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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ: 1) ศึกษาระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 จํานวน 583 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา: 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการประเมินผล ดานการสื่อสาร 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย คือ  ดานความสําเร็จ 

ดานอํานาจ ดานความผูกพัน 3) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครูทางบวกอยูในระดับมาก และทักษะการบริหารดานการบริหารงานบุคคล ดานการสื่อสาร 

และดานการประเมินผลสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีอํานาจการพยากรณเทากับรอยละ 49.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  Z'Y = .279ZX1 + .261ZX2 + .189ZX3 
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ABSTRAC 

 

The purposes of this research were to study: 1) the levels of management skills 

of school administrators, 2) the levels of performance motivation, and 3) the management 

skills of school administrators affecting the performance motivation of teachers under the 

Secondary Educational Service Area Office 2. The sample was comprised of 583 school 

administrators and teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2. The 

tools used for data collection was a five item rating scales questionnaire. The statistics 

used for data analysis were mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The results of the research were as follows: 

1) The overall aspect of management skills of school administrators under the 

Secondary Educational Service Area Office 2 and individual aspect were a high level. Each 

aspect was ranked in order as follows: personnel management, evaluation, and 

communication, respectively. 

2) The overall aspect of performance motivation of teacher under the Secondary 

Educational Service Area Office 2 and individual aspect were a high level, each aspect was 

ranked in order as follows: achievement need, power need, and affiliation need. 

3) The management skills of school administrators affecting the performance 

motivation of teachers under the Secondary Educational Service Area Office 2 had positive 

relationship with the performance motivation of teachers a high level in all aspects.  

When the researcher studied the predicting power of variables, he found that the 
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personnel management skill, the communication skill, and the evaluation skill had the power 

of predicting related to performance motivation of teachers with statistically significant at the .05 level, 

and could be written the algebraic equation prediction: Z'Y = .279ZX1 + .261ZX2 + .189ZX3 

 

Keyword: management skill, school administrator, performance motivation 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตา

กรุณายิ่งจาก ดร.วิชิต แสงสวาง อาจารยท่ีปรึกษาหลักและ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด 

อาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ

ทุกข้ันตอน เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธ ดําเนินไปไดอยางถูกตองตรงตามหลักการ และ

วิธีการของการวิจัยท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ กรุณาเอาใจใส ตรวจแกไขงานอยางละเอียด ติดตาม

สอบถามความกาวหนามาโดยตลอด และไดใหกําลังใจอยางดียิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง และ

ขอขอบพระคุณ ดร.พจนีย ม่ังค่ัง ดร.พลธาวิน วัชรทรธํารงค ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อ.อํานาจ บุญประเสริฐ 

อ.พรทิพย คําชาย ท่ีใหคําแนะนํา เสียสละเวลาในการอาน แกไขงานใหรวดเร็ว ซักถามเพ่ือความเขาใจ 

ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ อันเปนแนวทางสําคัญยิ่งของการทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ใหบรรลุสําเร็จได 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีใหความกรุณา สละเวลาตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม ใหคําแนะนําจนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ ดร.ถาวร ทันใจ  

ดร.ลินดา นาคโปย ท่ีกรุณาสละเวลา แนะนํา ปรึกษาวิธีการคํานวนหาคาทางสถิติ ขอขอบพระคุณ 

ดร.สุรัตน ไชยชมภู ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ท่ีใหคําแนะนํา เสียสละเวลาตรวจสอบหลักการเขียนภาษาอังกฤษ 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ีกรุณาชวยเหลือ ประสานงานตางๆ 

ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้จนบรรลุผลสําเร็จ 

 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

ใหแกผูวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคนท่ีให

ความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดี 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพ่ีนองทุกทานท่ีเปนแรงบันดาลใจใน

การศึกษา กําลังใจ และเสียสละ เพ่ือใหผูวิจัยไดศึกษาสําเร็จสมปรารถนา 

 

 

  นายณัฐ มะลิซอน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) 

พ.ศ. 2553 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข ซ่ึงการดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและประสิทธิภาพ 

จําเปนตองยึดเง่ือนไขและหลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยึดโรงเรียน

เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโดย

กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาอันจะนําไปสูการปฏิรูประบบบริหารจัดการจากแบบเดิม ท่ีเนน

การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะมาตรา 39 กําหนดสาระสําคัญให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 

เพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรม คุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพตอไป 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553, หนา 3) ซ่ึงในการแถลงนโยบายดานการศึกษาของ

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมีนโยบายสําคัญเก่ียวกับการ

จัดการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและทองถ่ิน ซ่ึงจากนโยบาย

และมาตรการดังกลาวจึงนําไปสูการกําหนดกฎกระทรวงท่ีกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจ

การบริหาร และการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดรูปแบบการ

กระจายอํานาจไวในกฎหมายมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมายจากสวนกลางท่ีมีอํานาจหนาท่ีจัด

การศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด และการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคใหโรงเรียนจัด

การศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความ

รับผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550, หนา 14) 

การบริหารงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยผูบริหาร

หรือผูนําในองคการท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ประกอบดวย 

คน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ผูนําเปนหัวใจ
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หลักขององคการเปนจุดรวมแหงพลังของผูปฏิบัติงาน เพราะผูนําตองมีทักษะ มีความรู ความเขาใจหลักการ

บริหารและระบบองคการ สามารถควบคุมจิตใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมาย นโยบาย แผนงานของหนวยงานท่ีต้ังไว (อุดม พินธุรักษ, 2553, หนา 2) สอดคลองกับ 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548, หนา 42-43) กลาววา ทักษะการบริหารมีความเปนสากลเพราะไมวาจะ
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เปนผูบริหารระดับใด จะมีทักษะการบริหารท่ีมีความเหมือนกัน แมวาจะตางเหตุผลหรือตางวัตถุประสงค 

ผูบริหารท่ีมีความสามารถจะตอง “เกงงาน-เกงคน-เกงคิด” ซ่ึงเปนทักษะการบริหารสามทักษะ คือ ทักษะ

ดานความคิดรวบยอด หรอื “เกงคิด” เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดของผูบริหาร เพราะผูบริหารเปนผูคิด ตัดสินใจ

และกําหนดนโยบายใหผูอ่ืนปฏิบัติ ทักษะดานเทคนิคหรือ “เกงงาน” เปนความสามารถในการทํางานตางๆ 

และทักษะในดานมนุษยสัมพันธจัดเปนผูบริหารท่ี “เกงคน” เปนความสามารถในการติดตอสมาคมกับผูอ่ืน

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน และ ประวิทย อินตายวง (2553, หนา 2) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีคุณภาพ มีศักยภาพ โดยตอง

เปนบุคคลท่ีมีความใฝรู ใฝเรียนอยูเสมอ มีความสามารถ มีความรูความเขาใจ มีทักษะการบริหารเปนอยางดี 

กลาตัดสินใจ เปนผูประสานงานท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม มีความเปนประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนํา โดยเฉพาะผูนําทางดานวิชาการ เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน

กวางไกล วองไว และรูเทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยสามารถเปนผูนําการปฏิบัติและ

การบริหารจัดการองคการ มีความคิดและการกระทําท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ และยืดหยุน รูจักระดมทรัพยากร

มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานอยางสูงสุด อันจะเปนแบบอยางท่ีเอ้ือใหบุคลากร

ในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองตามไปดวยในท่ีสุด  

ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรตองมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครูของตนเอง 

เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาตองทํางานรวมกับคนอ่ืน ตองอาศัยคนอ่ืนในการทํางานใหสําเร็จ ถาครู

ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน ผลงานท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองการก็จะไมออกมา หรือบางครั้งก็ตองเหนื่อย

มากกวาปกติในการท่ีจะทําใหครสูรางผลงานใหไดตามท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองการ แคเพียงครูขาด

แรงจูงใจท่ีดีในการทํางานเทานั้น ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของการทํางาน โดยอาศัยกระบวนการบริหารจัดการท่ีสอดคลอง

สัมพันธกันอยางมีระบบ และเกิดข้ึนโดยการรวมแรงรวมใจของบุคลากรในทุกๆ ฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายใน

และภายนอกของสถานศึกษา สอดคลองกับ สมใจ ลักษณะ (2549, หนา 63) กลาววา แรงจูงใจเปน

องคประกอบสําคัญของพฤติกรรมบุคคล เพราะเปนสิ่งท่ีจะกระตุน ผลักดัน ชักจูง ใหบุคคลทําพฤติกรรม 

หรือไมทําพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งซ่ึงธรรมชาติของบุคคลในการดํารงชีวิต ประกอบธุรกิจ

สวนตัว หรือปฏิบัติหนาท่ีการงานจําเปนตองมีแรงจูงใจเปนสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2545, หนา 166) กลาววา ผูบริหารจําเปนตองมีการจูงใจบุคลากรในองคการ เพ่ือเปนการกระตุนให

พนักงานในองคการมีกําลังใจ มีความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้

บุคคลท่ีไดรับการจูงใจท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ จะทํางานอยางเต็มความสามารถ 

มุงม่ันท่ีจะใหผลงานออกมาดีท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลตอความเจริญกาวหนาขององคการและความสําเร็จของ

ตัวบุคคลดวย และ แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, p. 590; อางถึงใน เอ้ือมพร บัวสรวง, 2551, หนา 17) 

กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงจูงใจท่ีจะทําใหคนมุงประสิทธิภาพในการทํางาน มีความกระตือรือรนท่ีจะ
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พยายามทํางานใหไดผลดีเยี่ยม พยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ไมวาจะทํากิจกรรมอะไร คือ 

มีจิตใจมุงม่ันท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง และ ภารดี อนันตนาวี (2552, หนา 112) กลาววา แรงจูงใจ

เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารจึงจําเปนจะตอง

มีความเขาใจ มีความสามารถในการจูงใจใหบุคลากรในองคการรวมมือกันทํางานอยางเต็มศักยภาพเกิด

ความพึงพอใจ เกิดความผูกพันตอองคการ ผูบริหารจะตองมีทักษะในการจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีความตื่นตัว 

เกิดความคาดหวัง เพ่ือผลักดันใหแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยางมีทิศทางในทางเดียวกันเพ่ือให

องคการบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีสาเหตุมาจาก ภาระงานของครูท่ีมีมากจนทําใหครูไมมี

เวลาพัฒนาตนเองดานการสอน ครูตองทํางานทุกอยางโดยไมมีสิทธิ์ปฏิเสธ แมจะรูวาหลายๆ ภาระงาน

ไมกอใหเกิดประโยชน ทําใหครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน และขาดความภูมิใจในตนเอง ดังท่ี รัชนี อมาตยกุล 

(2556, ออนไลน) กลาวถึงปญหาเก่ียวกับภาระงานไว 6 ประการ ดังนี้ 1) ครูตองทําเอกสาร รองรอย 

เพ่ือรอรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

2) ครตูองทําเอกสาร ปรับการสอน เพ่ือรับกับหลักสูตรใหมอยูเสมอ 3) ครูตองเอาเวลาไปทํางานวิจัย

ในชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานในการเรียนการสอนใหดีข้ึน 4) ครูตองเอาเวลาไปเรียนเพ่ิมเติม ซ่ึงบางที

ไมเกิดประโยชน เพ่ือใหไดประกาศนียบัตรยื่นตอใบประกอบวิชาชีพ  การอบรมจะมีคาหรือไม ทําให

ครูสอนเกงข้ึนหรือไม วากันทีหลัง 5) ครูตองเอาเวลาไปทํางานอ่ืนๆ นอกจากงานสอน เชน แจกเงิน

และตามทวงใบเสร็จจากนักเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปใหครบทุกคน ตองวางแผนซ้ือหนังสือตาม

โครงการเรียนฟรีใหถูกระเบียบ ตองเก็บหนังสือในโครงการคืนใหครบทุกเลม 6) งานท่ีครูตองทําประจําวัน 

ไดแก สอนประมาณ 15-20 คาบตอสัปดาห คอยดูแลนักเรียนท่ีปวย ความปลอดภัยของนักเรียน 

ความประพฤติของนักเรียน นอกจากนั้นยังตองรับฟง และแกปญหาของนักเรียน สอดคลองกับ

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดสํารวจความเห็นของครูสอนดี 

จํานวน 210 คน กลุมตัวอยางกระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศ ปพ.ศ. 2556 เพ่ือสอบถามถึงปจจัย

ท่ีเปนอุปสรรคของการทําหนาท่ีครู ซ่ึงจากผลการสํารวจพบ 6 ปญหาสําคัญท่ีเปนอุปสรรค ประกอบดวย 

1) ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 22.93% 2) จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ 18.57% 

3) ขาดทักษะดานไอซีที 16.8% 4) ครูรุนใหมขาดจิตวิญญาณ ขณะท่ีครูรุนเกาไมปรับตัว 16.49% 

5) ครูสอนหนัก สงผลจากเด็กเรียนมากข้ึน 14.33% และ 6) ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88% 

จะเห็นไดวา ปจจัยฉุดรั้งการทํางานของครูไทยมีท้ังปจจัยท่ีมาจากครูผูสอน และปญหาเชิงโครงสราง

ของระบบ (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2556, ออนไลน) จากภาระงาน

ของครูขางตน หากครูขาดแรงจูงใจ แรงผลักดัน ท้ังจากตัวครู เพ่ือนรวมงาน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคคลอ่ืน  ๆ

ก็จะทําใหครูเกิดความเบื่อหนาย ทํางานโดยขาดความต้ังใจ ขาดเปาหมาย และแรงผลักดันในการพัฒนา

ตนเองและหนวยงานท่ีตนสังกัดอยู สงผลใหการทํางานเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

http://www.onesqa.or.th/
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สาเหตุหนึ่งจากปญหาครูขาดแรงจูงใจในการทํางานของครูในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ครูขอโยกยายกลับ

ภูมิลําเนา และครูขอเกษียณอายุกอนกําหนด สอดคลองกับผลการวิจัยของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สคบศ.) รวมกับศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันรามจิตติ และเครือขาย

วิจัยโครงการ child watch ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี นายอมรวิชช นาครทรรพ 

เปนหัวหนาโครงการวิจัย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องสภาวะการทํางาน ทัศนคติ และพฤติกรรมในวิชาชีพของครู

ในประเทศไทย โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดวยแบบสอบถามขอมูลครู

และผูบริหารจํานวน 1,350 โรงเรียน จาก 175 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามโครงการติดตามสภาวการณคร ู

รายจังหวัด (teacher watch) พบวา ดานทัศนคติตออาชีพและความเปนครูนั้น ครูมากกวา 62% และ

ผูบริหาร 43% ใหความสนใจอยากเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (early retirement) พบวา

ครู 48% และผูบริหาร 34% ท่ีมีความคิดอยากเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน ไมตองการใหลูกประกอบอาชีพครู 

ครูสวนใหญขาดความม่ันใจในวิชาชีพ อันเปนผลมาจากสภาพการทํางานท่ีหนัก การขาดแรงจูงใจในเชิง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปจจุบันสถานภาพวิชาชีพครูมีภาพลักษณในสังคมตกต่ํา จังหวัดท่ีครู

มีทัศนคติตอวิชาชีพสูง ไดแก ปตตานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา สกลนคร กระบี่ มุกดาหาร และหนองคาย 

จังหวัดท่ีครูแสดงระดับทัศนคติตอวิชาชีพต่ํา ไดแก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุรี ตราด 

ภูเก็ต ชลบุรีและ ฉะเชิงเทรา (อรวรรณ เฮ้ียนชาศรี 2, 2552, หนา 4) จากขอมูลดังกลาว ถาเปรียบเทียบกับ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะมีลักษณะปญหาท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงจาก

การสํารวจขอมูลประกอบโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ปงบประมาณ 2556 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยกระทรวงศึกษาธิการ พบวา จํานวนขาราชการท่ีไดรับความเห็นชอบให

เขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด มีครูในสถานศึกษาจํานวน 214 คน ผูอํานวยการจํานวน 1 คน รอง

ผูอํานวยการจํานวน 1 คน ศึกษานิเทศกจํานวน 2 คน นักทรัพยากรบุคคลจํานวน 1 คน นักวิชาการศึกษา

จํานวน 2 คน นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน (สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555, 

หนา 207-209) และอีกสวนหนึ่ง คือ ครูขอโยกยายกลับภูมิลําเนาท่ีมีมากข้ึนทุกป ทําใหเกิดภาวะขาด

แคลนครูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากบัญชีรายชื่อขาราชการครูท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กลั่นกรองการยายขาราชการครู ตามโครงการครูคืนถ่ิน0 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พ.ศ. 2554 พบวา ขาราชการครูไดรับการอนุมัติใหโยกยายไดมีจํานวนครู 123 คน และผูบริหารจํานวน 27 

คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 2554, หนา 1-8) ซ่ึงเห็นไดวามีจํานวนมาก แสดงให

เห็นวาแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ไมเปนท่ีพึง

พอใจ สวนหนึ่งเกิดจากความไมกาวหนาในหนาท่ีการงาน การถูกขมเหงจากผูมีอํานาจมากกวา และการบริหาร

สถานศึกษาท่ีขาดการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 จากหลักการ แนวคิด ความสําคัญของทักษะการบริหาร แรงจูงใจในการทํางาน และปญหาท่ีเกิดจาก

การขาดแรงจงูใจในการทํางาน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาทักษะการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=%CD%C3%C7%C3%C3%B3%20%E0%CE%D5%E9%C2%B9%AA%D2%C8%C3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอผูบริหารสถานศึกษาและครูตอไป 

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้ 

1.2.1 ทักษะการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 อยูในระดับใด 

1.2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

อยูในระดับใด 

1.2.3 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยางไร 

   

 

 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1.3.1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

1.3.2. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2  

1.3.3. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีส งผลตอแรงจู งใจใน 

การปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานบคุคล ดานการประเมินผล และ

ดานการสื่อสาร สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวเิคราะหเนื้อหา

ตามแนวคิดของ มินซเบิรก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles, 1995, p. 125) 

ลูทาน (18Luthans, 1988, p. 130; อางถึงใน Robbins, 1998, pp. 6-7) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 

24) วิจารณ พานิช (2546, หนา0 16-17) ประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก 

1) ดานการบริหารงานบุคคล   

2) ดานการประเมินผล  

3) ดานการสื่อสาร  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยไดทํา

การวิเคราะหเนื้อหาตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 69–80) แอลเดอเฟอร (Alderfer, 1972, pp. 6-12) 

เฮิรซเบิรก1 8 (Herzberg, 1968 1 8, pp. 142-149) แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) 

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 

1) ดานความผูกพัน 

2) ดานอํานาจ 

3) ดานความสําเร็จ 

1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 52 โรงเรียน รวม 5,351 คน 

2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 ไดมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครู ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จาก

ตารางของเครจซ่ีและมอรเกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 583 คน หลังจาก

นั้นทําการกําหนดสัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 

1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1) ตัวแปรตน ไดแก ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ทักษะ ดังนี้ 

(1) ดานการบริหารงานบุคคล   

(2) ดานการประเมินผล  
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(3) ดานการสื่อสาร  

 2)  ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จํานวน 3 ดาน คือ 

(1) ดานความผูกพัน 

(2) ดานอํานาจ 

(3) ดานความสําเร็จ 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา

ตามแนวคิดของ มินซเบิรก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles, 1995, p. 125) 

ลูทาน (1 8Luthans, 1988, p. 130; อางถึงใน Robbins, 1998, pp. 6-7) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 

24) วิจารณ พานิช (2546, หนา0 16-17) ประกอบดวย 3 ทักษะ ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ

ประเมินผล ดานการสื่อสาร 

ผูวิจัยไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

โดยวิเคราะหเนื้อหาตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 69–80) แอลเดอเฟอร (Alderfer, 1972, pp. 6-12) 

เฮิรซเบิรก1 8 (Herzberg, 1968 1 8, pp. 142-149) แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) 

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานความผูกพัน ดานอํานาจ ดานความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
  
     ทักษะการบริหาร     แรงจูงใจ 

            ของผูบริหารสถานศึกษา    ในการปฏิบัติงานของครู   

 

1. ดานการบริหารงานบุคคล 1. ดานความผูกพัน 

2. ดานอํานาจ 

3  ดานความสําเร็จ 
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2. ดานการประเมินผล 

3. ดานการสื่อสาร 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การวิจัยนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

1.7.1 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานได

อยางคลองแคลง และมีความชาํนาญในการปฏิบัติงานเปนท่ีนาเชื่อถือ ยอมรับ โดยมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติท้ัง

ภายนอกและภายในสถานศึกษา ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง ตัวแปรพยากรณ โดยจําแนกทักษะออกเปน 3 ทักษะ ดังนี้ 

1) ดานการบริหารงานบุคคล คือ ความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะและกลยุทธใน

การดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและ

ความตองการของสถานศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาและกําลังใจแกกลุมผูปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหแตละคน

ไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี 

2) ดานการประเมินผล คือ ความสามารถของผูบริหารในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหทราบถึงระดับความสามารถในการดําเนินงาน สามารถระบุถึง

ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค ซ่ึงเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานในลําดับตอไป 

3) ดานการสื่อสาร คือ ความสามารถของผูบริหารในการสื่อความคิด การสงขาวสาร 

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความคิดและทัศนคติเหมือนกัน 

ท้ังนี้ผูบริหารตองมีกระบวนการในการสงขาวสารโดยอาศัยชองทางและสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับ

อยางรวดเร็ว 

1.7.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความปรารถนาหรือแรงผลักดันท่ีเกิดจาก

ความตองการของครู ซ่ึงตองการไดรับการตอบสนอง โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม 

ในดานการปฏิบัติงาน ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง ตัวถูกพยากรณ  ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 

1) ดานความผกูพัน คือ ความปรารถนาท่ีจะรวมมือกันกับผูอ่ืน มีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

แสวงหาความมีมิตรไมตรีและความสัมพันธระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับจากสังคม อยากเปนสวน

หนึ่งของทีมและไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
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2) ดานอํานาจ คือ ความปรารถนาท่ีจะมีอิทธิผลเหนือบุคคลอ่ืน ชอบสอนและชอบพูดในท่ี

ชุมชน ชอบแขงขันเพ่ือใหมีสถานภาพสูงข้ึน มีการรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและไดรับการยกยอง

ชมเชยจากผูอ่ืน 

3) ดานความสําเร็จ คือ ความปรารถนาท่ีจะไดในสิ่งท่ีตนมุงหวัง สิ่งท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทํางาน

ท่ียุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูงหรือสามารถแกปญหาท่ีซับซอนได มีความมุงม่ันในการทํางาน 

มุงเนนท่ีความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

1.7.4 ครู หมายถึง ขาราชการคร ูครผููชวย ครูอัตราจาง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2  

1.7.5 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 จํานวน 52 โรงเรียน 

 

1.8 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 

1.8.1 ผลการวิจัยชวยใหครูเขาใจการทํางานของผูบริหารในวิธีการสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน

ของครมูากข้ึน 

1.8.2 ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของครู  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางานยิ่งข้ึน 

1.8.3 ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงขอบกพรองในการบริหารงานเพ่ือให

การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.8.4 ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารและครูทราบถึงระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

1.8.5 ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารและครูพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ไดตามสภาพการทํางานในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตาม

หัวขอดังตอไปนี้ 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2.1.1 ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

2.1.2 อํานาจหนาท่ี 

2.2 ผูบริหารสถานศึกษา 

2.2.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

2.2.2 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

2.2.3 มาตรฐานการกําหนดตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

2.3.2 คุณลักษณะของแรงจูงใจ 

2.3.3 องคประกอบของแรงจูงใจ 

2.3.4 แรงจูงใจในการทํางาน 

2.3.5 ทฤษฏท่ีีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

2.4 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2.4.1 ความหมายของทักษะการบริหาร 

2.4.2 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

2.4.3 ความสัมพันธของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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2.1.1 ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดกลาวเปนความนําของแผนวา “รัฐมีหลักความเชื่อวา การศึกษาเปนกระบวนการ

ท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัว รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆท่ีจะมา และ
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เชื่อวาการศึกษาจะเปนไปในแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วัฒนธรรมของประเทศ จะสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหกับสังคม” รัฐตระหนักวา การจัดการศึกษา

ท่ีเปนอยูปจจุบัน ยังไมสามารถสนองความตองการการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ ซ่ึงกําลัง

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดเทาท่ีควร และมีหลักการสําคัญอยู 4 ประการ ไดแก การสรางความเจริญ

งอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม

โดยไมทําลายสิง่แวดลอม การกาวทันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสมัยใหม และความสมดุลระหวาง

การพ่ึงพาตนเองดวยความมุงหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลท้ังในดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกาย และดาน

สังคม ใหสมดุลกลมกลืนกัน โดยท่ีจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในแบบตางๆ  

และกําหนดการศึกษาไวเปน 4 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

และระดับอุดมศึกษามิไดกําหนดไวเปนการศึกษาภาคบังคับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2553) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได

กลาวถึงเรื่องการกระจายอํานาจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในหมวดท่ี 3 ขอ 17 ไวดังนี้ ปรับปรุงระบบบริหาร

การศึกษาใหมีเอกภาพ ดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ

สถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารงานและการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

รวมท้ังสนับสนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการจัดการศึกษาของชุมชน 

แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาท่ีชี้ใหเห็นถึงความพยายามของ

รัฐท่ีจะขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเดิม 6 ป ซ่ึงเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเปนการศึกษา 

ภาคบังคับ ออกไปสูระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงไดกําหนดไวเปน 2 ตอน ตอนละ 3 ป คือ มัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มุงการศึกษาท่ีมุงเนนสงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาคุณธรรม ความรูความสามารถ และทักษะจากระดับประถมศึกษา ใหผูเรียนไดคนพบความตองการ 

ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถใน 

การประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาท่ีมุง

สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หรือเพ่ือใหเพียงพอแกการประกอบการงานและอาชีพท่ีตนเองถนัด ท้ังอาชีพอิสระและรับจาง ท้ังสงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมท่ีจําเปนในการประกอบกิจการงานและอาชีพ 

และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศใชโดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา เปนตนไป 
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มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และใหใชความตอไปนี้

แทน “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง

ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม

ดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ

การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได ใหยึดระดับการศึกษาของ

สถานศึกษานั้นเปนสําคัญ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัด

ใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตอไปนี้ เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได 

 1) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

 3) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” 

มาตรา 4 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ในวรรค 5 ของมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 “ในการดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งในสวนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาจะอยูในอํานาจ

หนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 

การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ

ท้ังสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ออกเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใหการบริหารและ

การจัดการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18, 2553, หนา 1-2) 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน

ศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรือง เปนเมืองท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนแหลงรวบรวมทุกสาขา

อาชีพ ประชากรมีรายไดสูงสุดและต่ําสุด มีการเคลื่อนยายเขาออกตลอดป นักเรียนยายท่ีอยูตาม

ผูปกครอง กลายเปนเด็กตกหลนขาดโอกาสทางการศึกษา มีผลกระทบตอผลการเรียนและการจัด

การศึกษา การพัฒนานอกจากจะเปนหนาท่ีของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาแลว จึงควร

จะมีการวางแผนรวมกันอยางหลากหลายระหวางภาคีทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขาย

องคกรท่ัวไป เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมแกการจัดการศึกษาตอไป (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2, 2554, หนา 1) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เปนหนึ่งในสามหนวยงานทางการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร ท่ีตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม 2553 เรื่องการกําหนดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีพ้ืนท่ีตามเขตการปกครอง ครอบคลุม 

27 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตคลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง 

บางกะป  บางเขน บึงกุม ประเวศ มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง 

สายไหม  หนองจอก หลักสี่ หวยขวาง คลองเตย ดินแดง บางคอแหลม บางนา บางรัก พระโขนง ยานนาวา  

วัฒนา และเขตสาทร มีพ้ืนท่ีติดตอกับหลายจังหวัด ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดปทุมธานี ในเขตรับผิดชอบดานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ทิศใต ติดตอกับจังหวัดสมุทรปราการ ในเขตรับผิดชอบดานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตรับผิดชอบดานการศึกษาของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  ในเขตรับผิดชอบ ดานการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

เนื่องดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดตั้งข้ึน เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 

จึงทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 2 ตองถูกยกเลิก ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรวมโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 2 จํานวน  

36 โรงเรียน กับ โรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 จํานวน 15 โรงเรียน รวมโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 51 โรงเรียน และมีการจัดต้ังโรงเรียนใหมจํานวน 1 โรงเรียน 
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รวมเปน 52 โรงเรียน มีเขตปกครอง รวม 27 เขตปกครอง ท่ีตั้ง 1126 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ตั้งอยูในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ) มีนายปรีชา จิตรสิงห ปฏิบัติหนาท่ี 

ผูอํานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนทานแรกและปจจุบันนายสัจจา ศรีเจริญ 

เปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2, 2555, หนา 1) 

2.1.2 อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

อํานาจหนาท่ี ดังนี้   

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง

กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการ

ของทองถ่ิน 

2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

อ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต2, 2555, หนา 1) 

 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 

 

2.2.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูท่ีมีความสําคัญอยามากในสถานศึกษาเปรียบเสมือนดวงประทีป 

ของสถานศึกษา และเปนศูนยรวมพลังของสถานศึกษาใหดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคไปไดดวยดี ซ่ึง

มีนักการศึกษาไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้ 

สุเมธ  แสงนิ่มนวล (2540, หนา 45) กลาววา ผูบริหาร หมายถึง บุคคลท่ีสามารถในการปกครอง

บังคับบัญชา หรือผูไดรับการยกยองมอบหมายใหเปนหัวหนาหรือผูตัดสินใจแทนกลุม และเปนผูนําใน 

การดําเนินการใหกลุมคนท่ีมาอยูรวมกันทํางานใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค   

เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 3) กลาววา ผูบริหาร หมายถึง คนท่ีรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน

ของคนอ่ืน ดังนั้น ผูบริหารงานในองคการจะตองรับผิดชอบการทํางานท่ีเกิดข้ึนของคนทุกคนใน

องคการท้ังหมด 

ประวิทย อินตายวง (2553, หนา 23) กลาววา ผูบริหาร หมายถึง คนท่ีรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน

ของคนอ่ืน ดังนั้น ผูบริหารงานในองคการจะตองรับผิดชอบการทํางานท่ีเกิดข้ึนของคนทุกคนในองคการท้ังหมด 

ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานการกระทําของผูใตบังคับบัญชา หรือผูปฏิบัติงานจะไดผลดีหรือไมดีผูบริหาร

จะตองรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบของผูบริหาร คือ ทําใหองคการบรรลุเปาหมายขององคการ 

ดรักเกอร (Drucker, 1954, p. 2) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีตองรับผิดชอบ 

การบริหารงานของสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายดวยความเรียบรอย 

บารนารด (Barnard, 1968, p. 215) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ี

รักษาองคกรใหสามารถดํารงอยูในสังคมอยางม่ันคง และพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป 

เดวสิและฟลลีย  (Davis & Filley, 1973, p. 11) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารง

ตําแหนงในการบริหารสถานศึกษา และเปนผูจัดกระบวนการบริหารโดยหนาท่ีของความเปนผูนํา 

นิวแมนและซัมเมอร (Newman & Summer, 1977, p. 9) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

ผูทําใหงานตางๆ ในสถานศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยการกระทํารวมกันของบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูประสานกิจกรรม ซ่ึงผูอ่ืนกระทํามากกวาเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง 
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สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543, หนา 7) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร

วิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน   

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ทําหนาท่ีประสานงานกับบุคลตางๆ ปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืนมากกวาเปนผูลงมือกระทํา

ดวยตนเอง เปนผูมีความรู ความสามารถในการบรหิารสถานศึกษา  

2.2.2 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

ธงชัย สันติวงษ (2537, หนา 11-13) กลาววา บทบาทของผูบริหารท่ีสําคัญยิ่ง ก็คือ การตอง

เปนผูทําหนาท่ีประสานการทํางาน (integrator) ของระบบตางๆ ขององคการใหสามารถทํางานรวมกัน 

จนบรรลุเปาหมายผลสําเร็จลงไดดวยดี โดยตลอดเวลาผูบริหารจะตอง “จัดการ” (manage) ให “ระบบงาน” 

และ “ระบบคน” ทํางานรวมกันเปนระบบวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการแปรสภาพปจจัยตางๆ ให

เปนสินคาและบริการท่ีดี โดยท้ังนี้ทุกอยางท่ีดําเนินไปจะตองสอดคลองเปนไปตามสภาพเง่ือนไขของ

สิ่งแวดลอมตางๆ โดยมีการเสี่ยงนอยท่ีสุดและมีชองทางสําเร็จไดมากท่ีสุดในทิศทางท่ีปลอดภัย ตาม

ชองโอกาสท่ีไดวิเคราะหติดตามโดยผูบริหารตลอดเวลา ในสวนนี้ก็คือ “การบริหารโอกาส” ซ่ึงนับเปน

ภาระหนาท่ีของผูบริหารโดยตรงท่ีจะตองกระทําดวยตนเองเปนลําดับแรก และกระทําอยางตอเนื่องดวย 

วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 50-53) กลาววา ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา คือ การสราง

ประสิทธิภาพในงานจัดระบบงานตางๆ ใหเหมาะสม สะดวก และงายท่ีผูปฏิบัติจะทําได โดยมีประสิทธิภาพ

การผลิตสูง ซ่ึงพิจารณามองภาระหนาท่ีดังกลาวเปนภาพรวม ก็คือ “การประสานงาน” (coordination) 

หรือการประสานการทํางานของฝายตางๆ ใหเขากันได  (coordination work) แตในทางปฏิบัติผูบริหาร

จะมีวิธีการปฏิบัติท่ีเรียกไดวาเปน หนาท่ีงานบริหาร (managerial functions) ท่ีเปนมาตรฐานท่ีจะตอง

กระทําโดยตัวผูบริหารเอง 5 ประการ คือ 

1) การวางแผน (planning) หรือการกําหนดทิศทางองคการพรอมกับเปาหมายและ

แผนงานตางๆ 

2) การจัดองคการ (organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรใหเปนระบบงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเปนระบบวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “the one best way” 

3) การจัดคนเขาทํางาน (staffing) คือการจัดหา พัฒนา และธํารงรักษาใหองคการมี

ทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณคาสูงสูด เพ่ือพรอมท่ีจะปฏิบัติงานและสรางสรรคความสําเร็จใหกับองคการ

จากหนาท่ีท่ีแตละคนปฏิบัติอยู 

4) การสั่งการ (directing) หรือการมีศิลปะ การสรางความเขาใจ การรูจักจูงใจและกํากับให

ผูทํางานทุกคนและทีมงานตางๆ ทํางานโดยทุมเท และเสริมประสานกันเพ่ือผลสําเร็จของสวนรวมรวมกัน 
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5) การควบคุม (controlling) หรือการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีกําลังดําเนินไป เพ่ือให

ทราบถึงประสิทธิภาพของการทํางานตางๆ ในระหวางกระบวนการทํางาน ท้ังนี้ หากผลงานใดผิดไป

จากความคาดคิด ผูบริหารจะแกและปรับใหการทํางานกลับเขาสูภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 

เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 7) กลาวไววา ผูบริหารไมไดทําหนาท่ีสั่งงานอยางเดียว แตยังมี

งานประจําวันซ่ึงเรียกวาเปนบทบาท (role) ของผูบริหารท่ีดี การทํางานตามบทบาทนี้ไมถึงข้ันตองใช

ความเชี่ยวชาญหรือความถนัด แตผูบริหารตองทําไดอยางเหมาะสมเสมือนเปนหนาท่ีอยางหนึ่งท่ี

หลีกเลี่ยงไมไดและทําในฐานะของการดํารงตําแหนงบริหาร บทบาทของผูบริหารแบงเปนบทบาท

หลัก 3 บทบาท ดังนี้ 

1) บทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal role) เปนบทบาททางดาน

พิธีการและสัญลกัษณของผูบริหาร แสดงออกถึงความสัมพันธภายในองคการและระหวางองคการกับ

ภายนอก โดยใชความรูทางดานการเขียนและการพูดของผูบริหารเปนสําคัญ มี  3 บทบาทยอย คือ 

(1) หัวโขน (figurehead) บทบาทท่ีผูบริหารเปนเสมือนสัญลักษณขององคการเปนงาน

ทางกฎหมายและทางสังคมท่ีผูบริหารตองทําเปนประจําในฐานะผูบริหารองคการ 

(2) ผูนํา (leader) เปนบทบาทในการกระตุน สงเสริมพนักงานใหทํางานจนบรรลุ

เปาหมาย เพราะผูบริหารจะตองมีบทบาทเก่ียวของกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผูบริหารควรเปน

ผูนําท่ีทําใหบุคลากรสามารถปฎิบัติงานไดจนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 

(3) ผูประสานงาน (liaison) มีบทบาทในการประสานงานกับภายนอกหนวยงาน

และภายนอกองคการ นั่นก็คือตองติดตอเก่ียวของกับบุคคลในหนวยงานอ่ืนภายในองคการและบุคคลอ่ืน

ระหวางองคการ 

2) บทบาททางดานขอมูล (informational role) เปนบทบาทเก่ียวกับการประมวล

ขอมูล คือ การรับขอมูล การใหขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพ่ือประโยชนขององคการ โดยตองอาศัย

ความรูทางดานขอมูลเปนสําคัญ แยกออกเปน 3 บทบาท คือ 

(1) ผูรับขอมูล (monitor) มีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังภายในและภายนอก

องคการ ไมวาจะเปนขาวสารจากทางวารสาร หนังสือพิมพ เอกสาร วิชาการ ชื่อตางๆ รวมท้ังการสนทนา

พูดคุยกับบุคคลตางๆ บทบาทนี้ผูบริหารจะตองมีขอมูลใหมากท่ีสุด ไมวาโดยวิธีใดๆ เพ่ือประโยชนใน

การบริหารงานขององคการ 

(2) ผูกระจายขอมูล (disseminator) มีบทบาทในการสงขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูไปยัง

บุคคลและในงานในองคการท่ีเก่ียวของกับขอมูลเหลานั้น ไมวาขอมูลนั้นจะไดมาจากภายนอกองคการ

หรือจากภายในองคการก็ตาม 

(3) ผูแถลงขาว (spoke person) เปนบทบาทในการแจงขอมูลไปยังภายนอกองคการ 

ในฐานะเปนโฆษกหรือผูแถลงขาว ขอมูลท่ีตองแจงบุคคลหรือองคการภายนอกทราบ 
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3) บทบาทในการตัดสินใจ (decisional role) ผูบริหารจะตองเก่ียวของกับการตัดสินใจ

ตลอดเวลา บทบาทในการตัดสินใจนี้ทําไดใน 4 บทบาท คือ 

(1) ผูประกอบการ (enterpreneur) มีบทบาทในการแสวงหา พัฒนาและริเริ่ม

โครงการใหมๆ ใหกับองคการ ผูบริหารจะตองสรางความเจริญกาวหนา ใหแกองคการดวยการสราง

งานใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีกําลังดําเนินการอยู 

(2) ผูแกไขความขัดแยง (disturbance handler) บทบาทในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

อาจเกิดจากการขัดแยงภายในองคการเอง หรือขัดแยงระหวางองคการ การขัดแยงดังกลาวจะกอใหเกิด

ปญหาในการบริหารงาน 

(3) ผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) บทบาทนี้ ผูบริหารจะตองตัดสินใจวา 

หนวยงานตางๆ ในองคการจะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางไร หนวยงานไหนควรใชอุปกรณและ

เครื่องมือแตละประเภทเปนจํานวนมากนอยเพียงใด ควรจัดจางพนักงานจํานวนเทาใด และควรจัด

โครงการใด เปนตน 

(4) บทบาทการเจรจาตอรอง (negotiator) บทบาทการเจรจาตอรองนี้ ผูบริหาร

จะตองจัดทําในทุกระดับไมวาระดับภายในหรือระดับภายนอก เชน การเจรจาตอรองกับพนักงาน การเจรจา

กับบริษัทคูสัญญา  

สรุปไดวา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาตองเปน 

ผูประสานงานของระบบตางๆ ของสถานศึกษาใหสามารถทํางานรวมกันจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคได

สําเร็จลุลวง อยางรวดเร็ว งายตอการปฏิบตัิงาน โดยงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

2.2.3 มาตรฐานการกําหนดตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษา 

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงไดกําหนดไวกับตําแหนง เพ่ือให 

ผูดํารงตําแหนงใชสําหรับการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาท่ีการงานตางๆ ใหสาํเร็จลุลวงดวยดี สวน 

ความรับผิดชอบเปนความผูกพันท่ีผูบริหารยึดถือไวในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีใหเปนผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นอกจากนี้กระบวนการบริหารถือเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จหรือ ความลมเหลว 

เพราะเปนกระบวนการท่ีจะทําใหคนทํางานในเรื่องตางๆ ตามระยะเวลาและวิธีการท่ีไดกําหนดไวจนบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ซ่ึงนักวิชาการไดแสดงทัศนะไว ดังนี้ 

รวีวรรณ ชินะตระกูล (2538, หนา 153-156) ไดสรุปมาตรฐานการกําหนดตําแหนงผูบริหาร

ในสถานศึกษา ไวดังนี้ 

1) ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน (ผูบริหารระดับสูง) มีหนาท่ีความรับผิดชอบบริหารงาน

ในฐานะหัวหนาในสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ วางแผนการปฏิบัติงานกําหนดหนาท่ี และดําเนินงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ เชน การเรียนการสอน และ
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การฝกอบรม จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรแผนการสอนโครงการสอนท้ังวิชาการสามัญ

และวิชาชีพ จัดโปรแกรมการเรียน คูมือประกอบการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการศึกษา จัดบริการ

แนะแนวหองสมุดและสื่อทางการศึกษาใหใชได ในสถานศึกษาสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได จัดฝกอบรม

วิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ควบคุมดูแลงานธุรการ หรืองานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

เชน อาคารสถานท่ี การเงิน พัสดุครุภัณฑ ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ ควบคุมดูแล 

ปกครอง จัดระบบงานในสถานศึกษา กําหนดลักษณะงาน มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 

ติดตามใหคําปรึกษาแกปญหาและนิเทศ บังคับบัญชาครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาท่ีอ่ืน 

ใหสามารถปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน ดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย 

และเจาหนาท่ีอ่ืน สรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชนในทองถ่ิน จัดกิจกรรมและสงเสริม

การประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล วิเคราะหวิจัยรวบรวมขอมูล จัดทํา

สถิติตางๆ นําเทคนิคและวิธีการใหมๆ ทางการศึกษามาใชเผยแพร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของ

สถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาใหเปนท่ีนิยมของประชาชน เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี

ไดรับการแตงตั้ง และปฏิบัติการสอน การอบรมวิชาสามัญหรือวิชาชีพในสาขาวิชาใดวชิาหนึ่งหรือหลายวชิา

แกนกัเรียนหรือประชาชนตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(1) ความรูความสามารถท่ีตองการ 

ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 

ค. มีความรูความเขาใจงานบริหารสถานศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

แบบแผนท่ี เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และสามารถในการควบคุมใหคําแนะนํา

แกผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ยังตองมีความสามารถในการวิเคราะหแผนงาน

โครงการกระบวนการกลุมและการสื่อความหมาย ตลอดจนความสามารถในการจัดการ 

ง. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการปกครอง 

บังคับบัญชา สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษา 

กับองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางดี 

จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของสถานศึกษา นโยบาย ท่ีเก่ียวของ

กับการศึกษาแผนงานของกระทรวงเจาสังกัด นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถในการตัดสินใจและ

การขจัดความขัดแยงไดดีมากเปนพิเศษ 

ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายรัฐบาลและ

ปญหาการเมืองของประเทศเพ่ือประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา 
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 2) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน (ผูบริหารระดับกลาง) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมาก

เปนพิเศษ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ชวยวางแผนการปฏิบัติงาน 

กําหนดหนาท่ีและดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ 

เชน การเรียนการสอนและการฝกอบรม จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร แผนการสอน  

โครงการสอนท้ังวชิาสามัญและวิชาชีพ ชวยจัดโปรแกรมการเรียน คูมือประกอบ การเรียนการสอน วัสดุ

อุปกรณการศึกษา ชวยจัดบริการแนะแนวหองสมุดและสื่อทางการศึกษา ใหสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได 

ชวยจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชวยควบคุมดูแลงานธุรการหรืองาน

บริหารท่ัวไปของสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี การเงิน พัสดุครุภัณฑ ทะเบียนและเอกสารใหเปนไป

ตามระเบียบ ชวยควบคุมดูแล ปกครอง ติดตามใหคําปรึกษาแกปญหาและนิเทศครู อาจารย นักเรียน 

นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาท่ีอ่ืนใหสามารถปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน ชวยดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยู

ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารยและเจาหนาท่ีอ่ืน ชวยสรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชน

ในทองถ่ิน ชวยจัดกิจกรรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

ชวยการวิเคราะหวิจัยรวบรวมขอมูลและชวยจัดทําสถิติตาง  ๆนําเทคนิคและวิธีการใหม  ๆทางการศึกษามาใช

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา ชวยพัฒนาสถานศึกษาใหไดเกณฑมาตรฐาน ปฏิบัติ

หนาท่ีราชการแทนหัวหนาสถานศึกษาเม่ือหัวหนาสถานศึกษาไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดตาม

คําสั่งของผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง และปฏิบัติการสอนและการอบรมวิชาสามัญ หรือวิชาชีพสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

หรือหลายวิชาแกนักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนตลอดจนปฏบิัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(1) ความรูความสามารถท่ีตองการ 

ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 

ค. มีความรูความเขาใจงานบริหารสถานศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

แบบแผนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และความสามารถในการควบคุมใหคําแนะนํา

แกผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถในการวิเคราะหแผนงาน

โครงการกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อความหมายตลอดจนความสามารถในการจัดการ 

ง. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการปกครอง

บังคับบัญชา สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับ

องคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางดี 
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จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของสถานศึกษา นโยบายท่ีเก่ียวของ

กับการศึกษา แผนงานของกระทรวงเจาสังกัด นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถในการตัดสินใจและ

การขจัดความขัดแยงไดดีมาก 

ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายรัฐบาลและปญหา

การเมืองของประเทศเพ่ือประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา 

3) ตําแหนงหัวหนางานหัวหนาฝาย (ผูบริหารระดับตน) มีหนาท่ีความรับผิดชอบปริมาณ

และคุณภาพของงานสูงและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ชวยวางแผน 

การปฏิบัติงาน กําหนดหนาท่ี และวิธีดําเนินงานของบุคลากรภายใน ชวยควบคุมดูแลและติดตามผล

การดําเนินงานดานวิชาการ เชน การเรียนการสอนและการฝกอบรม จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษา

ใหเปนไปตามหลักสูตร แบบท่ีเปนชั้นเรียนและแบบท่ีไมเปนชั้นเรียน ชวยจัดทําคูมือประกอบการเรียน

การสอน วัสดุ อุปกรณการศึกษาชวยควบคุมดูแลงานธุรการหรืองานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

เชน อาคาร สถานท่ี การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ ชวยควบคุมดูแล 

ติดตามแกปญหา นิเทศครู อาจารย นักเรียน ผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนเจาหนาท่ีอ่ืน ใหสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองครบถวน ชวยดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียนผูเขารับการฝกอบรม 

ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับประชาชนในทองถ่ิน ชวยสงเสริมกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

ชวยประเมินผลงานท่ีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา ชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา

และปฏิบัติราชการแทนผูชวยหรือผูอํานวยการสถานศึกษา และปฏิบัติการสอนและอบรมวิชาสามัญ

ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งแกนักเรียนหรือประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(1) ความรูความสามารถท่ีตองการ 

ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 

ค. มีความรูความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

แบบแผนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางดานการวางแผนกระบวนการกลุม และการติดตอสื่อความหมาย ตลอดจน

ความสามารถในการจัดการอีกดวย 

ง. มีความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคลเบื้องตน และมีความสามารถในการปกครอง

บังคับบัญชา สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษากับองคกรอ่ืน  ๆ

ท่ีเก่ียวของ 
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จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของสถานศึกษา และมีความรูนโยบาย

ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา แผนงานของกระทวงตนสังกัด นอกจากนี้ จะตองมีความสามารถนําเสนอขอมูล

และทางเลือกตางๆ ตอผูบริหารในการตัดสินใจ และมีความสามารถในการขจัดความขัดแยงได 

ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาล และปญหา

การเมืองของประเทศ เพ่ือประโยชนทางการบริหารสถานศึกษาจากท่ีกลาวมาแลวขางตน 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูความชํานาญในกรอบภาระงานท่ีตนเองไดรับ

