหคําปรึกษา
แกพนักงานครูที่มีปญหาในการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 

 4)  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  พฤติกรรมผูนํา
แบบมุงความสําเร็จ  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขออยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนกลาวชมเชยตอหนา
เมื่อพนักงานครูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  ผูบริหารโรงเรียนระบุส่ิงที่ตองการเมื่อมอบหมายงาน
อยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานครูปฏิบัติ  ผูบริหารโรงเรียนตั้งความคาดหวังตอพนักงานครูดวยความมั่นใจ
วาพนักงานครูจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  
ผูบริหารโรงเรียนแจงวัตถุประสงคของงานและอธบิายวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จแกพนักงานครู 
 5.1.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ความตองการความผูกพัน  ความตองการความสําเร็จ  
และความตองการอํานาจ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏผลดังนี้ 
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  1)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ดานความตองการ
ความผูกพัน  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก   
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  พนักงานครูไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนและชุมชน  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหพนักงานครูทํางานเปนกลุม  พนักงานครู
มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  พนักงานครูมีความรูสึก
สบายใจในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน 

 2)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู เทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
ดานความตองการอํานาจ  โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  
ไดแก  พนักงานครูมีอิสระคนหาวิธีการแกไขปญหาในดานตางๆ ดวยตนเอง  พนักงานครูไดรับ
การยอมรับในความรูความสามารถจากเพื่อนรวมงาน  พนักงานครูมีอิสระในการพิจารณาแกปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  พนักงานครูไดรับ
อิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงาน 

 3)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู เทศบาลในจังหวัดชลบุ รี   
ดานความตองการความสําเร็จ  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวาทุกขอ
อยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  พนักงานครูมีความรูสึกวา
มีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหพนักงานครูมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ  พนักงานครูไดทํางานตามความถนัด  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  
พนักงานครูไดปฏิบัติงานที่ทาทายและนาสนใจ 
   5.1.3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบตังิาน
ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  
มีความสัมพันธกันในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  เปนรายดาน  โดยเรียงจากคาสหสัมพันธ
สูงไปหาสหสัมพันธต่ํา  3  อันดับแรก  คือ  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบมุงความสําเร็จ   
มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  ดานความตองการ
ความผูกพัน  รองลงมาคือพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  มีความสัมพันธทางบวก  
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  ดานความตองการความผูกพัน  และพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนแบบใหการสนับสนุน  มีความสันพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาล  ดานความตองการความผูกพัน  
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5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 5.2.1  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้เพราะ  ผูบริหารโรงเรียนไดวางเปาหมายและคาดหวังใหพนักงานครทูาํงานไดระดบัดทีีสุ่ด
ที่สามารถโนมนาวจิตใจ   พนักงานครูใหปฏิบัติการสอนไดอยางประสิทธิภาพ  สรางความเขาใจและ
ความตระหนักใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงเรียน  สรางความสามัคคี  รวมแรง  รวมใจ  และรวมมือ
กันทํางานทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  ดังที่ประทิน  วิเศษสุวรรณ  
(2545, หนา 45)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา  คือการแสดงซึ่งความสามารถของผูนําในการชักจูงผูรวมงาน  
ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจและทําใหงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

อยางมีประสิทธิผล  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  มารินทร  สุมมาตย  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ  คงเจริญ (2549, บทคัดยอ)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนํากับการมีสวนรวมในการบริหารงานตามการรับรูของครู  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนก
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี  ออกเปนรายดาน  สามารถนําผลมาอภิปรายได  
ดังนี้ 
   1)  พฤติกรรมผูนําแบบบงการ  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบประเด็นที่นาสนใจ  คือ  
ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายงานใหครูทุกคน  โดยคิดวาครูมีความรู  ความสามารถปฏิบัติงานได  
ผูบริหารโรงเรียนกําหนดกฎระเบียบตางๆ ที่ชัดเจนแกพนักงานครู  ผูบริหารโรงเรียนออกคําสั่ง
โดยกําหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานไวทุกครั้ง  ทั้งนี้เพราะ  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติตอพนักงานครูดวยการใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน  รวมทั้งแจงความคาดหวัง
ใหทราบ  บอกถึงวิธีทํางาน  ตลอดจนกําหนดตารางเวลาการทํางานใหพนักงานครูทราบ  กําหนดมาตรฐาน
ที่เฉพาะของงาน  ผูนําแบบบงการจะกําหนดมาตรฐานของการทํางานพรอมกับกฎระเบียบตางๆ 
ที่ชัดเจนแกพนกังานครู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร  ศรีวัฒนะ  (2549, หนา  65)  พฤติกรรม
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  เขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ดานพฤติกรรมผูนําแบบบงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก    
   2)  พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบประเด็น
ที่นาสนใจ  คือ ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่พนักงานครูสามารถเขาถึงไดงาย  ผูบริหาร
โรงเรียนสนับสนุนใหพนักงานครูไดแสวงหาความรู  วิธีการปฏิบัติงานใหมๆ อยูเสมอ  ผูบริหาร
โรงเรียนสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เพราะ ผูบริหารโรงเรียน
มีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่พนักงานครูสามารถเขาถึงไดงายและเปนผูนําที่ใสใจในสวสัดกิารความเปนอยู