มอบหมายอยางดียิ่ง และตองไดรับการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ท้ังในดานวิชาการและการบริหารงาน 

ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  

2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจเปนสิ่ งท่ีองคการใช เพ่ือท่ีกระตุนใหสมาชิกในองคการกระทําในสิ่ งท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ซ่ึงควรท่ีจะตอบสนองความตองการของสมาชิกในองคการไดอยาง

เหมาะสม โดยมีผูทรงความรูไดใหความหมายไวดังนี้ 

นิรมล กิติกุล (2546, หนา 158) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ศิลปะของผูนําท่ีจะใชสิ่งจูงใจ 

หรือนําปจจัยตาง  ๆมาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามทิศทาง หรือจุดประสงค

ท่ีตองการ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการได 

วิรัช สงวนวงศวาน (2547, หนา 215-216) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีความ

พยายามของบุคคลไดรับการกระตุน (energized) ชี้นํา (directed) และรักษาใหคงอยู (sustained) 

จนกระท่ังงานขององคการบรรลุเปาหมาย 

ภาวิไล เจริญพงศ (2547, หนา 11-12) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุนหรือสิ่งเราท่ีมีอยู

ภายในท้ังองคการและตัวพนักงาน ซ่ึงจะทําใหพนักงานเต็มใจท่ีจะใชความพยายาม ในการทํากิจกรรมหรือ

ภาระหนาท่ี เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

สุภาภรณ พลนิกร (2548, หนา 199) กลาววา แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง สภาวะท่ีถูก

กระตุน (activated State) ภายในแตละคน ซ่ึงนําไปสูพฤติกรรมท่ีมีจุดมุงหมาย หรือเปนเหตุผลของ

พฤติกรรมแตละครั้ง สวนแรงกระตุน (motive) คือ ลักษณะทางจิตวิทยาชนิดหนึ่ง (trait) ซ่ึงเปนตัวแทน

ของพลังภายในท่ีมองไมเห็น (unobservable) และทําหนาท่ีกระตุน (stimulate) รวมท้ังออกแรงบังคับ 

(compel) ใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (response) ในทิศทางท่ีชัดเจน สําหรับคําวาแรงจูงใจและแรงกระตุน

มีการนํามาใชแทนท่ีกันได 
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สิริรักษ วรรธนะพินธ ุ(2548, หนา 12) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการหรือความรูสึก

ท่ีเขามากระตุนภายในจิตใจกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนเอง

ตองการ 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 39) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการของบุคคล

ท่ีจะทําบางสิ่งบางอยางและมีเง่ือนไข คือ ความสามารถในการกระทําเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในความตองการ 

ของบุคคลนั้น 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาหรือแรงผลักดันท่ีเกิด

จากความตองการของสวนบุคคล ซ่ึงตองการไดรับการตอบสนอง โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ

พฤติกรรมในดานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของตนเอง        

2.3.2 ลักษณะของแรงจูงใจ 

วิเชียร วิทยอุดม (2547, หนา 151) กลาววา ในเรื่องลักษณะของแรงจูงใจนี้ มีสิ่งท่ีสําคัญ 

บางประการท่ีควรจะตองทําความเขาใจใหมากข้ึน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนอกเหนือเหตุผลอันไมอาจจะคาดการณไดเลย 

ซ่ึงไดแกปจจัยตอไปนี้ 

1) แรงจูงใจเปนเรื่องท่ีสลับซับซอน (complexity) มีตัวปจจัยหรือตัวแปรตางๆ หลาย

ประการท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม ปจจัยหรือตัวแปรเหลานั้น ไมคอยมีความสัมพันธกันอยางเห็น

ไดชัดและเปนการยากท่ีจะเขาใจถึงความสัมพันธระหวางปจจัยหรือตัวแปรเหลานั้นได  

2) แรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงได (changeable) แรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปได

ทุกขณะเวลาหรือทุกโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยให ข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเขามากระทบหรือเก่ียวของดวยการจูงใจ

ของบุคคล จึงมีการเปลี่ยนแปลงไดไมเพียงแตวัตถุเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานความคิด อารมณ และดานการงานดวย 

3) แรงจูงใจมีมากมายหลายชนิด (a variety motive) ในการบริหารแบบดั้งเดิม คิดวา 

การจูงใจคนก็โดยการใชเงินเปนเครื่องลอใจในการทํางานและเพ่ิมผลผลิต แตทายท่ีสุดผลผลิตก็ไมไดเพ่ิมข้ึนเลย 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การจูงใจดวยเงินแมเปนสิ่งสําคัญแตก็ไมใชปจจัยตัวเงินเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังตอง

อาศัยปจจัยอ่ืนๆ อีกดวยเชน การใหสวัสดิการ การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน การใหพนักงานมี

สวนรวม เปนตน โดยนํามาใชในองคประกอบในการจูงใจพนักงานในการบริหารสมัยใหมก็มักตระหนักและ

ใหความสนใจปจจัยหรือตัวแปรทางพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน ทําใหสามารถจูงใจพนักงานใหมีความเต็มใจท่ีจะใช

ศักยภาพท่ีมีอยูออกมาทําประโยชนใหแกองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

4) การไมไดตระหนักตอแรงจูงใจ (indifference toward motive) แรงจูงใจเปนเรื่องท่ี

เราไมสามารถเขาใจและอธิบายใหเห็นภาพได เพราะแรงจูงใจเปนความรูสึกท่ีมีอยูในตัวของคนคนนั้น 

บางครั้งคนเราบางคนอาจจะรูสึกถึงซ่ึงแรงจูงใจของตัวเองหรืออาจไมทราบเลยก็ได จึงเปนการยากท่ีจะ

อธิบายชี้ชัดลงไปไดวาแบบนี้เปนแรงจูงใจเพราะอาจจะข้ึนอยูกับความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล 
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5) แรงจูงใจหรือมูลเหตุของคนแตกตางกัน (course of different motive) บุคคล

อาจจะไดรับการจูงใจท่ีเหมือนกัน แตการจะรูถึงแรงจูงใจอาจจะแตกตางกันคนหนึ่งอาจมองเห็นวาเปนแรงจูงใจ

แตอีกคนหนึ่งอาจมองตรงกันขามท้ังนี้อาจเกิดจากประสบการณท่ีแตละคนไดรับมาแตกตางกันไป จึงเปนผล

ใหแรงจูงใจแตกตางกันไปดวย 

ประดินันท อุปรมัย (2551, หนา 113-114) กลาววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบไปดวย 

2 ลักษณะ ดังนี้  

1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) เปนสิ่งกระตุนภายในตัวบุคคลซ่ึงมีผลตอการทํางาน

ของบุคคล ไดแก ความตองการ ความถนัด ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม การเห็นคุณคาในตัวเอง และลักษณะ

นิสัยเฉพาะตัว 

2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) เปนสิ่งกระตุนท่ีอยูภายนอกตัวบุคคลท่ีมีผล

ตอการทํางานของบุคคล ไดแก ความยากงายของงาน ทาทีของเพ่ือนรวมงาน มนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 

สรุปไดวา แรงจูงใจเปนสิ่งกระตุนท่ีไมแนนอน แรงจูงใจหนึ่งอาจใชไดกับบุคคลหนึ่ง แตใชไมได

กับอีกบุคคลหนึ่ง อาจข้ึนอยูกับประสบการณ คานิยม ความคิด อารมณ หนาท่ีการงาน หรือเพ่ือนรวมงาน

ของบุคลนั้นๆ ซ่ึงสิ่งท่ีจะกระตุน ผลักดัน ชักจูง ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม หรือไมแสดงพฤติกรรมออกมา 

ซ่ึงธรรมชาติของบุคคลในการดํารงชีวิต ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือปฏิบัติหนาท่ีการงาน จําเปนตองมี

แรงจูงใจเปนสาเหตุของพฤติกรรมเสมอ 

2.3.3 องคประกอบของแรงจูงใจ 

พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมานั้นลวนมีสาเหตุเนื่องมาจากแรงจูงใจ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจนั้นจะ

มีการเรียนรู และสั่งสมประสบการณไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกวาบุคคลท่ีไมมีแรงจูงใจ 

ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคลจึงข้ึนอยูกับองคประกอบดังตอไปนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547, หนา 152) 

1) ธรรมชาติของแตละบุคคล (nature of individual) แตละบุคคลจะมีพฤติกรรมของ

คนแตกตางกันไป พฤติกรรมของคนนั้นจะมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะคนท่ีไมเหมือนกันแตกตางกันไป

ตามลักษณะของการเรียนรู และสั่งสมประสบการณของแตละบุคคลท่ีไดรับมา ซ่ึงคุณลักษณะท่ีทําให

ธรรมชาติของแตละบุคคลแตกตางกันนั้น ข้ึนอยูกับสิ่งตอไปนี้ 

(1) แรงขับ (drive) แรงขับของบุคคล จัดไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐานเบื้องตนท่ีจะทําให

พฤติกรรมของบุคคลแตกตางกันไปได แรงขับจึงเปนสภาวะท่ีเกิดจากความไมสมดุลของภายในรางกายมนุษย 

เนื่องจากการขาดสภาวะความสมดุลในรางกาย สงผลใหบุคคลพยายามท่ีจะปรับสมดุลในรางกายใหได 

เชน ความหิวเปนแรงผลักภายในรางกาย ก็จะกอใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือหาอาหารมาบําบัดความหิวใหได 

เพ่ือใหรางกายคงอยูในภาวะสมดุลคือหมดความหิว 

(2) ความวิตกกังวล (anxiety) ความวิตกกังวลใจอาจจะมีความแตกตางกันไปใน 

แตละบุคคล ข้ึนอยูกับการเรียนรูและสั่งสมประสบการณของแตละบุคคล ความวิตกกังวลใจจะมีผลตอ 
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การเรียนรูหรือการทําพฤติกรรมตางๆ ทําใหบุคคลท่ีมีความวิตกกังวลใจเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดชาหรือ

ยากกวาบุคคลท่ีไมคอยมีความวิตกกังวลใจ และจะมีการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมท่ีดอยประสิทธิภาพกวา 

2) สภาพการณตางๆ ของสิ่งแวดลอม (situation of environment) สถานการณตางๆ

ในแตละสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน ยอมเปนผลใหบุคคลนั้นเกิดแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน วัฒนธรรมของแตละ

สังคม สภาพภูมิประเทศ ความเจริญของอารยธรรม ก็มีสวนสงเสริมพัฒนาการ ในดานแรงจูงใจใหแตกตางกัน

ไดเชนเดียวกัน ลักษณะสถานการณตางๆ ของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอแรงจูงใจมีดังนี้ 

(1) การแขงขัน (competition) เปนพฤติกรรมของบุคคล ท่ีมีความปรารถนาหรือมี

ความตองการจะกระทําใหตนเองมีสภาพการณและสถานภาพท่ีดีหรือสูงข้ึนกวาเดิม มีความปรารถนาท่ีจะ

เอาชนะผูอ่ืนใหได 

(2) ความรวมมือรวมใจ (participation) ความรวมมือรวมใจของแตละบุคคลจะเปน

แรงจูงใจท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ ไปในแนวทางของกลุมท่ีตนเองเปนสมาชิกอยู 

จะทําใหบุคคลนั้นมีลักษณะพฤติกรรมเปนแบบประนีประนอม ชวยเหลือรวมมือและมีความสามัคคี

พรอมเพรียงกันในการทํางาน เพ่ือใหงานของกลุมสําเร็จไดตามความปรารถนา 

(3) การตั้งเปาหมายในชีวิต (aim of life) การตั้งเปาหมายในชีวิตเปนแรงจูงใจในการท่ีจะ

ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ พยายามท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนไดตั้งเปาหมายไว

ใหจนได จึงเกิดแรงขับซ่ึงเปนแรงผลักดันตนเอง เพ่ือใหไปสูเปาหมายอันนั้น เม่ือสั่งสมประสบการณนานวัน

เขาก็เลยมีพฤติกรรมแบบนั้นไป  

(4) ความทะเยอทะยาน (ambition) ความทะเยอทะยานเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญมากท่ี

ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวติ มีความมานะ ไมรูสึกทอถอยในการทํางาน มีความหวังเพ่ือหาหนทาง

มุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งความหวังใหได และจะพยายามพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน จึงเปนแรงผลักดัน

ใหบุคคลเกิดพฤติกรรมโดยไมรูตัว 

3) ความเขมของแรงจูงใจ (intensity of motives) ความเขมของแรงจูงใจเปนปริมาณ

หรือความมากนอยของแรงจูงใจท่ีมีอยูในตัวบุคคลนั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

(1) การเสริมแรง การเสริมแรงสามารถแยกยอยออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การเสริมแรง

ทางบวก และการเสริมแรงทางลบ การเสริมแรงทางบวกคือ การท่ีรางกายไดรับสิ่งเราแลวเกิดความพอใจ 

เชน การใหรางวัล ยกยอง ชมเชย เปนตน การเสริมแรงทางลบ คือ อาการท่ีรางกายไดนําสิ่งท่ีไมพอใจ

ออกไปแลว จะเกิดความพอใจ เชน การลงโทษ การทําใหเจ็บปวด การทําใหอับอาย 

(2) ความสนใจ เปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนพิเศษ จึงทําใหบุคคลนั้นแสดงออก

พฤติกรรมดวยการอยากรูอยากเห็นอยากจะเขาใจและใหความสําคัญกับสิ่งนั้นเปนอยางมาก ถาบุคคลใด

มีระดับความสนใจท่ีสูงกวา ก็จะทําใหบุคคลนั้นกระทําพฤติกรรมใดๆออกมาไดดีกวาบุคคลท่ีมีความสนใจ

นอยกวา ท้ังนี้ความสนใจจะมากหรือนอย ยังข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นมีความถนัดหรือพรสรรคในตัวของเขา
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เพียงใด ถามีความถนัดหรือพรสวรรคอยูมากก็จะมีความสนใจมากและในทางตรงกันขาม หากมีความถนัด

หรือพรสวรรค อยูนอยก็จะมีความสนใจนอย และความสนใจยังข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้นไดรับความสําเร็จในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งนั้นมากนอยเพียงใดดวย ยิ่งประสบความสําเร็จมากเทาไหรก็จะมีความสนใจมากเทานั้น หากไมคอย

ประสบความสําเร็จก็จะเปนผลใหความสนใจลดนอยลงตามไปดวย 

ภาวิไล เจริญพงศ (2547, หนา 15-16) กลาววา การท่ีจะทําใหเกิดแรงจูงใจข้ึนในตัวของพนักงาน

ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก 

1) ความตองการ (need) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือ รางกายเกิดความไมสมดุล เชน รางกาย

ขาดน้ํา อาหาร หรือเม่ือไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนหรือหมูคณะ 

2) แรงขับหรือแรงกระตุน (drive) เปนพลังกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายเพ่ือระงับ 

ความตองการเปนตัวกระตุนท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมนําไปสูเปาหมาย ดังนั้นจึงกลาวไดวาเปนหัวใจของ

กระบวนการจูงใจ 

3) เปาหมาย (goal) เปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการซ่ึงจะชวยลดแรงขับลงซ่ึงเปนจุดสิ้นสุด

ของกระบวนการจูงใจ 

สรุปไดวา องคประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ ไดแก ธรรมชาติของบุคคล สถานการณตางๆ  

ของสิ่งแวดลอม และปริมาณของแรงจูงใจ ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับความตองการแรงกระตุน และเปาหมายของ

แตละบุคคลดวย  

2.3.4 แรงจูงใจในการทํางาน 

ตั้งแต ป ค.ศ.1900 เปนตนมา นักวิจัยและนักปฏิบัติตางแสวงหาความเขาใจในกระบวน 

การจูงใจวาเกิดข้ึนอยางไร เพราะมีบริษัทใหญๆ ท่ีตองทํางานกับบุคคลจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ การจูงใจใน

งานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนความเรงดวนของธุรกิจและอุตสาหกรรม แตสมมติฐานเก่ียวกับการจูงใจของ

บุคคลและวิธีปฏิบัติท่ีผูบริหารกิจการกระทําตอพนักงานจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับทัศนะท่ีมีตอแรงจูงใจ

และตอมนุษยโดยท่ัวไป สมัยเริ่มแรกของการศึกษาแรงจูงใจ มีวิธีการท่ีสําคัญอยูสามแนวทางคือ การศึกษาเชิง

วิทยาศาสตร การศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ และการศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย (วินัย เพชรชวย, 2556, ออนไลน) 

1) การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร เริ่มตนจากผลงานของ เฟรดเดอริก เทยเลอร (Frederick Taylor) 

ซ่ึงเปนผูพัฒนาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร มีทัศนะตอพนักงานหรือคนงานวาเปนบุคคลเชิงเศรษฐกิจ มองวา

คนงานเปนทรัพยากรการผลิต เชนเดียวกับ เครื่องจักร มีความตองการเงิน และคาจางเปนสําคัญ โดยงาน

ท่ีทําจะถูกออกแบบใหงาย และทําซํ้าๆ อยูเสมอเพ่ือใหไดผลผลิตจํานวนมากและรวดเร็ว ในระยะเริ่มแรก

จึงพัฒนาระบบการจูงใจในงาน โดยจายผลตอบแทนเปนตัวเงิน และอยูบนพ้ืนฐานของปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตของพวกเขา ตอมามีระบบการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ัน รายได การลดชั่วโมงการทํางานลง 

และมีวันหยุดพักผอนใหเปนวิธีการจูงใจดวย แนวทางนี้ยังคงมีอยูในการทํางานยุคปจจุบัน ท้ังผูบริหาร
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และพนักงานยังคงเห็นวาเงิน คือ พ้ืนฐานสําคัญ และบุคคลจํานวนมากยังคงเลือกงานโดยพิจารณาระดับ

เงินเดือนมากกวาเนื้อหาของงาน 

2) การศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ มุงศึกษาปจจัยทางสังคมท่ีกระทบตอแรงจูงใจ เปนผล

จากการศึกษาของ ฮอรธอรน (horthorn study) ซ่ึงดําเนินการโดย เอลตัน เมโย และคณะ นักวิจัยจึงให

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธตอแรงจูงใจ เชน กลุมงานท่ีพอใจกันเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญกวาเงิน แนวคิด

ตอพนักงานหรือคนงานวาเปนบุคคลเชิงสังคมเริ่มแทนท่ีแนวคิดของบุคคลเชิงเศรษฐกิจ ผูบริหารเพียงแต

ใหความสนใจกับพนักงานเทานั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาใหดี ข้ึนได การมุง 

ความตองการทางสังคมของคนงานจึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจบุคคล เนนการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและกลุมภายในสภาพแวดลอมของงาน แตมีผูเห็นวาก็ยังคงเง่ือนไขท่ีพนักงานตองไมขัดขืน

อํานาจหนาท่ีของผูบริหาร ซ่ึงเปนวิธีการเชิงวิทยาศาสตรไว 

3) การศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย นําเสนอภาพแรงจูงใจของบุคคลท่ีซับซอนมากข้ึนโดย

มองวาบุคคลถูกจูงใจดวยปจจัยหลายอยาง เชน ความตองการเงิน ความตองการทางสังคมความตองการ

ความสําเร็จ ตองการงานท่ีมีคุณคา และมีความเห็นวาบุคคลท่ีแตกตางกันจะแสวงหาเปาหมายในการทํางาน

ท่ีไมเหมือนกัน บุคคลเปนขุมพลังความสามารถขององคการ ผูบริหารตองศึกษาทําความเขาใจและเรียนรู

วาจะใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรหลักท่ัวไป คือ ผูบริหารตองกระตุนใหพนักงานมี

สวนรวมสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริมใหใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยอยางเต็มท่ี ท้ังนี้

จะตองเขาใจปรัชญาพ้ืนฐานบางอยางของธรรมชาติมนุษย เชน ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร 

ซ่ึงเนนการรับรูความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและปรัชญาธรรมชาติของมนุษย เขาเชื่อวาผูบริหารจูงใจบุคคล

ใหทํางานดวยวิธีการพ้ืนฐานสองอยาง 

ทฤษฎี X คือ ความคิดสมัยเดิมท่ีเนนวาบุคคลไมมีความรับผิดชอบ ผูบริหารตองบังคับ 

ควบคุม และคุกคามเพ่ือจูงใจใหทํางาน เปนวิธีท่ีแมคเกรเกอร (McGregor) เหน็วาเปนการขัดขวางความคิด

สรางสรรคของคนทํางาน 

ทฤษฎี Y คือ แนวคิดใหมท่ีเชื่อวาบุคคลมีความรับผิดชอบและสรางสรรค ไมควรถูกบังคับ 

ควบคุมมากเกินไปเพ่ือวาเขาจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการยอมรับความสามารถ และศักยภาพ

ของคนทํางาน การจัดสภาพแวดลอมท่ีเปดโอกาสจะจูงใจใหบุคคลใชความสามารถไดเต็มศักยภาพของเขา 

สรุปไดวา แรงจูงใจมีการศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังแรงจูงใจเชิงวิทยาศาสตร ท่ีมองวาคนงานเปน

ทรัพยากรการผลิต เชนเดียวกับ เครื่องจักรมีความตองการเงินและคาจางเปนสําคัญ สวนแรงจูงใจเชิง

มนุษยสัมพันธ  ท่ีมองวา พนักงานหรือคนงานเปนบุคคลเชิงสังคม ตองการแรงจูงใจในการทํางาน จึงจะทํา

ใหการทํางานดีข้ึน สวนแรงจูงใจเชิงทรัพยากรมนุษย  ท่ีมองวาผูบริหารตองรูความสัมพันธระหวาง

แรงจูงใจและปรัชญาธรรมชาติของมนุษย และใชแรงจูงใจในแตละบุคคลท่ีไมเทากัน 

2.3.5 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
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ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ คือ เครื่องมือท่ีผูบริหารจะใชเพ่ือทําการวิเคราะหแรงจูงใจของผูใต 

บังคับบัญชา และวิเคราะหวาระบบการจูงใจขององคการท่ีเปนอยูนั้น เหมาะสมกับความตองการและ

แรงจูงใจของคนเหลานั้นหรือไมเพียงใด และเนื่องจากคนมีความซับซอนในภาวะอารมณ ความรูสึกนึกคิด 

ความคิดเห็น ความคาดหวังตางๆ และสถานการณท่ีเก่ียวเนื่องจึงไมสามารถมีทฤษฏีใดทฤษฏีเดียวท่ีจะใช

อธิบายแรงจูงใจอยางครบถวน ทฤษฏีท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจมีดังนี้ 

1) ทฤษฏีลําดับข้ันตอนความตองการของมาสโลว  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 312) กลาววา ทฤษฏีลําดับข้ันตอนความตองการ

ของมาสโลว Maslow’s hierarchy of needs เปนทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษย

ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ อับราฮัม0 มาสโลว 2 3 เปนทฤษฏีการจูงใจท่ีมีการกลาวขวัญกันอยางแพรหลาย 

มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 69–80) มองความตองการของมนุษย เปนลักษณะลําดับข้ันจากระดับต่ําสุด

ไประดับสูงสุด และสรุปวาเม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็มีความตองการอ่ืน

ในระดับท่ีสูงข้ันตอไป โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) ความตองการทางรางกาย (physiological needs)  เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือความอยูรอด เชน อาการ น้ํา ความอบอุน ท่ีอยูอาศัย การนอน และการพักผอน มาสโลวไดกําหนดตําแหนง 

ซ่ึงความตองการเหลานี้ไดรับการตอบสนองไปยังระดับท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหชีวิตอยูรอด และความตองการอ่ืน

จะกระตุนบุคคลตอไป 

(2) ความตองการความม่ันคง หรือความปลอดภัย (security or safety needs) ความตองการ

เหลานี้เปนความตองการอิสระท่ีจะเปนอิสระจากความตองการทางกาย และความกลัวตอการสูญเสียงาน 

ทรัพยสิน อาคาร และท่ีอยูอาศัย 

(3) ความตองการการยอมรับ หรือความผูกพัน หรือความตองการทางสังคม 

(affiliation or acceptance needs)  เนื่องจากบุคคลอยูในสังคมจึงตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

(4) ความตองการไดรับการยกยอง (esteem needs) ตามทฤษฏีมาสโลว เม่ือบุคคล

ไดรับการตอบสนองความตองการการยอมรับแลว จะตองการยกยองจากตนเอง และจากบุคลอ่ืน  

ความตองการนี้เปนความพึงพอใจในอํานาจ (power)  ความภาคภูมิใจ (prestige) สถานะ (status) และ

ความเชื่อในในตัวเอง (self - confidence) 

(5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต (need for self - actualization) มาสโลวคํานึงวา 

ความตองการในระดับสูงสุด เปนความปรารถนาท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จ เพ่ือท่ีจะมีศักยภาพและ

บรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 

 
 

ตาราง 1  ทฤษฏีลําดับข้ันตอนความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs)   
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ความตองการตามทฤษฏีของมาสโลว 
การจัดการตอบสนองความตองการ 

บุคคลากรโดยองคการ 

ความสําเรจ็ในชีวิต 

(self – actualization) 

 

ยกยอง 

(esteem) 

 

 

ความเจริญเติบโต (growth) 

ความกาวหนา (advancement) 

ความคิดสรางสรรค (creativity) 

การยกยอง (self- esteem) 

ความภาคภูมิใจ (prestige) 

สถานภาพ (status) 

ความทาทาย (challenge) 

ความคิดสรางสรรค (creativity) 

การเลื่อนตําแหนง (promotion) 

การยกยอง (self - esteem) 

ตําแหนง (title) 

สถานะ (status) 

 

 

สังคม 

(social) 

 

 

ความรัก (love) 

ความรูสึกท่ีดี (affection) 

การยอมรับ (sense of belonging) 

ทีมงาน (teamwork) 

การจัดการดานมนุษยสัมพันธ 

(friendly management) 

ความปลอดภัย 

(safety) 

 

 

ความปลอดภัย (safety) 

ความม่ันคง (security) 

เสรีภาพ (stability) 

ความม่ันคง (job security) 

ความปลอดภัยในการทํางาน 

(safety on the job) 

รางกาย 

(physiological) 

 

 

อาหาร (food), น้ํา (water) 

ท่ีอยูอาศัย (shelter) 

ความรอน (heat) อากาศ (air) 

คาตอบแทน (adequate pay) 

 

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 312) 

 

สรุปไดวา ทฤษฏีลําดับข้ันตอนความตองการของมาสโลว เปนลักษณะลําดับข้ันจาก

ระดับต่ําสุดไประดับสูงสุด และเม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็มี 

ความตองการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ันตอไป 

 

 

2) ทฤษฏี ERG ของ แอลเดอเฟอร (Alderfer's erg theory) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545 ,หนา 312) กลาววา ทฤษฏีแรงจูงใจ  ERG ของ แอลเดอเฟอร 

ERG theory เปนทฤษฏีความตองการซ่ึงกําหนดลําดับข้ันความตองการ  แอลเดอเฟอรไดชี้ความแตกตาง

ระหวางความตองการในระดับต่ํา และความตองการในระดับสูง ซ่ึงเก่ียวของกับความตองการของมาสโลว 

5 ประเภท เหลือเพียงสามประเภท ดังนี้ 
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(1) ความตองการในการอยูรอด (existence needs) เปนความตองการในระดับ

ต่ําสุด และมีลักษณะเปนรูปธรรม ประกอบดวยความตองการตามทฤษฏีมาสโลว คือ ความตองการของ

รางกายและความตองการความปลอดภัย 

(2) ความตองการความสัมพันธ (existence needs) มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง 

ประกอบดวยความตองการดานสังคม ตามทฤษฏีของมาสโลวบวกดวยความตองการความปลอดภัยและ

ความตองการยกยอง 

(3) ความตองการความเจริญกาวหนา (related needs)  เปนความตองการในระดับ

สูงสุดในระดับความตองการของแอลเดอเฟอร และมีความเปนรูปธรรมต่ําสุด ประกอบดวยท่ีเปน 

ความตองการการยกยองบวกดวยความตองการประสบความสําเร็จตามทฤษฏีของมาสโลว  แอลเดอเฟอร

ไมเชื่อวาบุคคลจะตองไดรับการตอบสนองความพึงพอใจอยางสมบูรณในระดับของความตองการกอนท่ีจะ

กาวหนาไปสูระดับอ่ืน เขาพบวาบุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความตองการมากกวาหนึ่งระดับ ตัวอยาง

ความตองการท่ีจะไดรับเงินเดือนท่ีเพียงพอ (ความตองการความอยูรอด) ในขณะเดียวกันจะเกิด 

ความตองการการยอมรับ ความพอใจ (ความตองการทางสังคม) และเกิดความตองการการสรางสรรค 

ตองการความกาวหนา (ความตองการการเจริญเติบโต) 

 แอลเดอเฟอร (Alderfer, 1972, pp. 6-12) คนพบวา ลําดับของประเภทความตองการ

จะแตกตางกันในแตละบุคคล ผูประกอบการจะแสวงหาการยกยองนับถือ (ความตองการความสัมพันธ) 

และความรูสึกสรางสรรคเปนความตองการความเจริญเติบโต กอนท่ีจะคํานึงถึงความตองการดานรูปธรรม 

เชน ความหิว และความกระหาย (เปนความตองการการอยูรอด) แอลเดอเฟอรยังขยายทฤษฏีมาสโลว โดย

พิจารณาวิธีการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยา เม่ือเขาสามารถและไมสามารถตอบสนองความตองการของตน โดย

พัฒนาหลักความกาวหนาในความพึงพอใจ (satisfaction – progression principle) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการ

ท่ีบุคคลมีความกาวหนาสัมพันธกับลําดับข้ันความตองการ เม่ือตอบสนองความตองการในระดับต่ํากวาได 

และในทางตรงขามของการถดถอย – ความตึงเครียด (frustration – regression principle)  ซ่ึงอธิบายวา

เม่ือบุคคลยังมีความตึงเครียดในความพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการในระดับสูงข้ึน  เขาจะเริ่ม

ตอบสนองความตองการและเปลี่ยนไปใชความพยายามท่ีตอบสนองในระดับต่ํากวา ทฤษฏี ERG ระลึกวา

ความตองการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงข้ึนอยูกับวาเขาสามารถตอบสนองความตองการใน

ระดับต่ําลงหรือความตองการในระดับสูงข้ึนไดหรือไม 

 สรุปไดวา ทฤษฏี ERG เปนทฤษฏีท่ีนําทฤษฏีลําดับข้ันตอนความตองการของมาสโลว 

มาศึกษาตอยอด ไดขอสรุปท่ีตางกัน คือ บุคคลจะไดรับการกระตุนความตองการมากกวาหนึ่งระดับ และ

หากบุคคลนั้นไมสามารถไปถึงระดับท่ีสูงกวาได เขาจะมีความพึงพอใจกับความตองการในระดับต่ําลง  
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3) ทฤษฏี 2 ปจจัย ของเฮิรซเบิรก (Herzberg two – factor theory) 

บุญเตือน กามินี (2554, หนา 34-35) กลาววา เฟรดเดอรริก เฮิรซเบิรก (Frederick Herzberg) 

และเพ่ือนรวมงานของเขาไดเสนอทฤษฏี 2 ปจจัยข้ึน โดยในชวงปลาย ค.ศ. 1950 ถึงชวงตนของ ค.ศ. 1960 

เขาไดทําการวิจัยโดยใชวิธีสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกรจํานวนเกือบ 200 คน ในเมืองพิศเบอรก สหรัฐอเมริกา 

โดยขอใหคนเหลานั้นบรรยายถึงสถานการณท่ีทําใหคนเหลานั้นรูสึกดีและมีความพอใจ และมีแรงจูงใจใน

การทํางาน และบรรยายถึงสถานการณท่ีทําใหรูสึกไมดีตองาน และรูสึกไมพอใจและไมมีแรงจูงใจ และให

บรรยายสาเหตุท่ีก็ใหเกิดความรูสึกเหลานั้นดวย โดยเฮิรซเบิรกกับเพ่ือนไดนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหใน

เชิงเนื้อหา (content analysis) ซ่ึงจากการวิเคราะหนั้น เฮิรซเบิรก (Herzberg, 19682 3, pp. 142-149) 

ไดคนพบวามีปจจัยอยู 2 กลุม ท่ีเก่ียวของกับความรูสึกท่ีมีตองาน ดังนี้ 

(1) ปจจัยจูงใจ (motivator factors) เปนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจโดยตรง ไดแก 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง (intrinsic to the job) คือ 

ก. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (achievement) หมายถึง การท่ีบุคคล

สามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจัก

ปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จเขาจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลื้มใจในผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง  

ข. การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ 

ไมวาจากผูบงัคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับ

อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสื่อ

ใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับ

ถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานนั้นดวย  

ค. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งาน

ท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทําหรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถทําตั้งแต

ตนจนจบไดโดยลําพังผูเดียว  

ง. ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง มีอํานาจในการรับผิดชอบอยาง

เต็มท่ี ไมมีการตรวจสอบหรือตองการควบคุมอยางใกลชดิ  

จ. ความกาวหนา (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของ

บุคคลในองคการ มีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

 (2) ปจจัยบํารุงรักษาหรือปจจัยอนามัย (maintenance หรือ hygiene factors)  

จะเปนปจจัยท่ีชวยปองกันไมไหเกิดความไมพอใจ ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีไมเก่ียวของกับงานโดยตรง เปนปจจัย

ภายนอกตองาน (extrinsic to the job) ไดแก 

ก. เงินเดือน (salary) และสวัสดิการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนท่ี

พึงพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน  
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ข. โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possibility of growth) นอกจาก

จะหมายถึงการท่ีบุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงในหนวยงานนั้นแลวยังหมายถึง สถานการณท่ีบุคคล

สามารถไดรับความกาวหนาทางทักษะ (skill) วิชาชีพ  

ค. ความสัมพันธกับผูบงัคับบญัชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 

(personal relations with superior, subordinate, and peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปน

กริยาหรือวาจาท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและ

กันเปนอยางดี  

ง. สถานะของอาชีพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของสังคม 

มีเกียรติและศักดิ์ศรี  

จ. นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration) 

หมายถึง การจัดการ และการบริหารงานขององคการ การสื่อสารภายในองคการ  

ฉ. สภาพการทํางาน (working conditions) ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน 

เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือ

ตางๆ  

ช. ความเปนอยูสวนตัว (personal life) หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี อันเปน

ผลท่ีไดรับจากงานในหนาท่ีของเขา เชน การท่ีบุคคลตองถูกยายไปทํางานท่ีแหงใหมท่ีหางไกลครอบครัว 

ทําใหเขาไมมีความสุขและไมพอใจกับงานใหมท่ีแหงใหม  

ซ. ความม่ันคงในงาน (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคง

ในการทํางาน ความยั่งยนืของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ  

ฌ. วิธีปกครองบังคับบัญชา (supervision-technical) หมายถึง ความสามารถ

ของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

สรุปไดวา ทฤษฏี 2 ปจจัย เปนทฤษฏีท่ีอธิบายถึงปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

โดยตรง และปจจัยอนามัยในการทํางานท่ีชวยปองกันไมไหเกิดความไมพอใจ ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีไม

เก่ียวของกับงานโดยตรง โดยเฮิรซเบิรกไดนําผลการสัมภาษณจากนักบัญชีและวิศวกรจํานวนเกือบ  

200 คน ในเมืองพิศเบอรก สหรัฐอเมริกา มาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา ซ่ึงจากการวิเคราะหนั้น เฮิรซเบิรก  

ไดคนพบวามีปจจัยอยู 2 กลุม ท่ีเก่ียวของกับความรูสึกท่ีมีตองาน 

 4) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคแคลแลนด (McClelland’s achievement 

motivation theory) 

ทฤษฎีของแมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) สรุปวามนุษยทํางาน 

โดยมีแรงจูงใจท่ีตางกัน 3 ประการ ดังนี้ 

(1) ความผูกพัน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

32 
 

ความผกูพัน (affiliation) ความตองการประเภทนี้ หมายถึง ความตองการท่ีจะรวมมือกัน 

การมีความผูกพันในทางบวกตอกัน ตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน คนท่ีมีความตองการนี้

จะแสวงหาความมีมิตรไมตรี  และความสัมพันธระหวางบุคคล บุคคลท่ีมีความตองการความผูกพันจะชอบ

ทํางานลักษณะตอไปนี้ 

ก. ทํางานท่ีเก่ียวของระหวางความสัมพันธระหวางบุคคล 

ข. งานท่ีกอใหเกิดความเปนมิตรกับบุคคลอ่ืน 

ค. งานท่ีนํามาใหเกิดการยอมรับในสังคม 

คนท่ีมีความผูกพันสูงอยางเดียวไมสามารถเปนผูบริหารท่ีดีได เพราะ ความตองการ

ความเปนเพ่ือน และสังคมยอมรับ อาจกอใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจทางการบริหารท่ีตองการ

ความผูกพัน ไมคอยประสบความสําเร็จในการทํางานอยางหนัก การเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

จึงเปนความตองการของแรงจูงใจท่ีเกิดระหวางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบริหารสถานศึกษา 

มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนสวนหนึ่งของทีมและไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ไดแก ความสัมพันธ

กับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบริหารสถานศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา การไดรับ

การยกยอง และการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือผูบริหารสถานศึกษา 

(2) อํานาจ 

อํานาจ (power) ความตองการประเภทนี้ หมายถึง ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอ่ืน ความตองการท่ีจะควบคุมคนอ่ืนไมวาจะเปนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือการมีความรับผิดชอบ

ตอคนอ่ืน รวมถึงการท่ีบุคคลแสดงออกซ่ึงความรูสึกตางๆ ตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานี้ คนท่ีมี

ความตองการจะใชการจูงใจใหคนมีพฤติกรรมตามท่ีตองการ มีอิทธิพลตอคนและเหตุการณ เปนตน

วาการแสดงความพอใจเม่ือไดรับชัยชนะ หรือแสดงความโกรธเม่ือผิดหวัง นอกจากนี้ยังไดแกความตองการ

ในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน เชน การใหขอคิดเห็นเปนขอเสนอแนะ ลักษณะของผูท่ีตองการอํานาจ

มีความชอบท่ีจะทํางานตอไปนี้ 

ก. งานท่ีสามารถควบคุมคนอ่ืนได 

ข. งานท่ีสงผลกระทบตอคนและเหตุการณ 

ค. งานท่ีทําใหสาธารณชนยอมรับและสนใจ 

ความแตกตางของรูปอํานาจมี 2 อยาง คือ รูปแบบท่ีหนึ่ง คือ ความตองการอํานาจ

สวนตัว เปนการใหประโยชนในการยักยายเปลี่ยนแปลงวิธีการ หรือการกระทําบางอยาง เพ่ือสนองความ

ตองการใหสมกับความอยากอยางแทจริง มีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน ชอบขมขู คุยโออวด ยกตนขมทาน 

มักไมคอยคิดถึงสวนรวม ชอบมีบริวาร ชอบใหลูกนองกมหัวใหเฉพาะตนคนเดียว  รูปแบบท่ีสอง คือ

อํานาจทางสังคม ซ่ึงเปนอํานาจทางดานดีท่ีมีความจําเปนมากในการใชอํานาจใหเกิดความสําเร็จ ผูบริหาร

ระดับสูงมีความพอใจและมีความสุขในการใชอํานาจท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ควบคุมคนอ่ืนได ตองการให
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คนอ่ืนเคารพนับถือ ยกยองสรรเสริญ ใหเกียรติไมวาหลงตนเองยิ่งใหญเสมอไป ยึดม่ันในระเบียบวินัย 

คิดถึงองคการอยูเสมอ ความตองการอํานาจเปนสัญชาติญาณของมนุษย ไมวาบุคคลใดยอมตองการ

อํานาจมีอิทธิผลเหนือผูอ่ืน ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการความภาคภูมิใจ บุคคลประเภทนี้

มีความพอใจท่ีจะอยูในสถานการณแขงขันและสถานการณท่ีมุงท่ีสถานภาพการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีดีเดนกวาคนอ่ืน จนเปนท่ียอมรับของกลุม แตจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนอันดับแรก 

และรองลงมาคือ วัตถุประสงคขององคการ และประการสุดทาย คือ วัตถุประสงคสวนตัวจึงเปนความตองการ

ของแรงจูงใจท่ีเกิดจากการมุงเนนความเปนผูนําในการตัดสินใจ ตองการอํานาจ เปนบุคคลท่ีแสวงหา

หรือคนหาวิธีการแกปญหาใหดีท่ีสุด ชอบสอนและชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบแขงขัน ชอบใหสถานภาพสูงข้ึน 

(3) ความสําเร็จ  

ความสําเร็จ (achievement) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลมุงหวัง สิ่งท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทํางานท่ี

ยุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูงหรือสามารถแกปญหาท่ีซับซอนได คนท่ีมีความตองการท่ีจะ

ทุมเทความรู ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีท่ีจะมีความมุงม่ันในการแขงขันกันทํางาน ตองการทํางาน

คนเดียวและเกิดความพอใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา อันเปนการใหรางวัลแดตนเอง ดังนั้นคนท่ีมี

ความตองการความสําเร็จจะมีความชอบในงานท่ีลักษณะดังนี้ 

ก. งานท่ีทําคนเดียวรับผิดชอบในผลงานท่ีทํา 

ข. งานท่ีตองใหสําเร็จและมีเปาหมายในการสูงและทาทาย 

ค. งานท่ีมีผลสะทอนใหเห็นผลการปฏิบัติงาน 

คนท่ีทํางานเกงจะไดรับการคาดหมายจากบุคคลอ่ืนวา สามารถทํางานประสบความสําเร็จ

และตองเปนงานท่ีมีความสําคัญ จากการศึกษาพบวา คนท่ีมีความตองการความสําเร็จ มีความเชี่ยวชาญ

ในการทํางาน มีทักษะสวนตัวสูง มีความคิดริเริ่มดีและเลื่อนไปสูตําแหนงสูงข้ึนไดเร็ว คนท่ีกาวสูตําแหนง

ผูบริหารระดับสูง จะมีความรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ มีความคิดกวางไกล แตบุคคลประเภทนี้ ไมไดมี

ความตองการความสําเร็จเทานั้น แตยังมีความตองการอยางอ่ืนอีก ผูบริหารมีความตองการความสําเร็จสูง 

ซ่ึงเปนผูท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว จึงอาจไมสามารถเปนผูบริหารท่ีดี เพราะผูบริหารจําเปนตองทํางาน

รวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ใหคนอ่ืนมีสวนรวมและตองมีมนุษยสัมพันธสูง โดยเฉพาะ

หนวยงานใหญ จึงเปนความตองการของแรงจูงใจท่ีเกิดจากการมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  เพ่ือ

มุงเนนท่ีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีในการทํางาน และไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ไดแก 

ความสําเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถในการพัฒนา เปนตน 

จากทฤษฏีของแมคแคลแลนด (McClelland’s achievement motivation theory) 

สรุปไดวา มนุษยทํางานโดยมีแรงจูงใจ 3 ดาน ไดแก ดานความผูกพัน ดานอํานาจ ดานและความสําเร็จ 

ซ่ึงท้ังสามดานหากในแตละดานมีมากเกินไป การทํางานของครูอาจไมมีประสิทธิภาพ ตองมีท้ังสามดาน
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รวมกันอยางเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นวานักการศึกษาบางทานจะใชชื่อทฤษฎีนี้วา ความตองการ

ของแมคแคลแลนด (McClelland’s acquired needs theory) 

 5) ทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory) 

วิรัช สงวนวงศวาน (2547, หนา 215-216) อธิบายวา โดยปกติผูปฏิบัติงานจะรับรู

ความสัมพันธ ระหวางผลตอบแทนท่ีเขาไดรับ จากการทํางานกับสิ่งท่ีไดทุมเทใหกับการทํางาน และจะ

เปรียบเทียบอัตราสวนปจจัยนําเขาและปจจัยนําออก (input–output) ของตนกับผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ 

ซ่ึงหากอัตราสวนของพนักงานคนนั้น เทากับอัตราสวนของพนักงานคนอ่ืนๆ เขาจะมีความรูสึกวาเกิด

ความเทาเทียมกัน หรือมีความยุติธรรม แตหากอัตราสวนไมเทากัน ความยุติธรรมในความรูสึกของพนักงาน

คนนั้นก็จะไมเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเปนกรณีของการไดผลตอบแทนต่ํากวาคนอ่ืนหรือไดผลตอบแทนสูงกวาคนอ่ืน

เม่ือเกิดความไมยุติธรรมพนักงานก็จะมีปฏิกิริยาตางๆ หรืออาจมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนการตอบโต 

ซ่ึงอาจเปนไปไดหลายลักษณะดังนี้ 

(1) บิดเบือนสิ่งท่ีปอนใส เชน ขยันมากข้ึน หรือขยันนอยลง หรือบิดเบือนผลลัพธ 

ของตนเองหรือของคนอ่ืน เชน เรียกรองคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

(2) มีพฤติกรรมชักนําใหคนอ่ืนเปลี่ยนสิ่งท่ีปอนใสหรือผลลัพธ 

(3) มีพฤติกรรมท่ีจะเปลี่ยนสิ่งท่ีปอนใส หรือผลลัพธของตนเอง 

(4) เปลี่ยนคนท่ีจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีปอนใส หรือผลลัพธ 

(5) การลาออกจากงาน (เนื่องจากเกิดความรูสึกไมยุติธรรม) โดยสรุปผลท่ีตามมาของ

ความรูสึกวาเกิดความไมยุติธรรม อาจเปนการลด หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หรือลดหรือเพ่ิมคุณภาพงาน 

หรือเพ่ิมการขาดงาน หรือการลาออกจากงานก็ได 

คําวา คนอ่ืน (others) ในทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory) อาจหมายถึง 

(1) พนักงานคนอ่ืนท่ีทํางานคลายกันในองคการเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือนหรือ เพ่ือนบาน 

หรือสมาคมวิชาชีพ 

(2) ระบบ คือ นโยบายและวิธีการจายคาตอบแทนในองคการนั้น เม่ือเปรียบเทียบ

กับองคการอ่ืน 

(3) ตนเอง คือ เปรียบเทียบอัตราการสงปอนใสกับผลลัพธปจจุบันกับท่ีตนเองเคยได

รับมากอนในอดีต 

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีการเสมอภาคก็มีขอตําหนิท่ีขาดความชัดเจนในบางเรื่อง เชน การกําหนด

ความหมายของ ปจจัยนําเขา (inputs) และผลลัพธ (outcomes) และการเลือกคนอ่ืน (others) ท่ีจะนํามา

เปรียบเทียบ เปนตน 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2550, หนา 143) กลาวไววา การจูงใจตามทฤษฎีความเสมอภาค

ของสเตซ่ี อดัมส (Stacy Adams) หมายถึง การไดรับความเปนธรรมในการทํางานท่ีเทาเทียมกันระหวาง
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พนักงานท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน ควรไดรับรางวัลท่ีเหมือนกัน มีความเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม

เสมอภาคกัน เพราะการรับรูในความไมเทาเทียมกันเกิดไดหลายสถานการณ เชน การมอบหมายงาน การสงเสริม

พนักงานใหมีความกาวหนาในงานและองคประกอบอ่ืนในการทํางานอาจแตกตางกันไดมากมาย ปญหา

เหลานี้ทําใหเกิดผลกระทบตออารมณของพนักงาน ความรูสึกไมเปนธรรมนี้เกิดข้ึนในใจของพนักงาน 

ดังนั้นผูบริหารท่ีมีความสามารถจะตองทําใหเกิดความเทาเทียมกัน เพราะเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหพนักงาน

รูสึกไดถึงความเปนธรรมและไมเปนธรรมซ่ึงอาจสงผลถึงความสําเร็จขององคการ 

สรุปไดวา ทฤษฎีความเสมอภาคเปนการเปรียบเทียบความพยายามและรางวัลท่ีบุคคล

จะไดรับกับบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในลักษณะใกลเคียงกันผลการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีความเสมอภาค มี

แตกตางกัน ทําใหการใชทฤษฎีนี้ในทางปฏิบัติมีความยุงยาก เนื่องจากเราไมอาจทราบไดแนชัดวากลุม

อางอิงท่ีบุคคลใชเปรียบเทียบนั้นคือใคร และความรูสึกหรือการรับรูในความเสมอภาคของเขาเปนอยางไร 

แตทฤษฎีนี้ก็ยังมีประโยชนถาหากนําไปใชโดยมีขอแนะนําท่ัวไปดังนี้ (วินัย เพชรชวย, 2556, ออนไลน) 