และความตองการในฐานะความเปนมนุษยของพนักงานครู  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุน
ในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของพนักงานครู  รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาคและ
ใหเคารพศักดิ์ศรีของพนักงานครู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร  ศรีวัฒนะ  (2549, หนา  65)  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ดานพฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวจิัยของเสกสรร  สุวิชากร  (2542, บทคัดยอ)  พบวา  พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

   3)  พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบประเด็นที่นาสนใจ  
คือ ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมเปดโอกาสใหพนักงานครูมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหพนักงานครูปฏิบัติงานตามความคิดริเริ่มใหมๆ  
ผูบริหารโรงเรียนเสริมสรางบรรยากาศความเปนมิตรตอพนักงานครู  ทั้งนี้เพราะ  ผูบริหารโรงเรียน
เปนไปในลักษณะของการเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร  รวมมือรวมใจในการคิด  และ
การตัดสินใจ  ผูบริหารจะใหคําแนะนําแกพนักงานครูเพื่อกระตุนความคิดและรวมตัดสินใจ  ผูบริหาร
โรงเรียนยินดีรับฟงความคิดเห็นของพนักงานครูและนํามาปรับปรุงแกไข  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของเสกสรร  สุวิชากร  (2542, บทคัดยอ)  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม
ในการบริหารของครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ  คงเจริญ  (2549, บทคัดยอ)  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงาน
ตามการรับรูของครู  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
    4)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบประเด็น
ที่นาสนใจ  คือ ผูบริหารโรงเรียนกลาวชมเชยตอหนาเมื่อพนักงานครูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  
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ผูบริหารโรงเรียนระบุส่ิงที่ตองการเมื่อมอบหมายงานอยางใดอยางหนึ่งใหพนักงานครูปฏิบัติ  
ผูบริหารโรงเรียนตั้งความคาดหวังตอพนักงานครูดวยความมั่นใจวาพนักงานครูจะสามารถปฏิบัติงาน

ที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ  ทั้งนี้เพราะ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีพฤติกรรมที่กําหนดเปาหมายทีท่าทาย  
มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  สรางความมีมาตรฐานดานความเปนเลิศสูง ใหแกพนักงานครู  
และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งความคาดหวังตอพนักงานครู
ดวยการแสดงความมั่นใจวาพนักงานครูจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของภารดี  อนันตนาวี  (2539, หนา 115)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด  ในเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สายใจ  คงเจริญ  (2549, บทคัดยอ)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานตามการรับรูของครู  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  5.2.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้เพราะ  ความปรารถนาหรือความตองการที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
หนาที่ของพนักงานครู  ซ่ึงไดรับแนวกระตุนจากปจจัยตางๆ ที่ตอบสนองความตองการดานรางกาย  
และจิตใจที่เปนความตองการตามธรรมชาติ  และสอดคลองกับงานวิจัยของบัญญัติ  แสวงดี  (2543, 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมหมาย  นาควิเชียร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัย
ของกฤตธี  จําเริญพานิช  (2549, หนา 83)  ไดศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียน สังกัด
เทศบาลชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  จํานวน  7  ดาน  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของ
พนักงานครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  จํานวน  7  ดาน  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ  พุมภักดี  (2546, หนา  43)  ความพึงพอใจของ
ขาราชการครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนกตามแรงจูงใจ
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ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  ออกเปนรายดานสามารถนําผลมาอภิปรายได
ดังนี้ 