(1) หัวหนางานจะตองตระหนักวาความเสมอภาคเปนเพียงการรับรูบางอยางของ

พนักงาน ซ่ึงอาจไมถูกตองก็ได หัวหนางานอาจทําใหพนักงานรูสึกถึงความเสมอภาค 

(2) การใหผลตอบแทนหรือรางวัลตองมีความเหมาะสม ซ่ึงถาหากพนักงานรับรูวา 

เขาไดรับการปฏิบัติอยางลําเอียง จะเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจข้ึน 

(3) ผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีคุณภาพสูง ตองไดรับการตอบแทนหรือรางวัล แตพนักงาน

ตองมีความเขาใจวาเขาควรใชความสามารถหรือตัวปอนในระดับใดเพ่ือบรรลุถึงผลท่ีตองการ 

 6) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) 

สมิหรา จิตตลดากร (2546, หนา 132-134) กลาววา ทฤษฎีความคาดหวัง ถูกนําเสนอ

โดย วรูม (Vroom) ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางานซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบาย

กระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางานโดย วรูม (Vroom) มีความเห็นวา การท่ีจะจูงใจใหพนักงานทํางาน

เพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเขาใจกระบวนการทางความคิดและการรับรูของบุคคลกอนโดยปกติเม่ือคนจะทํางาน

เพ่ิมข้ึนจากระดับปกติ เขาจะคิดวาเขาจะไดอะไรจากการกระทําแบบนั้น หรือการคาดคิดวาอะไรจะ

เกิดข้ึนเม่ือเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอยางในกรณีของการทํางาน พนักงานจะเพ่ิมความพยายามมากข้ึน 

เม่ือเขาคิดวาการกระทํานั้นนําไปสูผลลัพธบางประการ ท่ีเขามีความพึงพอใจ เชน เม่ือทํางานหนักข้ึน

ผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑท่ีดีข้ึนทําใหเขาไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และได

คาจางเพ่ิมข้ึน คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนักและเปนรางวัลท่ีเขาตองการเพราะทําใหเขา

รูสึกวาไดรับการยกยองจากผูอ่ืนมากข้ึน แตถาเขาคิดวาแมเขาจะทํางานหนักข้ึนเทาไรก็ตาม หัวหนาของ

เขาก็ไมเคยสนใจดูแลยกยองเขาจึงเปนไปไมไดท่ีเขาจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงเขาก็ไม

เห็นความจําเปนของการทํางานเพ่ิมข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะทํางานข้ึนอยูกับการคาดหวังท่ีจะ

กระทําตามความคาดหวังนั้น รวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธท่ีจะไดรับ ซ่ึงจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ 
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การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงานและการเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎีนี้จะเนนเรื่องของ

การจายและการใหรางวัลตอบแทนเนนในเรื่องพฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไวตอเรื่องผลงานผลรางวัลและ

ผลลัพธของความพึงพอใจตอเปาหมายจะเปนตัวกําหนด ระดับของความพยายามของพนักงาน  

 วรูม (Vroom) ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางาน เรียกวา ทฤษฎีความ

คาดหวัง (vie theory) ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน 

v = valance หมายถึง ระดับความรุนแรงของความตองการของบุคคลในเปาหมาย 

รางวัลคือคุณคาหรือความสําคัญของรางวัลท่ีบุคคลใหกับรางวัลนั้น 

i = instrumentality หมายถึง ความเปนเครื่องมือของผลลัพธ (outcomes) หรือรางวัล

ระดับท่ี 1 ท่ีจะนําไปสูผลลัพธท่ี 2 หรือรางวัลอีกอยางหนึ่ง คือเปนการรับรูในความสัมพันธของผลลัพธท่ี

ได (เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 

e = expectancy ไดแก ความคาดหวังถึงความเปนไปไดของการไดซ่ึงผลลัพธ หรือ

รางวัลท่ีตองการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยาง (การเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม) 

ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแยงวา ผูบริหารจะตองพยายามเขาไปแทรกแซงในสถานการณ

การทํางาน เพ่ือใหบุคคลเกิดความคาดหวังในการทํางาน คุณลักษณะท่ีใชเปนเครื่องมือและคุณคาจาก

ผลลัพธสูงสุด ซ่ึงจะสนับสนุนตอวัตถุประสงคขององคการดวย 

ทฤษฎีความคาดหวังสามารถใชทํานายความพยายามในการทํางาน ระดับความพอใจ

ในงานและระดับการปฏิบัติงานของพนักงานไดอยางชัดเจน แตมีขอแมวาตองกําหนดคาตาง  ๆลงในการคํานวน

ใหถูกตอง ดังนั้นทฤษฎีอาจใชพยากรณไดถูกตองในบางสถานการณ แตอาจใชไมไดในสถานการณอ่ืน

ท่ีแตกตางไปหากจะใชทฤษฎีนี้ในการจูงใจการปฏิบัติงานของบุคคล จะตองสอดคลองกับเง่ือนไขตอไปนี ้

(วินัย เพชรชวย, 2556, ออนไลน) 

(1) ตองกําหนดเปาหมายชัดเจน รวมท้ังการปฏิบัติงานที่จําเปนเพื่อการบรรลุ

เปาหมายนั้น 

(2) ผลตอบแทนหรือรางวัล จะมีไดตองสอดคลองกับระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

เทานั้น คือ บรรลุเปาหมายมากไดผลตอบแทนมาก 

(3) ผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีใหตองเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอพนักงาน หัวหนางาน

ตองรูจักพนักงานแตละคนเปนอยางดี 

(4) พนักงานมีความเชื่อถือในขอตกลงท่ีไดกําหนดกันไว หัวหนางานตองรักษาสัญญา

ท่ีใหไวกับพนักงาน 

สรุปไดวา ทฤษฎีความคาดหวัง จะใชไดผลดีกับผูปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะการควบคุม

จากภายใน (internal locus of control) เพราะพนักงานเหลานี้เชื่อม่ันวาเขาเปนคนกําหนดแนวทางชีวิต

ของตนเองได ความพยายามและความสามารถของเขาจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน แตทฤษฎีนี ้
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ไมเหมาะสมท่ีจะใชจูงใจพนักงานท่ีมีลักษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะพวกนี้เชื่อถือในเรื่อง ดวง 

โชควาสนา ความบังเอิญ และสิ่งภายนอกอ่ืนๆ ไมเชื่อในความสามารถและความพยายามของตัวเองวาจะ

ทําใหพบกับความสําเร็จได 

 7) ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (goal setting) 

วิรัช สงวนวงศวาน (2547, หนา 215-216) กลาววา เอดวนิและเกรย (Edwin & Gray) 

ไดกลาววา การกําหนดเปาหมายในการทํางานโดยเฉพาะเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และมีความยากลําบาก

หรือมีความทาทายท่ีจะทําได จะกระตุนใหเกิดความพยาม และความมุงม่ันเพ่ิมข้ึน และจะสงผลใหผลการ

ปฏิบัติงานสูงกวาการกําหนดเปาหมายท่ัวๆ ไป อยางไรก็ตาม องคประกอบท่ีจะทําใหทฤษฎีการกําหนด

เปาหมาย (goal setting theory) ประสบความสําเร็จ คือ ไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะตองประกอบ 

ดวย 3 สวน คือ 

(1) เปาหมายเปนท่ียอมรับจากผูปฏิบัติ (goal commitment) ซ่ึงผูบริหารอาจทําได

โดยประกาศเปาหมายใหเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวกันหรือผูปฏิบัติมีความเชื่อวาผลงานเกิดจากการกระทํา

ดวยความอุตสาหะมิใชจากโชคชวย หรือเปาหมายจากผูปฏิบัติ กําหนดข้ึนเอง หรือมีสวนรวมในการกําหนด 

(2) ความเชื่อของผูปฏิบัติงาน วาตนเองมีความสามารถท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จได

(adequate self–efficacy) ซ่ึงผูบริหารจะตองสรางความเชื่อม่ันใหพนักงานวาจะสามารถปฏิบัติงานตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวใหสําเร็จไดแนนอน 

(3) วัฒนธรรมประจําชาติของผูปฏิบัติงาน (national culture) ทฤษฎีการกําหนด

เปาหมาย (goal setting) เหมาะท่ีจะใชกับผูปฏิบัติงานท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเปดโอกาสใหพนักงานมีความคิด 

และการทํางานมีความเปนอิสระ เคารพเหตุผล ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาตางรับฟง ความคิดเห็น 

และรวมกันกําหนดเปาหมายและวิธีการปฏิบัติ รวมท้ังการควบคุม หลักการบริหารแบบการจัดการแบบมี

วัตถุประสงค (management by objectives) 

 สรุปไดวา ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย เปนทฤษฏีท่ีกําหนดเปาหมายใหมีความยากลําบากข้ึน 

เพ่ิมกระตุนใหเกิดความพยาม และมีความมุงม่ันเพ่ิมข้ึน สงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงกวาการกําหนดเปาหมายท่ัวๆ ไป 

 8) ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theory) 

ทฤษฎกีารเสริมแรง หรือการปรับพฤติกรรม เปนทฤษฎีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของมนุษย 

โดยพิจารณาถึงความสําคัญของสภาพแวดลอม  

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 254-257) กลาววา ทฤษฎีการเสริมแรงจะมุงท่ี

สภาพแวดลอมภายนอกและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนของสิ่งนั้น หรืออาจหมายถึง กระบวนพฤติกรรมของคน 

ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณในอดีต สกินเนอร (B.F.Skinner, 1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

เชื่อวาเราจะเขาใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมมนุษยไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาเรารับรูเงื่อนไขของ
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การเสริมแรง (reinforcement contingency) เพียงใด และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนใดข้ึนอยูกับวา

เขาไดรับผลเชนไรในอดีต เชน พนักงานที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงเพราะไมขาด ไมสาย ไมลาตอไป

พนักงานผูนั้นก็จะมีพฤติกรรมที่ไมขาด ไมลา ไมสายเสมอ ดังนั้นถาเรารูเง่ือนไขของการเสริมแรงของ

บุคคลเหลานี้ได ก็สามารถจะจูงใจได ความเชื่อของ สกินเนอร (Skinner) สรุปไดวา ผลกรรมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมดังนี้ 

a = activator คือ ตัวกระตุนหรือสัญญาณท่ีมากอนพฤติกรรม 

b = behavior คือ พฤติกรรม 

c = consequence คือ ผลกรรมสนองตอบตอพฤติกรรมท่ีทําไป ถาเปนผลกรรม

ท่ีพึงประสงคก็เรียกวา c+ หากไมพึงประสงคก็เรียกวา c- 

แนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีผสมผสานแนวคิดดานกระบวนการเรียนรูพ้ืนฐาน 2 อยาง นั่นคือ 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก และทฤษฎีท่ีเนนเง่ือนไขผลกรรมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล การเสริมแรง

ทางบวกและตอเนื่องเปนแบบท่ีใชสรางแรงจูงใจไดดีท่ีสุด การเสริมแรงแบบตอเนื่องใชไดดีในการคงสภาพ

พฤติกรรมท่ีตองการไว แตในทางปฏิบัติไมสามารถทําไดตลอดไป หากตองการใชทฤษฎีนี้ในการสราง

แรงจูงใจการทํางาน มีแนวทางท่ีเสนอแนะตอไปนี้ (วินัย เพชรชวย, 2556, ออนไลน) 

(1) กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ใหพนักงานทราบวาหนวยงานหรือหัวหนาคาดหวงั

อะไรจากเขา 

(2) จัดผลตอบแทนหรือรางวัลใหเหมาะสม สิ่งท่ีคนหนึ่งมองวาเปนรางวัลอาจถูกมอง

วาเปนการลงโทษเม่ือใหแกอีกคนหนึ่ง ตองรูความตองการท่ีแทจริงของพนักงาน 

(3) เลือกการเสริมแรงใหเหมาะสม 

(4) ตองไมใหรางวัลแกพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของบุคคล หรือการทํางานท่ีดอย

พยายามทําใหพนักงานรูสึกดีตอตัวเองมองในเชิงบวกอยามองในแงลบหรือคอยวิพากษวิจารณ 

(5) แตละวันท่ีผานไป ตองหาทางใหกําลังใจยกยองชมเชยใหได 

(6) ควรกระทําทุกอยางเพ่ือพนักงาน ไมใชกระทําตอพนักงาน จะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และผลงาน 

สรุปไดวา การเสริมแรงเนนในเรื่องการชมเชย การกระตุนการใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงาน

ในการแกไขปญหา การเสริมแรงทางบวก ถาจะใหมีประสิทธิภาพจะตองอาศัย การมอบหมายงานใหเหมาะสม

กับคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน และใหมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและวิธีการดําเนินงานดวยจึงจะไดผลดี 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 243-255) กลาววา การศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ ซ่ึงมี

หลายทฤษฎีและเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและสามารถจัดรวมไดเปนสามกลุม ดังนี้  

1) ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (need theory) เปนการอธิบาย ข้ันแรกหรือสวนแรกของ

กระบวนการจูงใจ คือความตองการ เพ่ือจะตอบคําถามวา “อะไรจูงใจบุคคลใหทํางาน” ผูนําแรงงานมักจะ
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อางวาคนงานจะถูกจูงใจดวยคาจางท่ีสูงข้ึน ชั่วโมงทํางานนอยลง และสภาพแวดลอมของงานดีข้ึน แตนักวิชาการ

บางคนบอกวาแรงจูงใจจะสูงถาคนทํางานไดมีความอิสระและความรับผิดขอบสูงข้ึน ทฤษฎีความตองการ

จะระบุถึงปจจัยภายในคือความขาดแคลนหรือเสียสภาวะสมดุลทางกาย หรือจิตใจท่ีกระตุนใหเกิดความตองการ

เปลี่ยนแปลงมากหรือนอยไดตามระยะเวลาและสภาพแวดลอมประกอบดวย ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ 

ทฤษฎีความตองการท่ีแสวงหา ทฤษฎีสองปจจัย ทฤษฎ ีERG เปนตน 

2) ทฤษฎีกระบวนการจูงใจ (process theory) เปนทฤษฎีท่ีอธิบายวา บุคคล คิดอยางไรใน

การเลือกพฤติกรรมเพ่ือจะสนองความตองการของเขา แรงจูงใจเกิดไดอยางไร ทําไมเขาเลือกพฤติกรรมบางอยาง

และเขาประเมินความพอใจอยางไรเม่ือถึงเปาหมายแลว ประกอบดวย ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎี

ความคาดหวัง และทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย เปนตน  

3) ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theory) ใชหลักการเรียนรู การปรับพฤติกรรม 

โดยเนนการควบคุมจากปจจัยภายนอกประกอบดวย เชน ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร เปนตน 

 

ตาราง 2  การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 

แรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของครู 
มาสโลว แอลเดอเฟอร เฮิรซเบิรก 

แมค

แคลแลน 
ความถ่ี 

ดานความสําเร็จ         4 

ดานอํานาจ        3 

ดานผูกพัน         4 

ดานปลอดภัย      1 

ดานรางกาย       1 

ดานลักษณะงาน      1 

ดานกาวหนา      1 

ดานเงินเดือน      1 

ดานสถานะอาชีพ      1 

ดานนโยบาย      1 

ดานสภาพการทํางาน      1 

ดานความเปนอยู      1 

ดานความม่ันคง      1 

ดานการปกครอง      1 
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จากตาราง 2 วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยผูวิจัยวิเคราะหจากแนวคิดของ 

มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 69–80) แอลเดอเฟอร (Alderfer, 1972, pp. 6-12) เฮิรซเบิรก (Herzberg, 

196823, pp. 142-149) แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) พบวา แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครู ท่ีมีความถ่ี 3 คะแนนข้ึนไป คือ 1) ดานความผูกพัน 2) ดานอํานาจ และ 3) ดานความสําเร็จ 

ซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดดังนี้ 

1) ดานความผูกพัน 

การมีสุขภาพจิตใจ รางกาย และความรูสึกท่ีดี เปนสาเหตุหนึ่งใหบุคคลทํางานดวย

ความเต็มใจ เต็มความสามารถ ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองสรางความผูกพัน

ใหเกิดข้ึนสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรมีความสัมพันธท่ีดีกับครูทุกคน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  

เปดโอกาสใหครูมีสวนงานกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความผูกพัน ดังนี้ 

เฮิรซเบิรก 2 3(Herzberg, 19682 3, pp. 142-149) กลาววา ความผูกพัน หมายถึง การติดตอ

ไมวาจะเปนกริยาหรือวาจาท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจ

ซ่ึงกันและกันเปนอยางดี  

แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) กลาววา ความผูกพัน หมายถึง 

ความตองการท่ีจะรวมมือกัน การมีความผูกพันในทางบวกตอกัน ตั้งแต 2  คนข้ึนไป มีความสัมพันธท่ีดี

กับผูอ่ืน คนท่ีมีความตองการนี้จะแสวงหาความมีมิตรไมตรี  และความสัมพันธระหวางบุคคล 

วราวิทย คะษาวงค (2551, หนา 26) กลาววา ลักษณะของผูมีความผูกพัน มีดังนี้ 

(1) จะปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน เม่ือไดรับสัมพันภาพท่ีดี 

(2) มีแนวโนมรักษาสัมพันธระหวางตนเองกับผูรวมงาน หรือองคการพยายามพ้ืนฟู

สัมพันธภาพท่ีถูกทําลาย รักความสามัคคี 

(3) ชอบทํางานเปนทีม พอใจในการใหการรวมมือ หลีกเลี่ยงความขัดแยง 

(4) เรียนรูความสัมพันธทางสังคมไดรวดเร็ว 

(5) ยึดติดกับสัมพันธภาพสวนบุคคลท่ีมีอยู 

(6) แสวงหาสถานการณท่ีเปดโอกาสเพ่ือความสัมพันธทางสังคม เชน การพบปะ

สังสรรค การพูดคุย การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การมีสวนรวมในกลุมหรือองคกร 

(7) เอาใจใสและใหความสําคัญกับความรูสึกของผูอ่ืน 

(8) มีความพอใจจากากรเปนท่ีรักจากผูอ่ืน 

(9) ตองการเปนท่ียอมรับจากผูอ่ืน กลัวการถูกปฏิเสธ การตีคาจากสังคม 

(10) แสดงออกถึงความรักตอผูอ่ืน และตองการความรักตอบแทน 
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บารอน (Baron, 1986, p. 165) ไดกลาววา ระดับของความผูกพันตอองคการไดรับอิทธิพล

จากลักษณะหลายๆ ประการของงาน ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของความรูสึกพึงพอใจและความรูสึกไมพึงพอใจ

ในการทํางาน มีผลตอการรับรูของพนักงานและความพึงพอใจโดยรวมและมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ

พนักงาน ดังนี้  

(1) ความผูกพันตอองคการในระดับสูง ทําใหอัตราการขาดงาน การลาออกนอยลง  

(2) ความผูกพันตอองคการในระดบัสูง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 

และผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ ความผูกพันตอองคการในระดับสูง ทําใหพนักงานมีความพยายามท่ีจะ

ทํางานเพ่ือประโยชนขององคการ และสงผลใหมีการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงดวย  

(3) ความพึงพอใจในการทํางานระดับสูง เปนผลมาจากความผูกพันตอองคการ 

เนตรนภา นันทพรวิญู (2551, หนา 2-18) กลาววา ความผูกพันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง

ท่ีจะรักษาพนักงานใหอยูกับองคกร เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางพนักงานกับองคการ และพยายาม

ทําใหเปาหมายของตนเองและขององคการสามารถสอดคลองกันได พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง 

ยอมปฏิบัติงานไดดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา และมักมีความปรารถนาท่ีจะคงอยูกับองคการตอไป 

และไดกลาวถึงการสรางความผูกพันวา ควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

แสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ี และเม่ือพนักงานเกิดปญหา ผูบังคับบัญชาควรเขามาชวยเหลือให

คําปรึกษา และสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางาน สรางนิสัย

การทํางานเปนทีมเพ่ือสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ทําใหพนักงานเกิดขวัญและ

กําลังใจทําใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการมากข้ึน สอดคลองกับปาริชาต บัวเปง (2554, หนา 1) 

ท่ีไดกลาววา ความผูกพันนั้นครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงานท่ีทํา จึงถือไดวาความผูกพันเปน

กุญแจสําคัญท่ีจะคอยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและรวมงานอยูกับองคการไปนานๆ อีกท้ังยังมีความม่ันคง

มากกวาความพึงพอใจในงาน ความผูกพันนี้จะคอยๆ พัฒนาไปอยางชาๆ แตจะคงอยูอยางม่ันคง โดย

จะทําหนาท่ีคอยเปนแรงผลักดัน และจูงใจใหพนักงานหรือบุคลากรปฏิบัติอยางอุทิศตนเพ่ือองคการ 

นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีประสานและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางความตองการของบุคลากรใหสอดคลอง

กับเปาหมายขององคการอีกดวย 

จากแนวคิดเก่ียวกับดานความผูกพัน สรุปไดวา ความผูกพัน คือ ความปรารถนาท่ีจะ

รวมมือกันกับผูอ่ืน มีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน แสวงหาความมีมิตรไมตรีและความสัมพันธระหวางบุคคล 

การไดรับการยอมรับจากสังคม อยากเปนสวนหนึ่งของทีมและไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน คนท่ีมี

ความตองการนี้จะแสวงหาความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน เชน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับ

ผูบริหารสถานศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา และการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือผูบริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงความผูกพันเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานอํานาจ 
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อํานาจ เปนโอกาสท่ีมีอยูในความสัมพันธ5ทางสังคม ท่ีทําใหบุคคลสามารถกระทํา

ตามความตั้งใจ แมวาจะมีการขัดขวาง โดยไมข้ึนกับหลักการท่ีรองรับโอกาสนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงการทําให

บุคคลหนึ่งสามารถทําใหอีกบุคคลหนึ่งกระทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับอํานาจ ดังนี้ 

เฟรนซ และราเวน (Frence and raven, 1960, p. 259) กลาววา อํานาจ หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ความตองการ คานิยม และอ่ืนๆ  

ชีน (Schein, 1965, pp. 13-14) กลาววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีทําใหคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเปลี่ยนแปลงในทาที หรือกลุมบุคคลใหเปลี่ยนแปลง

ในทันทีหรือวิธีชีวิตได 

แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) กลาววา ลักษณะการแสดงออก

ของอํานาจไว 6 ลักษณะ คือ 

(1) ความกาวราว ความฮึกเหิม การทํางานเชิงรุก (aggressiveness) 

(2) การสรางภาพลักษณของตนเองท่ีแตกตางกับสังคม (negative self-image) 

(3) การเขาครอบครองอํานาจ (entry into influential occupation) 

(4) การแสวงหาบารมี ชื่อเสียง เกียรติยศ (search for prestige) ชอบใหบุคคล

ท่ีอยูรอบขางมีความศรัทธา ซ่ือสัตย จงรักภักดี ใหการสนับสนุน 

(5) การแสดงออกเพ่ือใหเปนท่ีรูจักในกลุมเล็กๆ (acting so as to be recognized 

in small groups) ชอบใหสมาชิกในกลุมรับใชเขา บุคคลเหลานี้จะชอบทําใหตนเองเดนในกลุม เขาจะมี

ความยุติธรรม ตองการเปนผูนําท่ีดี 

(6) การเสี่ยง (risk talking) บุคคลเหลานี้จะมีความสมัครใจท่ีจะอดทนดานรางกาย 

ชอบความเสี่ยงอันตราย นอกจากนี้ แมคแคลแลนด ไดกลาวถึงสิ่งท่ีมีความสัมพันธเก่ียวกับอํานาจ ไดแก 

การมากดวยการแขงขัน การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิ์ ความสนใจในสิ่งท่ีสามารถบรรลุได และการสราง

อํานาจ บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง 

วราวิทย คะษาวงค (2551, หนา 26) กลาววา ลักษณะของผูมีความอํานาจ มีดังนี้ 

(1) ตองการมีอิทธิพล มุงควบคุม บุคคล ขอมูล และทรัพยากร 

(2) แสวงหาบารมี ชื่อเสียง เกียรติยศ อํานาจใหกับตนเอง 

(3) ชอบแขงขันกับบุคคลอ่ืนในสถานการณท่ีเปดโอกาสใหเขาครอบงําได 

(4) มักจะชักจูงใหผูอ่ืนคลอยตาม หรือโนมนาวใหทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ 

(5) เปนคนพูดจาเปดเผย บังคับ เรียกรอง 

(6) ชอบสอน ชอบพูดในท่ีชุมชน 

(7) ตองการความเปนผูนําในกลุม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

43 
 

(8) ตองการทํางานใหเหนือกวาผูอ่ืน 

(9) มีความกังวลเรื่องอํานาจมากกวาทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

(10) เชื่อในระบบอํานาจ ความยุติธรรม  

ยุวธิดา ชาปญญา (2554, หนา 152) กลาววา การเสริมสรางพลังอํานาจของครูเปน

กระบวนการท่ีกระตุนใหครูเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ดวยเหตุท่ีครูมองวาพลังอํานาจของคนอยูท่ีพลัง

อํานาจของจิตใจเปนสําคัญ การท่ีครูมีแรงจูงใจในการทํางานนั้นมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาของ

เปาหมายการทํางาน กลาวคือเม่ือเห็นคุณคาของเปาหมายการทํางาน ไมวาจะเปนเปาหมายระดับบุคคล

หรือระดับองคการกตาม ยิ่งเปนการกระตุนใหครูเกิดความตองการท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดังกลาว 

เกิดเปนแรงจูงใจในการทํางาน จากนั้นแรงจูงใจจะเปนแรงกระตุนใหครูใชความพยายาม ความมุงม่ัน

ในการทํางานดวยความสมัครใจ และเต็มใจทํา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ สอดคลองกับ วราวิทย คะษาวงค 

(2551, หนา 34) ท่ีกลาววา แรงจูงใจใฝอํานาจมี 2 ลักษณะ แรงจูงใจใฝอํานาจทางบุคคล และแรงจูงใจ

ใฝอํานาจทางสถาบันหรือทางสังคม แรงจูงใจใฝอํานาจทางสังคมนั้นเปนตัวตัดสินความสําเร็จท่ีสําคัญ 

เพราะบุคคลท่ีมีความตองการทางสังคมสูงจะมุงทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือแกปญหาและสงเสริมเปาหมาย

ขององคการ ทํางานใหสําเร็จตามวิถีทางขององคการ และเต็มใจเสียสละเพ่ือผลประโยชนขององคการ 

ประชุม โพธิกุล (2556, ออนไลน) กลาววา อํานาจเปนพลังท่ีทําใหองคการดําเนินไปได 

องคการจะไมอาจทําหนาท่ีไดถาไมมีบุคคลผูซ่ึงสามารถท่ีจะมีอิทธิผลเหนือคนอ่ืนใหคนอ่ืนทํางานใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ อํานาจอาจไดมาจากความเชี่ยวชาญในอาชีพ ตําแหนงท่ีเปนทางการ แรงดึงดูดใจ

สวนบุคคล การไดสมาคมกับบุคคลท่ีมีอํานาจ หรือมีความสามารถในการใหรางวัลและลงโทษผูอ่ืนได ตัวอยาง

พฤติกรรมท่ีอาจใชเปนแนวทางในการไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจ 

(1) มีความตองการอํานาจ ความตองการอํานาจเปนเสมือนแรงจูงใจใหบุคคลผูนั้น

ไดมาซ่ึงอํานาจท่ีตองการและใชอํานาจ 

(2) การมีทักษะในอาชีพท่ีตนดําเนินการอยู การเพ่ิมอํานาจในความเชี่ยวชาญ เปน

กาวแรกในการเพ่ิมอํานาจชนิดอ่ืน 

(3) ควรเพ่ิมอํานาจกับบุคคลอ่ืน รวมท้ังผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ควรจะหา

ความรูในเรื่องพฤติกรรมมนุษยในองคการ 

(4) ควรใชอํานาจทุกรูปแบบท่ีจําเปนใหงานสําเร็จ ในทางตรงขามควรตระหนักใน

จุดออน และจุดแข็งของอํานาจตางๆ เพ่ือจะไดใชอํานาจอยางมีประสิทธิผล 

(5) ใชอํานาจเพ่ือเพ่ิมอํานาจ โดยการควบคุมการกระจายอํานาจในองคการ และ

ทรัพยากรผูบริหารสามารถทําใหบุคคลอ่ืนตองมาพ่ึงพาตน 

(6) ตองพยายามใหไดมาและธํารงรักษาไวซ่ึงอํานาจ ตองวางแผน และตองทํางานหนัก

เพ่ือใหไดมาและรักษาไวซ่ึงอํานาจ 
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(7) เรียนรูและใชอํานาจอยางระมัดระวัง อาจเลือกใชเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายเปนขบวนการใชอํานาจอยางถูกตองตามกฎหมาย 

จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจดานอํานาจ สรุปไดวา อํานาจ คือ ความปรารถนาท่ีจะมี

อิทธิผลเหนือบุคคลอ่ืน ตองการเปนผูมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ชอบสอนและชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบแขงขัน

เพ่ือใหสถานภาพสูงข้ึน มีการรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน 

ชอบควบคุมผูรวมงานไมวาจะเปนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรม หรืออํานาจความรับผิดชอบตอหนาท่ี ซ่ึง

อํานาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ดานความสําเร็จ 

บุคคลหนึ่งทํางานดวยความตั้งใจ ทุมเท และใหความสําคัญกับความสําเร็จในการทํางาน 

ความกาวหนาในอาชีพ ซ่ึงเกิดจากความพยายาม มุงม่ัน ใชความสามารถอยางเต็มท่ี เพ่ือนําไปสูผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของการทํางาน ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จ ดังนี้ 

มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 69–80) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง ความปรารถนา

ท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จ เพ่ือท่ีจะมีศักยภาพและบรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับสูงสุด 

เฮิรซเบิรก 2 3(Herzberg, 19682 3, pp. 142-149) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง การท่ี

บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ 

การรูจักปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จเขาจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลื้มใจในผลสําเร็จของ

งานนั้นอยางยิ่ง  

แมคแคลแลนด (McClelland, 1985, pp. 280-282) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง 

สิ่งท่ีบุคคลมุงหวัง สิ่งท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทํางานท่ียุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูงหรือสามารถแกปญหา

ท่ีซับซอนได คนท่ีมีความตองการท่ีจะทุมเทความรู ความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีท่ีจะมีความมุงม่ัน

ในการแขงขันกันทํางาน ตองการทํางานคนเดียวและเกิดความพอใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา อันเปน

การใหรางวัลแกตนเอง ดังนั้นคนท่ีมีความตองการความสําเร็จจะมีความชอบในงานท่ีลักษณะดังนี้ 

(1) งานท่ีทําคนเดียวรับผิดชอบในผลงานท่ีทํา 

(2) งานท่ีตองใหสําเร็จและมีเปาหมายในการสูงและทาทาย 

(3) งานท่ีมีผลสะทอนใหเห็นผลการปฏิบัติงาน 

เมอรเรย (Murray อางถึงใน Wood, 1999, p. 373) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง

แรงจูงใจท่ีจะประสบความสําเร็จจากบางสิ่งท่ียาก การชนะอุปสรรค และการประสบผลสําเร็จท่ีไดมาตรฐานสูง 

ความเกงในตัวเอง การแขงขันและอยูในชั้นแนวหนาผูอ่ืน การนับถือตนเองเพ่ิมข้ึน โดยใชความสามารถ

ในการไดรับผลสําเร็จ 

วราวิทย คะษาวงค (2551, หนา 26) กลาววา ความสําเร็จ หมายถึง แรงท่ีเปนพลังขับ

ใหบุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบผลสําเร็จตามมารตรฐานท่ีเปนเลิศ ทําใหบุคคล
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พยายามประกอบพฤติกรรมท่ีทาทาย ความสามารถเปนความปรารถนาท่ีจะทําบางสิ่งบางอยางใหดีข้ึน 

หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาท่ีเคยทํามากอนตองการประสบผลสําเร็จจากบางสิ่งท่ียาก ตองการชนะ

ในการแขงขันกับผูอ่ืน ตองการเปนคนเกง 

จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจดานความสําเร็จ สรุปไดวา ความสําเร็จ คือ ความปรารถนา

ในสิ่งท่ีบุคคลมุงหวัง สิ่งท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทํางานท่ียุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูงหรือสามารถ

แกปญหาท่ีซับซอนได ทุมเทความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี มีความมุงม่ันในการแขงขันกัน

ทํางาน มุงเนนท่ีความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือความเจริญกาวหนา การมีศักยภาพท่ี

เพ่ิมข้ึนและการบรรลุความสําเร็จสูงสุด ซ่ึงความสําเร็จเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา แรงจูงใจจะถูกกระตุนโดยบุคคล และสภาพแวดลอม ใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง

ออกมา เพ่ือไปสูเปาหมายท่ีตนเองหรือผูชักนําตองการ ซ่ึงความตองการนี้ในแงของการทํางาน  หมายถึง 

การทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เม่ือประสบผลสําเร็จแลว ก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานใหบรรลุ

เปาหมายตอไป แรงจูงใจเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ และไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง แรงจูงใจจะถูก

อางอิงจากพฤติกรรมของบุคคลจากทฤษฎีความตองการ บุคคลมีความตองการอยูขางในท่ีถูกผลักดัน กดดัน 

หรือจูงใจ ใหลดหรือตอบสนองความตองการ ผูท่ีมีความตองการความสําเร็จอยางรุนแรงอาจจะถูกจูงใจให

ทํางานเปนอยางมาก เพ่ือสรางผลงานท่ีมีคุณภาพสูง การประยุกตความรูเก่ียวกับความตองการ ทําใหทราบถึง

ความตองการเฉพาะของแตละบุคคล การหาความเหมาะสมระหวางคนและงาน เพ่ือตอบสนองความตองการ 

และเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กลาวคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความปรารถนา

หรือแรงผลักดันท่ีเกิดจากความตองการของครู ซ่ึงตองการไดรับการตอบสนอง และบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานความผูกพัน 

2) ดานอํานาจ และ 3) ดานความสําเร็จ 

 

2.4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกบัทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 

2.4.1 ความหมายของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

แคทซ (Robert L. Katz, 1955, pp. 33-42)  กลาววา ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการ

ทํางานไดอยางคลองแคลว วองไว รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และความชํานาญในการปฏิบัติจนเปนท่ี

เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลท่ัวไป 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2536, หนา 1) กลาววา ทักษะ หมายถึง ทักษะเปนความชํานาญ 

หรือความเชี่ยวชาญในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
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กิติ ตยัคคานนท (2538, หนา 129) กลาววา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 

ไดใหความหมายของทักษะ วา ความชํานาญ 

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2540, หนา 18) กลาววา การบรหิารสถานศึกษา หมายถึง เปนการท่ี

ผูบริหารสถานศึกษา มีภารกิจท่ีตองปฏิบัติท้ังนอกและในสถานศึกษาในการดําเนินงาน 5 ประการ คือ 

1) ปรับปรุงการศึกษาในสถานศึกษา หรือการบริหารงานวิชาการ 

2) การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 

3) การบริหารงานท่ีเก่ียวกับชุมชนและการประชาสัมพันธสถานศึกษา 

4) การบริหารงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ธุรการ การเงินและการใหบริการ 

5) การบริหารกิจการนักเรียน 

บุญชวย ศิริเกษ (2540, หนา 14) กลาววา ทักษะการบริหารงาน หมายถึง ความชํานาญท่ี

ผูบริหารจําเปนตองใช เพ่ือการปฏิบัติงานทางการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ 

เกศนา พันทาเดช (2543, หนา 29) กลาววา ทักษะการบริหาร หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู

และความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูมาจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายขององคการท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ไพรัช หงสเทียบ (2544, หนา 27) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมตางๆ 

ท่ีบุคคลรวมดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกในสังคมทุกๆ ดาน 

มัลลิกา ตนสอน (2545, หนา 19) กลาววา ทักษะ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรม 

หรือปฏิบัติงานอยางถูกตองและคลองแคลว ซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญ 

ดานใดดานหนึ่ง 

สมคิด บางโม (2546, หนา 29-30) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร 

ตามหลักทฤษฎีของเฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) ผูซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงกระบวนการบริหาร 

ไดอธิบายวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 

1) วัตถุประสงค (objective) หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวใหชัดเจน ตลอดจน

การกําหนดตําแหนงตางๆ แตละตําแหนงตองกําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 

เม่ือผูปฏิบัติงานแตละคนบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไววัตถุประสงคของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย 

2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (specialization) งานของแตละตําแหนงแตละคน

ควรจํากัดขอบเขตใหแตละคนทําหนาท่ี อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางกิจกรรมท่ีเก่ียวของกัน

ตองจัดไวในกลุมเดียวกันถือวาเปนหลักการแบงงานกันทํา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง การแบงงาน

ออกเปนแผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 

3) การประสานงาน (coordination) เม่ือมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ และมีคนทํางาน

จํานวนมาก การประสานงานยอมมีความจําเปนเพ่ือใหทุกคนปฏิบัติงานของตนไดอยางราบรื่น โดยไม
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ขัดกับแผนกอ่ืน  ๆทําใหกิจกรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุประสงคของหนวยงาน หากไมมีการประสานงาน

ท่ีดีแลว การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบรื่น 

4) อํานาจหนาท่ี (authority) หนวยงานตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ กลุมบุคคลท่ี

อยูในตําแหนงสูงสุด มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่งการไดโดยไมมี การโตแยง 

การจัดสายการบังคับบัญชาในหนวยงานตองชัดเจน เริ่มตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงานผานสาย

การบังคับบัญชาลงมาตามลําดับข้ัน 

5) ความรับผิดชอบ (responsibility) อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหแกตําแหนงตางๆ 

จะตองสัมพันธกับความรับผิดชอบ บุคคลใดท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอผลสําเร็จของหนวยงาน

ระดับใด ก็ควรจะไดรับมอบอํานาจหนาท่ีใหเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายในระดับท่ีจะทํา

ใหงานนั้นสําเร็จ 

สรุปไดวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

ในการทํางานไดอยางคลองแคลง และมีความชํานาญในการปฏิบัติงานเปนท่ีเชื่อถือ ยอมรับ โดยมีภารกิจ

ท่ีตองปฏิบัติท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา เพ่ือการปฏิบัติงานทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

มินซเบิรก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) กลาววา บทบาทของการบริหารสามารถจัดแบงได

เปน 3 กลุม หรือท่ีเรียกวา บทบาทดานการจัดการ (Mintzberg’s managerial roles) ไดแก  

1) ดานการบริหารงานบุคคล (interpersonal roles) เปนบทบาทดานการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ประกอบดวย บทบาทยอย ไดแก  

(1) บทบาทตามตําแหนง (figurehead) ทําหนาท่ีประจําวันตางๆ  ตามระเบียบท่ีเก่ียวกับ

กฎหมาย หรือตามท่ีสังคมกําหนด เชน การตอนรับแขกขององคกร การลงนามในเอกสารตามกฎหมาย เปนตน  

(2) บทบาทผูนํา (leader) ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของ

พนักงาน รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม และงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  

(3) บทบาทการสรางสัมพันธภาพ (liaison) โดยสรางเครือขายภายในและภายนอก

เพ่ือการ กระจายขอมูลใหท่ัวถึง  

2) บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจายและสงผาน

ขอมูล ประกอบดวย บทบาทยอย ดังนี ้ 

(1) เปนผูติดตามประเมินผล (monitor) เปนการติดตามเลือกรับขอมูล (ซ่ึงมักจะเปน

เหตุการณปจจุบัน) เพ่ือเขาใจความเคลื่อนไหวขององคการและสิ่งแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของ ระบบ 

(2) เปนผูกระจายขอมูล (disseminator) รับบทบาทสงผานขอมูลไปยังพนักงาน

ในองคการ บางขอมูลก็เก่ียวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเก่ียวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตางกัน

ท่ีเกิดข้ึนในองคการ 
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(3) เปนโฆษก (spokesperson) ทําหนาท่ีประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงาน

ภายนอก เก่ียวกับ แผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององคการ เชน เปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  

3) บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) ทําหนาท่ีตัดสินใจในการดําเนินงาน

ขององคการ ประกอบดวยบทบาทยอย ดังนี ้ 

(1) เปนผูประกอบการ (entrepreneur) หาโอกาสและริเริ่มสิ่งใหมๆ เชน การปรับปรุง

โครงการ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบโครงการ โดยการจัด

ใหมีการทบทวนและกําหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาโปรแกรมใหมๆ  

(2) เปนผูจัดการความสงบเรียบรอย (disturbance hander) รับผิดชอบแกไข

การดําเนินงานเม่ือองคการเผชิญกับความไมสงบเรียบรอย โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธท่ีเก่ียวของ

กับความไมสงบและวิกฤติการณในองคการ  

(3) เปนผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เปนผูรับผิดชอบในการจัดสรร

ทรัพยากรตางๆ ในองคการ เชน ทําการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นท่ีสําคัญตางๆ ขององคการ โดย

จัดลําดับ และกระจายอํานาจ ดูแลกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ และจัดการเก่ียวกับการทํางาน

ของพนักงาน 

(4) เปนผูตอรอง (negotiator) รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเรื่องสําคัญของ

องคการ เชน มีสวนรวมในการทําสัญญากับสหภาพแรงงานขององคการ หรือการตอรองกับผูจัดหา (suppliers)  

คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles, 1995, p. 125)  กลาววา ทักษะการบริหารท่ีจําเปนสําหรับ

ผูบริหาร คือ 

1) ทักษะดานความเปนผูนํา (skill in leadership)  

2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (skill in human relation)  

3) ทักษะดานกระบวนการกลุม (skill in group process)  

4) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล (skill in personnel administration)  

5) ทักษะดานการประเมินผล (skill in evaluation) 

ลูทาน (2 3Luthans, 1988, p. 130; อางถึงใน Robbins, 1998, pp. 6-7) เสนอกิจกรรมทางการจัดการ 

ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูจัดการท่ีไดสํ ารวจมามากกวา 450 คน แลวพบวากิจกรรมทางการจัดการ 4 ประเภท

ท่ีผูจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้สามารถแยกแยะไดระหวางผูจัดการโดยท่ัวไป ผูจัดการท่ีประสบความสําเร็จ 

และผูจัดการท่ีมีประสิทธิผลไดแก 

1) การจัดการแบบเดิม (traditional management : T) เชน การตัดสินใจ การวางแผน 

และการควบคุม 

2) การติดตอสื่อสาร (communication : C) เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลประจําวัน และ

ทํางานเอกสาร  
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3) การจัดการดานทรัพยากรบุคคล (human resource management : HR) เชน 

การจงูใจ การออกระเบียบวินัย จัดการความขัดแยง การสรรหาและการบรรจุคน และการฝกอบรม  

4) การสรางเครือขาย (networking : N) เชน การเขาสังคม กิจกรรมทางการเมือง 

และมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก 

 

          ผูจัดการท่ัวไป               ผูจัดการท่ีประสบความสําเร็จ         ผูจัดการท่ีมีประสิทธิผล 

 

 
 

ภาพ 3  กิจกรรมการจัดการของผูจัดการแบงตามเวลาท่ีใช 

ท่ีมา: (23Luthans, 1988, p. 130; อางถึงใน Robbins, 1998, pp. 6-7) 

จากภาพ 3 ผูจัดการโดยท่ัวไปมักจะใชกิจกรรมการจัดการแบบดั้งเดิม ซ่ึงไดแกการวางแผน

ตัดสนิใจ ควบคุมมากท่ีสุด และจะเห็นไดวาผูจัดการท่ีประสบความสําเร็จ (ใชเกณฑของการไดรับการเลื่อนข้ัน

ภายในองคการท่ีรวดเร็ว) ใชเวลาและมุงเนนในกิจกรรมการจัดการท่ีแตกตางไปจากผูจัดการท่ีมีประสิทธิผล 

(ใชเกณฑของปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ ความผูกพันของผูใตบังคับบัญชา) 

ซ่ึงผูจัดการท่ีประสบความสําเร็จจะใชเวลาไปกับการสรางเครี่อขายอันไดแกการใชการเมือง การคบหา

สมาคมกับบุคคลภายนอกมาก และใหความสําคัญกับกิจกรรมทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยนอยท่ีสุด 

สวนผูจัดการท่ีมีประสิทธิผลจะเนนท่ีการติดตอสื่อสาร โดยใชการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประมวล

ขอมูลในการทํางานประจาวันมากท่ีสุด และใชการสรางเครือขายนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูนําท่ีมี

ประสิทธิผลตองการสื่อสารเพ่ือหาขอมูลยอนกลับในการทํางาน เพ่ือตรวจสอบวาเปาหมายในการทํางาน

ท่ีตองการนัน้บรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และผิดพลาดไปเพียงใด โดยนําขอมูลเหลานั้นมาประมวล 

เพ่ือหาวิธีการท่ีจะใหการทํางานนั้นตรงกับเปาหมายท่ีตั้งไว 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 24) กลาวถึงทักษะบริหารตามแนวความคิดของ Ricky W. Griffin 

สรุปได ดังนี้ 

1) ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ทักษะตางๆ  ท่ีจําเปนในการบรรลุผลสําเร็จของงานเฉพาะอยาง 
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2) ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความสามารถในการเขาใจและ

การจูงใจท้ังปจเจกบุคคลและกลุม 

3) ทักษะดานความคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดใหเปนรูปธรรม 

4) ทักษะดานการวินิจฉัย หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการนึกคิดเพ่ือการโตตอบ

กับสถานการณไดอยางเหมาะสม 

5) ทักษะดานการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถท้ังการถายทอดความคิดและขอมูล

ขาวสารไปยังบุคคลอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ และการรับความคิดและขอมูลขาวสารจากบุคคลอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

6) ทักษะดานการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการยอมรับและระบุปญหา หรือ 

การแสวงหาโอกาสแลวทําการเลือกใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

7) ทักษะดานการบริหารเวลา หมายถึง ความสามารถในการจัดเรียงลําดับงานการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานอยางเหมาะสม 

วิจารณ พานิช (2546, หนา0 16-17) กลาววา การจัดการความรูในองคกรจะประสบผลสําเร็จ

เพียงไรนั้นมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ไดแก 

1) ภาวะผูนํา (leadership) ภาวะผูนําท่ีแสดงความเชื่อในคุณคาของภารกิจขององคกร

และจัดกระบวนการใหเกิด “ความมุงม่ันรวม” (shared purpose) ภายในองคกร เปนสิ่งมีคาสูงสุด

ท่ีผูนําจะพึงใหแกองคกร 

2) วัฒนธรรม พฤติกรรม และการสื่อสาร วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรยีนรู 

การมองการเปลี่ยนแปลงเปนสภาพความเปนจริง และเปนโอกาสเปดเผยแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกร 

เปนปจจัยสงเสริมการจัดการความรู 

3) เทคโนโลยีและกระบวนการ เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีองคกรใชในการ

ดําเนินการภารกิจหลักขององคกร ถามีความเหมาะสมจะชวยในการจัดการความรู 

4) การใหรางวัลและการยอมรับ เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

เชน พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ไมปกปดความรู 

5) การวัดและประเมินผล เปนเครื่องมือในการบันทึก ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน

และผลงานของบุคคล สวนงาน และองคกรในภาพรวม 

6) ความรู ทักษะ ขีดความสามารถ สําหรับใชปฏิบัติงานหลักขององคกร 

7) การจัดการเปนกระบวนการท่ีทําใหกิจกรรมขององคกรดําเนินไปตามแผน การจัดการ

ในลักษณะ empower หนวยยอย หรือท่ีเรียกวา “นําจากขางหลัง” (lead from behind) จะสงเสริม

การจัดการความรูอยางทรงพลังยิ่ง 
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8) การจัดโครงสราง (organize) ภายในองคกร เปนกลุมงาน ทีมงาน สายงาน ภายใน

องคกรและเชื่อมออกไปภายนอกองคกร โครงสรางควรมีความยืดหยุน เพ่ือใหเกิดการรวมตัวกันเปนกลุม

เฉพาะกิจไดงาย มีการสื่อสารและรวมมือขามสายงานในแนวราบอยางคลองตัว การจัดโครงสรางองคกร

ใหสามารถเชื่อมโยงกับภายนอกองคกรเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” (community of 

practice – cop) ซ่ึงการเกิดข้ึนของชุมชนนักปฏิบัตินั้นจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมในแนวราบ

เพ่ือเอ้ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาและจัดการยกระดับองคความรูในองคกร สถาบัน และสังคม 

 

ตาราง 3  การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ทักษะการบริหาร 
มินซ