  1)  ความตองการความผูกพัน  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบประเด็น
ที่นาสนใจ  คือ  พนักงานครูไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน  ผูบริหารโรงเรียน
สงเสริมใหพนักงานครูทํางานเปนกลุม  พนักงานครูมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะ  
ความตองการความผูกพันของเพื่อนรวมงาน  การใหความไววางใจ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จะสงผลตอความสําเร็จของงาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรียพร  ศรีวัฒนะ  (2549, หนา  66)  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ดานความตองการความผูกพัน  โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดํารง  ศรีอราม  (2543, หนา 70)  ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  
สายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  บัญญัติ  แสวงดี  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เขตการศึกษา  12  
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   2)  ความตองการอํานาจ  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบประเด็นที่นาสนใจ  คือ  
พนักงานครูมีอิสระคนการวิธีการแกไขปญหาในดานตางๆ ดวยตนเอง   พนักงานครูไดรับการยอมรับ
ในความรูความสามารถจากเพื่อนรวมงาน  และพนักงานครูมีอิสระในการพิจารณาแกปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะ  พนักงานครูมีโอกาสตัดสินใจในการแกปญหาดวยตนเอง  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพงษ  พุมภักดี (2549, หนา  43) ความพึงพอใจของขาราชการครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  
ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก       
  3)  ความตองการความสําเร็จ  พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบประเด็น
ที่นาสนใจ  คือ  พนักงานครูมีความรูสึกวามีความมั่งคงในการประกอบอาชีพ  ผูบริหารโรงเรียน
สงเสริมใหพนักงานครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  พนักงานครูไดทํางานตามความถนัด  
ทั้งนี้เพราะ  พนักงานครูที่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพื่อมุงเนนที่ความสําเร็จในการปฏิบัติ
หนาที่ในการทํางานและไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวซ่ึงและสอดคลองกับงานวิจัยของ
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ของกฤตธี  จําเริญพานิช  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียน สังกัด
เทศบาลชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  จํานวน  7  ดาน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   และ
สอดคลองกับงานวิจัยของรจนา  เตชะศรี  (2551, หนา 60) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก    
   5.2.3  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  ทั้งนี้เพราะ  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  เปนการกระทาํ  หรือการแสดงออก  ที่ผูอื่นสามารถ
สังเกตเห็นไดของผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูนํากลุม  ที่สามารถโนมนาวจิตใจพนักงานครู
ใหปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางความเขาใจและความตระหนักใหเกิดขึ้นกับบุคลากร
ในโรงเรียน  สรางความสามัคคี  รวมแรง  รวมใจ  และรวมมือกันทํางานทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว  ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอุบล สุวรรณศรี  (2549, 
บทคัดยอ)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  มีความสัมพันธทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของธีรวัฒน   สมภมิตร  (2538, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของวิบูลย  อุบาลี  (2538,บทคัดยอ)  
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูอํานวยการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษา  มีความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของแกสโลเวย  (Galloway, 1975, p.1941-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  ในรัฐมิสซิสซิปป  กับขวัญของคร ูพบวา  พฤตกิรรม
ผูนํามีความสัมพันธกับขวัญของครูในทางบวก  และสอดคลองกับงานวิจัยของฟาวเลอร (Fowler, 1986, 
p. 3204 -A)  ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจและสั่งการกับขวัญกําลังใจ
ในการทํางานของครู  อาจารย  ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเซารอีสเทิรน  พบวา  การมีรวนรวม
ในการตัดสินใจและสั่งการมีความสัมพันธในทางบวกกับขวัญกําลังใจในการทํางานของครู  อาจารย 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1)  ผูบริหารโรงเรียน  สามารถใชขอมูลพฤติกรรมผูนําแบบบงการ  เกี่ยวกับ
การตัดสินใจสั่งการเพียงผูเดียวเมื่อเห็นวาถูกตองตามระเบียบแบบแผน  และการชี้แจงเหตุผล
ในการตัดสินใจสั่งการเปนบางครั้ง   มาพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการ  ในการสรางขวัญและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานครูและผูรวมงานทุกคน
ใหมีอิสระในการคิดและการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค   
  2)  ผูบริหารโรงเรียน ควรสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูประเภท
ความตองการอํานาจ  เพื่อใหพนักงานครูไดรับอิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงานและเปนผูนําในการตัดสินใจ   
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนังงานครูใหสูงยิ่งขึ้น 
  3)  พฤติกรรมผูนาํของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  ดังนั้น  การแสดงพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนจะมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  โดยเฉพาะพฤติกรรมผูนํา
แบบมุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับแรงจูงใจมากที่สุด 

5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
  2)  ควรศึกษาแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  เกี่ยวกับความตองการอํานาจ   
ในการไดรับอิทธิพลเหนือเพื่อนรวมงาน  และการเปนผูนําในการตัดสินใจ  เพื่อหาแนวทางการแกปญหา  
เพราะมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูในจังหวัดชลบุรี 
  3)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี   