เบิรก 
ไวล ลทูาน  

ศิริวรรณ 

เสรีรัตน 

วิจารณ 

พานิช 
ความถ่ี 

ดานเทคนิค       1 

ดานมนุษยสัมพันธ        2 

ดานการจัดการ        2 

ดานภาวะผูนํา        2 

ดานการจูงใจ       1 

ดานการสื่อสาร         3 

ดานการตัดสินใจ        2 

ดานการบรหิารงานบุคคล         3 

ดานขอมูล       1 

ดานความคิด        2 

ดานการประเมินผล         3 

ดานกระบวนการกลุม       1 

ดานการสรางเครือขาย        2 

ดานการบริการเวลา       1 

ดานเทคโนโลยี       1 

 

จากตาราง 3  วิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยวิเคราะหจาก

แนวคิดของ มินซเบิรก (Mintzberg, 1973, pp. 93-94) คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles, 1995, p. 125) 

ลูทาน (2 3Luthans, 1988, p. 130; อางถึงใน Robbins, 1998, pp. 6-7) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545, หนา 
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24) วิจารณ พานิช (2546, หนา 0 16-17) พบวา แนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา ท่ีมีความถ่ี 3 คะแนนข้ึนไป คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประเมินผล และดาน

การสื่อสาร ซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดดังนี้ 

1) ดานการบริหารงานบุคล 

คนเปนผูบันดาลใหทุกสิ่งทุกอยางเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการบริหารหรือการจัดการใดๆ  

ก็ตาม คนยอมเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะคนเปนผูจัดงานซ่ึงรวมถึงการริเริ่ม วางแผน การบริหาร  

การกํากับ ตลอดจนถึงการดําเนินงานและคอยปรับปรุงงาน คนจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคา เม่ือมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง การใชคนใหทํางานตรงตามความรู ความสามารถ และการบํารุงขวัญท่ีดีก็จะทําใหบุคลากร

ในหนวยงานมีกําลังใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานการบริหารงานบุคล ดังนี้ 

พยอม วงศสารศรี (2541, หนา 5) ไดกลาวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

กระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธในการดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองคการ พรอมท้ังสนใจพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีในการทํางาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการทําใหสมาชิก

ในองคการท่ีตองการพนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพเกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานใหสามารถ

ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2542, หนา 7) กลาวา การบริหารงานบุคล หมายถึง การเลือกคน

และใชคนใหเหมาะสมกับงาน ตามวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน มีขอบขายครอบคลุม

ตั้งแต การแสวงหา การคัดเลือกบุคลเขาสูหนวยงานจนกระท่ังพนจากการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคล

เปนกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องกันเปนลูกโซ ตั้งแตวางนโยบาย การกําหนดแผนและความตองการดานบุคล 

การเลือกสรร การพัฒนา การกําหนดสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนตําแหนง การโอนยายและพนการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

สุนันทา เลาหนันทน (2542, หนา 5) กลาวา การบริหารทรัพยากรมนุษย  

เปนกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เก่ียวของกับบุคลทุกระดับในหนวยงาน เพ่ือใหเปน

ทรัพยากรบุคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 

เสนาะ ติเยาว (2543, หนา 15-18) กลาววา ความจําเปนท่ีตองมีการบริหารงาน

บุคคลมีเหตุผล ดังนี้ 

(1) มีการแขงขันกันมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของลูกจางและนายจาง 

(2) เกิดจากกฎเกณฑและขอกําหนดของรัฐ 

(3) ความซับซอนทางเทคโนโลยีและระบบการบริหารงานสมัยใหม 
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(4) พลังชองสหภาพแรงงาน เม่ืออํานาจของรัฐเขามาแทรกแซงกิจกรรมของธุรกิจ

ผูใชแรงงานก็รวมพลังเพ่ือตอรองกับฝายนายจาง 

(5) องคการมีความซับซอนมากข้ึน 

(6) บทบาทฝายบริหารเปลี่ยนไปจากเดิม 

(7) ความรูทางดานพฤติกรรมศาสตรมีมากข้ึน 

  ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หนา 59) ไดกลาววา คนนับเปนปจจัยท่ีสําคัญและ

แตกตางไปจากปจจัยอ่ืนๆ เพราะคนเปนปจจัยเดียวท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความรูสึกเปนผูสราง เปนผูใชปจจัย

หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ขององคกร โดยในการใชทรัพยากรอ่ืนๆ อาจกอใหเกิดการสรางสรรคหรือเปน 

การทําลายยอมเปนไปไดท้ังสองทาง ฉะนั้นคนในองคการจึงเปนไดท้ังผูสรางองคการใหกาวหนา หรืออาจ

เปนผูทําลายองคการ หากคนไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง 

  พนัส หันนาคินทร (2546, หนา 133-134) ไดใหหลักการในการบริหารงานบุคคล 

สรุปไดดังนี้ 

 (1) ประสิทธิภาพของโรงเรียนยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานยอมจะเพ่ิมข้ึนจากการท่ีระบบโรงเรียนใหโอกาสแกเขา ท่ีจะพัฒนานิสัย 

ความสามารถท่ีมีอยูในตัวของเขาแตละคน 

 (2) การพัฒนาการของคนนั้นเปนกิจกรรมตั้งแตเกิดจนถึงตาย การพัฒนาบุคลากร

เปนกิจกรรมท่ีตองกระทําตั้งแตแรกเขาทํางานจนถึงเวลาท่ีจะตองออกจากงานไปตามวาระ 

 (3) ระบบโรงเรียนมีหนาท่ีท่ีจะตองเสริมสรางประสบการณดานตางๆ ท้ังเพ่ือเตรียม

คนไปรับหนาท่ีใหมและปรับปรุงงานท่ีทําอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังรูปเปนคณะและท้ังเปน

รายบุคคล และบทบาทนี้จะตองเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ 

 (4) จุดประสงคประการแรกในการพัฒนาตัวบุคคลนั้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ

ระบบโรงเรียนใหสูงข้ึน และในกรณีเชนนี้จําเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุงใหผูปฏิบัติงานไดสามารถทํางาน

ใหสอดคลองกันและดวยคุณภาพท่ีไดระดับทัดเทียมกัน 

 (5) ระบบโรงเรียนควรจะถือวาการพัฒนาตัวบุคคลนั้นเปนการลงทุนรูปหนึ่งท่ีจะ

ใหผลในระยะยาว นอกจากจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานแลวยังเปนการท่ีจะดึงดูด

คนใหปรารถนาท่ีจะทํางานอยูกับระบบโรงเรียนนั้นๆ มากข้ึน อันเปนการสรางความเปนปกแผนแนนหนา

ใหกับระบบโรงเรียนนั้นโดยตรง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51-46) ไดกลาวถึงการบริหารในสถานศึกษาไววาเปน

ภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญ
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กําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

  (1) เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

  (2) เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

  (3) เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย 

ยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

  (4) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

  นงลักษณ ศุภโสภณ (2547, หนา 12) กลาวถึง หลักการบริหารบุคคลไววาจะตองประกอบดวย 

 (1) หลักในการใหไดคนดีมีฝมือมาทํางานหรือหลักในการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง และ

มอบหมายงาน 

 (2) หลักในการบํารุงรักษาคนท่ีมีอยูแลว หรือบรรจุไวแลวใหอยูกับหนวยงาน

ตลอดไปดวยความเต็มใจ และมีความสุขท่ีจะอยู 

 (3) หลักในการโยกยายคนท่ีหนวยงานไมพึงปรารถนา โดยผิดระเบียบและกอใหเกิด

ความเสียหายแกหนวยงาน 

 (4) หลักในการพัฒนาคนหรือหลักในการพัฒนาบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และเปน

ประโยชนกับหนวยงาน 

  วิเศษ พลอาจทัน (2549, หนา 12-13) กลาววา ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร

ท้ังหลาย คนนับวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะคนเปนผูนํามาซ่ึงทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆ และ

ทําใหทรัพยากรนั้นเกิดประโยชนตอหนวยงาน คนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจแลวจะ 

ทําใหการทํางานของหนวยงานบรรลุเปาหมาย การบริหารงานบุคคล คือ การดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลใน

หนวยงาน เพ่ือใหไดบุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีตองการ และเพ่ือใหบุคคลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารบุคคลนั้นเปนท้ังเทคนิคและวิธีการในการดําเนินการเก่ียวกับบุคคล และ

เปนศาสตรหรือวิชาการสาขาหนึ่งท่ีมีการศึกษากันอยางกวางขวางในปจจุบัน  

  ชัยวัฒน อภิวโร ทอกระโทก (2550, หนา 24) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีหลัก

ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักความ

เสมอภาค ความรู ความสามารถ ยกยองเชิดชูเกียรติและมีความม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ เพ่ิมขวัญกําลังใจ
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ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในการบริหารบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามนโยบาย กฎหมาย และหลกัเกณฑท่ีกําหนด 

สนาม ทองสอน (2543, หนา 10-11; อางถึงใน สมศักดิ์ พรมมล, 2552, หนา 12-13) 

กลาววา การบริหารบุคคลในโรงเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหบุคลมีความรู ความสามารถ ทักษะและ

เจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานแลวยังเปนการสงเสริมใหเปนผูท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณและเทคโนโลยีตางๆ อีกดวย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดมุงหมายของ 

การบริหารงานบุคคล ดังนี ้

(1) เพ่ือสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของครู 

(2) เพ่ือเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด 

(3) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด 

(4) เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

(5) เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(6) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของครู 

(7) เพ่ือพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารดานครูใหมีความพอใจในทุกฝาย 

(8) เพ่ือฝกบุคคลไวใหเกิดความกาวหนาของงานและการขยายองคการ 

(9) เพ่ือสนองการบริหารอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะ 

(10)  เพ่ือความกาวหนาในการเลื่อนข้ัน ตําแหนง 

(11)  เพ่ือพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 

(12)  เพ่ือปรับปรุงสภาพงานใหดีข้ึน 

(13)  เพ่ือฝกการวินิจฉัยในการตัดสินใจ 

(14)  เพ่ือสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน 

วสันต ผาชลา (2544, หนา 10; อางถึงใน นันทากร คัมภีรพงศ, 2551, หนา 18) ไดสรุป

ตามแนวคิดของคิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles) ไววา ทักษะดานการบริหารงานบคุคลของผูบริหารมีดังนี้ 

(1) การสรรหาสมาชิกใหมของกลุมปฏิบัติงาน 

(2) การจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับหนาท่ีการงาน 

(3) การใหคําปรึกษาแกกลุมปฏิบัติงาน 

(4) การชวยเหลือใหกําลังใจแกกลุมปฏิบัติงาน 

(5) การเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี 

(6) การสับเปลี่ยนตัวบุคลากร 

(7) การจัดใหมีการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของครู 

(8) การวิเคราะหปญหาในการวางแผนปฏิบัติงานครั้งตอไป 
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  ปรียาพร วงศอนุดรโรจน (ม.ป.ป., หนา 140) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง 

กระบวนการดําเนินงานท่ีผูบริหารไดใชศาสตรและศิลปในการพิจารณาบุคคล เพ่ือสรรหา บรรจุ แตงตั้งให

บุคคลท่ีมีความสามารถ มีความเหมาะสมเขามาทํางานในหนวยงาน และขณะปฏิบัติงานก็ไดมีการ

ดําเนินการในการจัดทําประวัติ การพัฒนาและการบํารุงรักษาบุคคล เพ่ือใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานได

เต็มความสามารถ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมท้ังการใหผูท่ีพนจากงานสามารถดํารงชีวิตอยู 

  วทัญู ศิริจรรยา (2551, หนา 13) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนหัวใจใน 

การบริหารงาน เพราะการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

หนวยงานหรือองคกร จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกคน ดังนั้นการบริหารบุคคลจําเปนตองอาศัย

ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในดานการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี เพราะการบริหารบุคคล 

จะเก่ียวของกับคนในทุกๆ เรื่อง กลาวคือ นับตั้งแตการวางแผน กําหนดความตองการบุคคลของหนวยงาน 

วิธีการไดมาซ่ึงบุคคล การมอบหมายงาน การปฐมนิเทศ การกํากับติดตาม การพัฒนาสงเสริม การสราง

ขวัญกําลังใจ การธํารงรักษาบุคคล เพราะถามีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมสงผลให

การดําเนินงานของหนวยงานหรืองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ

หนวยงานหรือองคกร 

  สมศักดิ์ พรมมล (2552, หนา 11) กลาววา การบริหารงานบุคคล คือการไดรับมอบ

อํานาจ การตัดสินใจ การสั่งการ และการดําเนินการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเฉพาะดาน 

การบริหารงานบุคคล ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาบรรจุ

และแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย และดาน 

การออกจากราชการ 

จากแนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารงานบุคคล สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล คือ 

ความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะและกลยุทธในการดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและความตองการของสถานศึกษา ใหคําแนะนํา

ปรึกษาและกําลังใจแกกลุมผูปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหแตละคนไดแสดงความสามารถของตนเอง

อยางเต็มท่ี การสับเปลี่ยนตัวบุคลากร การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมใหความรู เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี

ความสามารถตรงกับงานท่ีไดรับมอบหมาย พรอมกับการวิเคราะหปญหาในการวางแผนการทํางานกับ

ผูรวมงาน 

2) ดานการประเมินผล 

การบริหารจดัการสถานศึกษาดําเนินการตามสภาพปญหา และวางแผนกําหนดเปาหมาย

ในการพัฒนา การประเมินผลงานจึงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการดําเนินงานตอไป ผูบริหารสถานศึกษา

จําเปนตองมีทักษะในการประเมินผล คือ ผูบริหารควรมีการประเมินตนเองและประสิทธิภาพของผล
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การทํางาน เพ่ือความกาวหนาของหนวยงาน ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดาน

การประเมินผล ดังนี้ 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หนา 72) กลาววา “การประเมินหรือการประเมินผล” มี

ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “evaluation” หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเก่ียวเนื่องกับคําอ่ืนๆ อีกหลาย

คํา เชน การวิจัย (research) การวัดผล (measurement) การตรวจสอบรายงานผล (appraisal) การควบคุมดูแล 

(monitoring) การประมาณการ(assessment) และการพิจารณาตัดสิน (judgment) เปนตน คําดังกลาว

อาจสรุปเปนความหมายหรือคําจํากัดความรวมกันไดวา การประมาณคาหรือการประมาณผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การดําเนินงาน โดยอาศัยขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมดวยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอ่ืนแลวทํา

การวิเคราะหเพ่ือตัดสินวาการดําเนินงานนั้นมีคุณคาหรือบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานนั้น

มากนอยเพียงใด 

พงษสัณห ศรีสมทรัพย (2540, หนา 17) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ

ขอเท็จจริงท้ังหลายท่ีเกิดจากการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบถึงระดับความสามารถในการดําเนินงาน สามารถระบุ

ถึงประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนถึงความสัมฤทธิ์ผล

ตามเปาหมาย และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตอสังคมท้ังในทางบวกและทางลบ 

อํานาจ แดงกุล (2543, หนา 8) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีเปน

ระบบเพ่ือการเก็บรวบรวม วิเคราะห อธิบายขอมูลขาวสาร ใหทราบวามีความกาวหนาหรือไดรับ การพัฒนาข้ึน

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการมากนอยเพียงใด 

อัศวิน แกวมาลาฤทธิ์ (2544, หนา 7) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การประยุกต

การวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบเพ่ือประเมินกรอบความคิดรูปแบบการวิจัยประเมินผล 

การดําเนินงานและประโยชนของแผนงานในการแทรกแซงทางสังคม 

พัชรา อุดมผล (2550, หนา 48-49) กลาววา ทักษะการประเมินผลเปนการแสดงออกถึง

ความสามารถหรือความชํานาญของผูบริหารสถานศึกษา ในการตรวจสอบผลการดําเนินการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาวาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพียงใด  

โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและเกณฑการวัดท่ีกําหนดไว รวมท้ังการใชเปนขอมูลยอนกลับ เพ่ือให

ผูใตบังคับบัญชาไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ปราโมชย ราชพิบูลย (2540, หนา 25; อางถึงใน นันทากร คัมภีรพงศ, 2551, หนา 22) 

ไดสรุปตามแนวคิดของเบอรตันและบรุคเนอร (burton and brueckner) ไดใหหลักการประเมินผลไวดังนี้  

(1) การประเมินผลการบริหารควรเปนสวนหนึ่งของการบริหาร 

(2) การประเมินผลควรเปนการทําอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
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(3) การประเมินผล เปนการประเมินจุดมุงหมายของการบริหารการศึกษา เพ่ือเปน

การปรับปรุงพัฒนาการบริหารวิธีการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 

(4) โปรแกรมการบริหารจะสําเร็จได ควรประเมินตามวัตถุประสงคและผลท่ีเกิด

จากการสอน 

(5) ควรประเมินผลระบบสถานศึกษาท้ังหมด 

(6) การประเมินผลจะประสบผลสําเร็จดวยดี ตองอาศัยความสัมพันธอันดีของสมาชิก

ในสถานศึกษา 

(7) การรวบรวมจัดสถิติ แปลผล เพ่ือนํามาใชในการประเมินผลทางการบริหารการศึกษา 

(8) การประเมินผลจะตองพิจารณาจากผลของทุกสถานการณ คือ ทางการเรียน 

และแนวการสอน 

วสันต ผาชลา (2544, หนา 10; อางถึงใน นันทากร คัมภีรพงศ, 2551, หนา 22) ไดสรุป

ตามแนวคิดของคิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles) กลาวถึง ทักษะในดานการประเมินผลของผูบริหาร

เก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 

(1) การประเมินผลตามกระบวนการในการทํางาน 

(2) การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ อยางมีระบบ 

(3) การประเมินผลตามวัตถุประสงค 

(4) การชวยเหลือใหผูปฏิบัติงานประเมินผลการทํางานของกลุมได 

(5) การชวยเหลือใหผูปฏิบัติงานตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการในการทํางาน

ของกลุมใหดีข้ึน 

(6) การชวยสนับสนุนใหกําลังใจแกผูปฏิบัติในการนําผลท่ีประเมินไดมาปรับปรุงการ

ทํางานของตนเอง 

(7) สงเสริมการประเมินตนเอง 

(8) การประเมินผลความสามารถของคนในกลุม เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหดีข้ึน 

 แอนโทนี่ (Anthony, 1981, p. 42) ไดใหทัศนะวา บุคคลท่ัวไปทํางานไดก็เพราะหวัง

สิ่งตอบแทนสําหรับการทุมเท พลังความสามารถ และการปฏิบัติงานของเขา ผูบริหารท่ีตระหนักในเรื่องนี้

จะตองใหความสําคัญกับกระบวนการประเมินผลและการใหรางวัล การใหรางวัลท่ีกลาวถึงนี้ ไดแก  

การเลื่อนตําแหนง การเพ่ิมเงินเดือนอยางเปนธรรม การชมเชย การเพ่ิมทรัพยากร (เชน งบประมาณ

หรือบุคคล) เปนตน 

จากแนวคิดเก่ียวกับทักษะดานการประเมินผล สรุปไดวา ทักษะดานการประเมินผล  คือ 

ความสามารถของผูบริหารในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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เพ่ือใหทราบถึงระดับความสามารถในการดําเนินงาน สามารถระบุถึงประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงาน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค ซ่ึงเปน

แนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานในลําดับตอไป ผูบริหารตองมีการประเมินผลท่ีดี คือ มีการประเมินผล

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ประเมินผลตามวัตถุประสงคของงาน โดยอาศัยความสัมพันธท่ีดีกับสมาชิกใน

สถานศึกษา ในการเก็บรวบรวม จัดทําสถิติ และแปลผลอยางเปนระบบ ซ่ึงการประเมินผลชวยให

ผูปฏิบัติงานมีกําลังใจในการทํางานและปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีข้ึน 

3) ดานการสื่อสาร  

คําวาการสื่อสาร ตรงกับภาษาอังกฤษวา communication ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษา

ลาตินวา communis หมายถึง การสรางลักษณะการรวมกัน ความเหมือนกัน ลักษณะนี้ หมายถึง การท่ี

คนหนึ่งหรือหลายๆ คนซ่ึงเรียกวา “ผูสง” ฝายหนึ่งสงความคิดเห็นเขาไปยังอีกฝายหนึ่ง เรียกวา “ผูรับ” 

ซ่ึงอาจเปนคนๆ เดียวหรือหลายๆ คนก็ได เพ่ือใหผูรับไดเขาใจเหมือนกับผูสง ซ่ึงนักการศึกษาไดแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดานการสื่อสาร ดังนี้ 

นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ (2549, หนา 63) กลาววา การติดตอสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยน

คําพูด ขอเท็จจริง ขาวสาร สัญลักษณ เพ่ือท่ีจะใหสมาชิกในองคกรหนึ่งองคกรใด ไดเขาใจความหมาย 

และสามารถเขาใจฝายอ่ืนได การสื่อสารท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งอาจเปนการแจงบางสิ่งบางอยางหรือสราง

อิทธิพลตอทัศนคติของผูรับขาวสาร ขอกําหนดท่ีใชในการพิจารณาวา ผูติดตอสื่อสารสามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการไดหรือไมนั้น พิจารณาไดจากการไดรับความสนใจจากผูรับขาวสาร ดังนั้น การท่ีจะ

ทราบวาการติดตอสื่อสารสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูสงอาจดูไดจากการแสดงออกของผูรับ ถาหากฝายผูรับ

แสดงพฤติกรรมเปนไปตามความมุงหมายของผูสง ก็ยอมแสดงวาการติดตอสื่อสารไดผล (miscommunication) 

หรือหากฝายผูรับไมไดแสดงพฤติกรรมแตอยางใดก็ถือวามิไดมีการติดตอสื่อสารเกิดข้ึน (noncommunication) 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2525, หนา 111) กลาววา การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสื่อ

ความคิด การสงขาวสาร ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนทาทีความรูสึกตางๆ จากบุคคลหนึ่งหรือกลุม

ของบุคคลไปยังอีกบุคคลหรือกลุมของบุคคลหนึ่ง ก็เพ่ือใหเกิดความคิดเหมือนกันเราพูดหรือเราเขียนก็

เพ่ือใหเกิดความเขาใจ เกิดความหมายตรงกันตามเจตนา 

ไซมอน (Simon, 1957, p. 154) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การใชขาวสารรวมกัน 

ความคิด หรือทัศนคติในสถานศึกษาระหวางผูบริหาร คณะครู และนักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ

ท่ัวไป การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีติดตอสื่อสารขององคการไปสูสมาชิกนั้นๆ 

พัชรา อุดมผล (2550, หนา 37) กลาววา ทักษะการติดตอสื่อสาร หมายถึง  

การแสดงออกถึงความสามารถหรือความชํานาญของผูบริหารสถานศึกษาในการสงหรือแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ และอารมณความรูสึกตางๆ จาก

บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการใชสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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กัญญานี รักยศ (2551, หนา 19-20) กลาววา การบริหารงานโรงเรียนเปนการทํางาน

โดยใชบุคคลอ่ืน ดังนั้นการใชสื่อสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและประสบผลสําเร็จ จึง

เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการสื่อความหมายของวัตถุประสงค วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูเก่ียวของทุกฝายได

รับทราบในสิ่งท่ีถูกตองเหมือนกันและเขาใจตรงกัน 

จําเรียง ไพบูลยเบ็ญจะ (2551, หนา 41-42) กลาววา ผูบริหารจะตองมีความชํานาญ

หรือความเชี่ยวชาญในการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา การอํานวยการ การสั่งการ และการเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 

การประสานงาน และใหคําแนะนําแกผูรวมงาน 

ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 416) สรุปความสําคัญของการติดตอสื่อสาร พอสรุปไดดังนี้ 

(1) ความสําคัญตอความเปนสังคม การสื่อสารเปนเครื่องมือในการทําใหมนุษย

รวมตัวกันเขาเปนสังคม เพ่ือความเขาใจระหวางกัน เพ่ือสรางกฎเกณฑของสังคม เพ่ือปรับทัศนคติและ

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอันจะทําใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุขในสังคม 

(2) ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน ตลอดเวลาท่ีเราตื่น เราทําการสื่อสารเปนประจํา

ท้ังในฐานะผูสงสารและผูรับสาร 

(3) ความสําคัญตออุสาหกรรมและธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจตองอาศัย 

การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญ เชน ใชการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคาและบุคคล

กลุมตางๆ เปนตน 

(4) ความสําคัญตอการปกครอง ในการปกครองรัฐบาลหรือผูปกครองตองเผยแพร

ขาวสารใหประชาชนรับทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและไดรับความรวมมือกับประชาชน 

(5) ความสําคัญตอการรวมมือระหวางประเทศ สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมระหวาง

ประเทศ แตละประเทศจําเปนตองหาความสนับสนุนทางดานการเมืองกับประเทศอ่ืน และความรวมมือ

ตางอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือ 

วิจิตร ศรีสะอานและคนอ่ืนๆ (2528, หนา 90-158; อางถึงใน ชุมพล คาวงศ, 2553, 

หนา 14-15) กลาววา การติดตอสื่อสาร คือ การสงขาวสารจากผูหนึ่งไปยังอีกผูหนึ่ง หรือจากผูสงไปยัง

ผูรับ โดยกระบวนการในการสงจะตองอาศัยชองทางและสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง การติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน และในการประกอบกิจการขององคการ ความลมเหลว

ในการติดตอสื่อสารถือเปนความลมเหลวในการบริหารองคการดวย ในสวนขาวสารท่ีสงอาจเปนคําพูด 

ตัวอักษรหรือสัญลักษณก็ได จากความหมายและความสําคัญของการติดตอสื่อสารดังกลาว จําเปนท่ีผูบริหาร

ตองรูจักกระบวนการในการติดตอสื่อสารและรูปแบบในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(1) กระบวนการในการติดตอสื่อสาร คือความสัมพันธระหวางผูสงและผูรับ เริ่มดวย

การเลือกสื่อวาจะใชสื่อชนิดใด เชน เปนจดหมาย (เอกสาร) หรือโทรศัพท (คําพูด) หรือทางวิทยุ โทรทัศน 
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เปนตน หรืออาจจะเลือกสงสารทางสื่อหลายๆ ชนิดก็ได ข้ันตอนท่ีสองจึงเลือกชองทางหรือเครื่องชวยของ

การติดตอ ท้ังนี้ผูสงสารจะใชสื่อหรือชองทางใดก็ตามหลักการสําคัญของการติดตอ สื่อสารก็คือ ผูรับไดรับ

สารถูกตองตามเจตนารมณของผูสง ก็ถือวาการติดตอสื่อสารนั้นประสบความสําเร็จแลว  

(2) รูปแบบของการติดตอสื่อสาร คือวิธีการในการติดตอสื่อสารซ่ึงอาจมีหลายวิธ ี 

แตอาจสรุปเปนหลักการกวางๆ ได 3 รูปแบบคือ  

ก. การติดตอสื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือลักษณะการสื่อสาร

แบบผูบังคับบัญชามีคาสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  

ข. การติดตอสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) คือลักษณะ 

การสื่อสารท่ีบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา สามารถติดตอสอบถามได มักเรียกวา “ระบบเปด” 

ค. การติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ ความสําเร็จในการดําเนินงานนั้น ไมจําเปนตอง

ใชรูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการ เพราะเคยมีผูกลาววา ความสําเร็จนั้นบางครั้งก็อยูท่ีโตะรับประทาน

อาหาร อยูท่ีสนามกีฬา ซ่ึงหมายความวาการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการนั้นอาจไดรับความสําเร็จ

ดีกวาแบบเปนทางการ ซ่ึงก็สอดคลองกับลักษณะวัฒนธรรมไทยท่ีจําเปนตองใชความสัมพันธสวนตัวชวย

ในการติดตอสื่อสาร 

ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 455-456) กลาวถึง อุปสรรคการสื่อสาร แนวทางแกไขใน

การสื่อสาร การปรบัปรุงการสื่อสาร และการประชาสมัพันธสถานศึกษา ไวดังนี้ 

(1) อุปสรรคการสื่อสารท่ีเขามาในการติดตอสื่อสาร ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ไมประสบความสําเร็จท่ีสําคัญ คือ การกรองขาวสารท่ีไมมีประสิทธิภาพ ขอมูลมากเกินไป การใชภาษา  

(2) แนวทางแกไขในการติดตอสื่อสารเปนการสรางความเขาใจในการสื่อสาร คือ   

การกลาวซํ้า  การใหความสําคัญกับผูรับสาร การเขาใจซ่ึงกันและกัน การใหผลยอนกลับ การรับฟงผูอ่ืน  

(3) การปรับปรุงการติดตอสื่อสาร คือ การจัดสถานศึกษาตามโครงสรางของระบบ

ราชการ  การรวมอํานาจไวท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลดชวงชั้นการบังคับบัญชา การใชเทคโนโลยีในแตละ

ระดับข้ึนอยูกับโครงสรางการบริหารจัดการ การสื่อสารในองคการนอกรูปแบบ การสื่อสารแบบเปดใน

ลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง การวางแผนการสื่อสารโดยอาศัยทฤษฏีการติดตอสื่อสารทางสังคม

จิตวิทยา การปรับปรุงการสื่อสารในสถานศึกษา 

 การประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนสิ่ งจําเปนสําหรับผูบริหารในการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนในทองถ่ิน บอกกลาวใหทราบถึงขาวสารตางๆ ท่ีจําเปนในเรื่องสําคัญๆ คือ 

นโยบายท่ัวไปของสถานศึกษา วัตถุประสงคของสถานศึกษา ผลงานตางๆ ท่ีสถานศึกษาไดกระทําไปแลว 

แผนการในอนาคตของสถานศึกษาซ่ึงรวมแผนการระยะสั้นและระยะยาว 

โนแลน (Nolan, 1989, p. 113) กลาววา องคการจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีการสื่อสาร 

เพราะการสื่อสารเปนวิธีการท่ีรวมเอาบุคคลในองคการเขาดวยกันเพ่ือการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
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รวมกัน ในปจจุบันผูบริหารใชเวลาประมาณรอยละ 70  ในการสื่อสาร และในทุกข้ันตอนของกระบวนการ

ในการบริหารจําเปนตองมีการสื่อสารเปนสวนประกอบอยูดวยเสมอ 

ฮอยและมิสเคล (Hoy andMiskel. 2001, pp. 87-88) ใหความหมายของการติดตอสื่อสาร

ในโรงเรียนวา การติดตอสื่อสารในโรงเรียนเปนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติใน

สวนท่ีเก่ียวกับโรงเรียน ไดแก การสื่อสารระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจน

ผูเก่ียวของ และการสื่อสารของผูบริหารเปนพฤติกรรมท่ีจะชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จ การติดตอสื่อสาร

จะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือผูรับขาวสารไดเขาใจเหมือนกับผูท่ีสงขาวสารนั้น 

จากแนวคิดเก่ียวกับทักษะดานการสื่อสาร สรุปไดวา ทักษะดานการสื่อสาร คือ 

ความสามารถของผูบริหารในการสื่อความคิด การสงขาวสาร ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ไปยังบุคคลหรือ

กลุมบุคคลหนึ่ง เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง เปนตน เพ่ือใหเกิดความคิดและทัศนคติเหมือนกัน 

ท้ังนี้ผูบริหารตองมีกระบวนการในการสงขาวสารโดยอาศัยชองทางและสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับ

อยางรวดเร็ว ลดขอมูลท่ีมากเกินไปหรือขอมูลท่ีไมมีประสิทธิภาพ พยายามกลาวซํ้าและใหความสําคัญกับ

ผูรับสารพรอมกับรับฟงความคิดเห็น มีการรวมอํานาจไวท่ีบุคคลหนึ่งเพ่ือลดชวงชั้นการบังคับบัญชา และ

มีการประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาไปยังชุมชนทองถ่ินเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางชุมชน

กับสถานศึกษา 

สรุปไดวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรม 

การแสดงออกของผูบริหารในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางคลองแคลง และมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน

เปนท่ีนาเชื่อถือ และยอมรับจากครู บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลอ่ืน โดยมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติท้ัง

ภายนอกและภายในสถานศึกษา สามารถจําแนกทักษะออกเปน 3 ทักษะคือ 1) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล 

2) ทักษะดานการประเมินผล และ 3) ทักษะดานการสื่อสาร 

2.4.3 ความสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการใหบุคลากรในสถานศึกษาทํางาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาทํางานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ สงผล

ใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความสําเร็จข้ึนในสถานศึกษา มีนักการศึกษาใหความคิดเห็น

เก่ียวกับความสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไวดังนี้ 

รัตติกรณ จงวิศาล (2545, หนา 30; อางถึงใน ธนสมบัติ สงเสมอ, 2553, หนา 22) กลาววา 

การสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา ไดแก พฤติกรรมของผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาท่ีสงเสริมให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความรักองคการ พัฒนาตนเอง และมีสวนรวมในการทํางาน อีกท้ังตัวผูบริหาร หรือ

ผูบั งคับบัญชาเองตองทําหนาท่ี เปนผูจุดประกายความคิดใหผู ใตบั งคับบัญชา เปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถ หรือศักยภาพของตนเอง สรางแรงบันดาลใจใหทีมงาน และให



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

63 
 
ความสําคัญกับคนมากท่ีสุดในเรื่องอ่ืนใด มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาและจูงใจ หรือสนับสนุนให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน หรือดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของทีม หรือกลุม หรือองคการ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา 91) กลาววา ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ คือ บุคคลท่ี

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชามีความเต็มใจท่ีจะทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

ดวยสํานึกของการมีสวนรวม 

ธนสมบัติ สงเสมอ (2553, หนา 18-19) กลาววา องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสามารถขับเคลื่อน

ไปขางหนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ตองอาศัยปจจัย 3 ดาน ดังนี้  

1) ผูถูกขับเคลื่อนหรือบุคคลหรือกลุมในองคกร เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหองคกร

ขับเคลื่อนไปขางหนาสูเปาหมายท่ีวางไว บุคลากรในองคกรจะปฏิบัติงานโดยความเต็มใจและศรัทธาใน

งานท่ีทําเปนเรื่องท่ีทาทายอยางมากขององคกร หากหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ เต็มใจทํางาน 

มีความรักและภักดีตอองคกร ก็หมายถึง ความสําเร็จท่ีอยูเบื้องหนา และการท่ีจะสรางแรงผลักดันให

เกิดข้ึนในตัวบุคลากร ทําใหบุคลากรมีความตองการทํางานดวยความกระตือรือรน และความพยายามนั้น 

องคกรตองสรางแรงจูงใจใหแกพวกเขากอน ดังท่ี แมคแกรเกอร (McGregor, 1960, p. 57) ไดกลาวถึง

ธรรมชาติของมนุษยในการทํางานไววา  

(1) มนุษยจะรักงานท่ีทํา โดยคิดวา งาน คือ สิ่งตอบสนองความตองการของตนเอง 

(2) มนุษยจะมีความรับผิดชอบตองาน และจะทํางานดวยตนเองจนสําเร็จ เม่ือมี

กําลังใจในการทํางานซ่ึงไดรับจากฝายบริหาร บุคลากรจะรับผิดชอบงาน หรือหลีกเลี่ยงการทํางานข้ึนอยู

กับระบบบริหารงาน 

(3) มนษุยตองการการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน และตองการทํางานในระบบกลุม 

(4) มนุษยมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได เม่ือมนุษยตองการรับผิดชอบ

งานของตนเอง และตองการความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

(5) มนุษยมีความฉลาด สามารถคิดแกปญหาและสรางสรรคผลงานใหมได เม่ือมนุษย

ไดรับการยอมรับและโอกาส 

และเดวิส (Davies, 1962, p. 69; อางถึงใน  ธนสมบัติ สงเสมอ, 2553, หนา 18) ไดแสดงผล

การสํารวจพบวา ความตองการของบุคลากรในองคกร ประกอบดวย ตองการผูนําท่ีดี ตองการทราบเปาหมาย

ของการทํางาน ตองการไดรับการปฏิบัติจากผูอ่ืนอยางมีศักดิ์ศรี ตองการโอการสกาวหนาในการทํางาน

และแรงจูงใจในการทํางาน ตองการความอิสระในการทํางาน ตองการการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและ

ผูบริหาร ตองการความม่ันคงและความปลอดภัยในการทํางาน ตองการความสะดวกสบายในการทํางาน 

ตองการความสาํเรจ็ในการทํางาน ตองการความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ซ่ึงจากท่ีกลาวมานี้ ผูบริหารมีบทบาทอยางมากในการสรางหรือตอบสนองความตองการ

ตางๆ ของบุคลากร โดยตองคํานึงถึงวิธีการตางๆ ท่ีมีประสิทธิผลในการจูงใจพนักงาน สามารถชวยให
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พนักงานพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ี สามารถทําใหพนักงานท้ังหลายมีความพยายามไปใน

ทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติงานโดยรวมขององคกร มีการสรางบรรยากาศท่ีเก้ือหนุน

การทํางานของพนักงาน  

 2) กระบวนการหรือหลักวิชาการท่ีใชในการบริหารจัดการในองคการ เปนการใช

ทรัพยากรท้ังคน และวัตถุอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองมีการวางแผนการจัดองคการ การสั่งการ และ

ควบคุมกิจกรรมและหนาท่ีตางๆ สวนความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการข้ึนอยูกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของการทํางาน (กังวล เทียนกัณฑเทศน,  2535, หนา 263)  

 3) ผูขับเคลื่อนหรือผูนําองคการ คือ ปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนองคกรไป

ขางหนา  

สรุปไดวา ความสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เปนสิ่งสําคัญท่ี

ทําใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงครูตองไดรับแรงจูงใจท่ีดีจึงจะทําใหทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เต็มใจ และมีหวงใยในสถานศึกษาท่ีตนทํางานดวย สวนวิธีการบริหารเปนการวางแผน 

การจัดสถานศึกษา การสั่งการ และควบคุมกิจกรรมและหนาท่ีตางๆ ภายในสถานศึกษา และผูบริหาร  

เปนผูขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนผูจุดประกายความคิดใหครูในสถานศึกษา 

สนับสนุนใหครูปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

สายัณห ตากมัจฉา (2546, บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ไดแก ดานความตองการ

ความเจริญกาวหนา ดานความตองการความสัมพันธ และดานความตองการดํารงชีวิต เม่ือจําแนกตามเพศ 

พบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามขนาด พบวา 

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมหมาย นาควิเชียร (2548, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวาง
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมาก 

ไชยโรจน ศรีวิเชียร (2548, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารตามสภาพปจจุบันของผูบริหารอยูในระดับ

มาก ท้ังในภาพรวมและรายดาน เรียงตามลาดับคาเฉลี่ยเปนรายดาน คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความคิด

รวบยอด ดานความรูความเขาใจ ดานการเรียนการสอน และดานเทคนิค สวนทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค

ในยุคปฏิรูปการศึกษา ของผูบริหารอยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน เรียงตามลาดับคาเฉลี่ยคือ 

ดานการเรียนการสอน ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความเขาใจ ดานความคิดรวบยอดและดานเทคนิค 

ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหาร ในสภาพปจจุบันและทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค ในยุคปฏิรูป

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพศชายและ

เพศหญิงไมแตกตางกัน สวนทักษะการบริหารท่ีพึงประสงค ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความถ่ีสูงสุด ในแตละดานเรียงตามลําดับ ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ คือ เปนผูเสียสละเพ่ือ

สรางศรัทธาความเชื่อถือจากชุมชน ดานการเรียนการสอนคือ การนาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชอยางจริงจัง 

ดานความรูความเขาใจ คือ สามารถใหคาปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี ดานเทคนิค คือ นํา

เทคนิคใหม  ๆมาใชในการบริหาร และดานความคิดรวบยอด คือ วิเคราะหและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กฤตธี จําเริญดานิช (2549, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียน สังกัด

เทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริการงานบุคคล จํานวน 7 ดาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ

พนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล 7 ดาน ไดแก ดานการวางแผน

อัตรากําลังคน ดานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดานบรรจุแตงตั้ง ดานสิทธิประโยชนและประโยชน

ตอบแทน ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการใหพนจากตําแหนงใน

ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโงเรียน สังกัดเทศบาล

จังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามเพศ และประสบการณในภาพรวม พบวา แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคลจําแนกตามตําแหนง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

เทียนชัย ธรรมสุวรรณ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาทัศนะของครูตอทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ทัศนะของครูตอทักษะการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในเกณฑสูง 

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิควิธี และดานมนุษย
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สัมพันธ และเม่ือเปรียบเทียบทัศนะของครูตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ โดยผูบริหารขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ มีทัศนะการบริหารงานไมแตกตางกัน สวนศึกษาทัศนะของครูตอทักษะการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย

ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานมากมีทัศนะตอทักษะการบริหารของผูบริหารมากกวาครูท่ีมีประสบการณ

ในการทํางานนอย และรายดานทักษะดานเทคนิควิธีและทักษะดานความคิดรวบยอดแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนทักษะดานมนุษยสัมพันธแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กัญญานี รักยศ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของ

ผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและผูสนับสนุนการสอนโรงเรียนสันติราษฏร

บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พบวา 

อาจารยและผูสนับสนุนการสอนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุไมเกิน 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

ตําแหนงเปนผูสนับสนุนการสอน มีประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 10 ป สวนความคิดเห็น

เก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน สวนความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมทุกดาน สวนทักษะการบริหารของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของอาจารยและผูสนับสนุนการสอน พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของอาจารยและผูสนับสนุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จําเรียง ไพบูลยเบ็ญจะ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี โดยรวมและรายดานไดแก ดานเทคนิควิธี ดานมนุษย และ

ดานความคิดรวบยอดอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี และขนาด

สถานศึกษาโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ชิต นพเกียรติ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการศึกษาพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดาน

เทคนิค และทักษะดานความคิดรวบยอด และพบวาเม่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงาน 3  ดานของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีสถิติ .05 
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บุญฤทธิ์ รุจิวงษสิริกุล (2551, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดายทุกดานอยูในระดับมาก 

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานทักษะการศึกษาและการสอน ดานทักษะทางเทคนิค ดานทักษะ

ทางความรูความคิด ดานทักษะทางมนุษย และดานทักษะความคิดรวบยอด และพบวา เม่ือเปรียบเทียบ

ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนก

ตามตําแหนง ขนาดโรงเรียน และประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ยุพาภรณ ขานพล (2551, บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการศึกษา

พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง อยูในระดับสูง แรงจูงใจของครูในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย ดังนี้ แรงจูงใจใฝสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝอํานาจ ตามลําดับ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารโดยรวมกับแรงจูงใจของครูปฏิบัติงานโดยรวม ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโดยรวมกับแรงจูงใจของครูปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ดานการบริหารแบบวางเฉย  และแบบ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมุงสัมพันธเปนรายคน สามารถใชเปนตัวพยากรณแรงจูงใจโดยรวม 

โดยมีคาอํานาจพยากรณรอยละ 28.2 

รจนา เตชะศรี (2551, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดาน

การบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารวิชาการ 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน สวน

รายดาน ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไปแตกตางกัน โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสูงกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สวนดาน

การบริหารวิชาการ และดานการบริการงานบุคคลไมแตกตางกัน โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมี

ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสูงกว าครู ท่ี มีวุฒิการศึกษาสู งกว าปริญญาตรี  

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายหนองหวา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ครูท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก 
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และโรงเรียนขนาดใหญ มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสูงกวาครูท่ีสังกัดโรงเรียน 

ขนาดใหญ 

วราวิทย คะษาวงค (2551, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผลการศึกษา

พบวา ระดับแรงจูงใจของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมอยูในระดับมาก 

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวม

อยูในระดบัมาก ระดับแรงจงูใจของผูบริหารโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระดับแรงจูงใจของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีเปดสอนตางกัน โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครู โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีเปดสอนตางกัน โดยรวมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แรงจูงใจของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอ

แนวทางสงเสริมแรงจูงใจและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานแรงจูงใจ

ใฝอํานาจ และดานการกระตุนทางปญญา 

ชิดาพันธุ มูลผล (2552, บทคัดยอ) ศึกษาการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีของแมคแคลแลนด 

เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีของแมคแคลแลนด เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียน มีประสิทธิภาพ 85.33 / 81.03 เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 และนักเรียนท่ีเรียนรูโดย

การใชชุดกิจกรรมแนะแนวมีแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์สูงกวากอนการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ประวิทย อินตายวง (2553, บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนแมออนวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารความคิดรวบยอด ผูบริหารไดจัดทํานโยบายการบริหาร

โรงเรียนสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมาย ขอบขายงานท่ีชัดเจน และวางแผนการใช

อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนทักษะการบริหารดานมนุษยสัมพันธ 

ผูบริหารไดแสดงความจริง นาเชื่อถือแกผูใตบังคับบัญชา เปดโอการสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานตามความถนัด และมีความเปนประชาธิปไตย สําหรับทักษะการบริหารดานเทคนิค ผูบริหารได

จัดทําแผนงาน/โครงการ ในการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ทําหนาท่ีประธานในการ

ประชุม และสงเสริมงานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน โดยท่ีสวนนอยไดเสนอปญหาไวดังนี้ ผูบริหารใหความสําคัญ

กับงานวิชาการนอย บางครั้งพูดไมสุภาพ ไมไดจัดทํามาตรฐานการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารควรเปนผูวิเคราะหนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด พรอมท้ัง
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กําหนดแนวทางปฏิบัติไวอยางชัดเจน ซ่ึงนําไปปฏิบัติผูบริหารควรมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการทํางาน และสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 

บุญเตือน กามินี (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก พฤติกรรมผูนําแบบใหการสนับสนุน พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ พฤติกรรมผูนําแบบบงการ 

สวนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแก ความตองการความผูกพัน ความตองการความสําเร็จ และความตองการอํานาจ 

สวนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุร ี

วชิรินทรา พัฒนกุลเดช (2555, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย ทักษะทางความรูความคิด ทักษะทางความคิด

รวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ สวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป 

และดานการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ สวนทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ฐปนลักษณ อินชวนจิ๋ว5 (2555, บทคัดยอ) ศึกษาความรูสึกเปนสุขและแรงจูงใจในการทํางานท่ี

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย

พบวา บุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรีมีประสิทธิภาพการทํางาน ความรูสึกเปนสุข และแรงจูงใจ

ในการทํางานอยูในระดับปานกลางเม่ือเทียบกับคะแนนเกณฑ สวนบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษา

สระบุรีท่ีมีอายุมาก มีประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรีท่ีมีการศึกษาระดับสูง มีประสิทธิภาพการทํางาน

สูงกวาบุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนบุคลากรในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาสระบุรี ท่ีมีสภาพสมรส บุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรีท่ีโสดหรือหยารางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรี มีความรูสุขเปนสุข 

ในการทํางานท้ังในดานความรูสึกเปนสุขดานจิตใจ ดานปญญา ดานจิตวิญญาณ และความรูสึกเปนสุขใน

การทํางานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาสระบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรีมี

http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แรงจูงใจในการทํางาน ท้ังในดานแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวม 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาสระบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรีท่ีมีความรูสึกเปนสุขในการ

ทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรี

มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความรูสึกเปนสุขและแรงจูงใจใน

การทํางาน สามารถพยากรณประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสังกัดกรมอาชีวศึกษาสระบุรี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ชันญานุช ปนทองคํา5 (2555, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีปจจัยจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดาน

ลักษณะของาน และดานความสําเร็จของาน สวนปจจัยคํ้าจุน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพ

การทํางาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน และดานเงินเดือน สวนประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานแลวเรียงอันดับจากมากไปนอย 

ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานสัมพันธภาพ

กับเพ่ือนรวมงาน และดานเงินเดือน สวนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน 

มีความสัมพันธกันในทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

คลีเมนต (Clements, 1983, p. 2567) ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบภายใน (ปจจัยจูงใจ) 

และองคประกอบภายนอก (ปจจัยคํ้าจุน) กับความพึงพอใจในงานของเจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา

ในวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาองคประกอบของความพึงพอใจในงานเจาหนาท่ี

ฝายกิจการนักศึกษา ในวิทยาลัยชุมชนแมสซาจูเซท การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเพ่ือสอบถามเจาหนาท่ี

ฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 156 คน ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวาองคประกอบสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิด

ความพึงพอใจในงาน คือ ลักษณะงาน รองลงมา ไดแก คาจาง  การปกครองบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา

เพ่ือนรวมงาน ความม่ันคง และเรื่องท่ัวๆ ไป องคประกอบภายในและองคประกอบภายนอกกับความพึงพอใจ

ในงานมีสูงกวาองคประกอบของความพึงพอใจในงานเรื่องคาจาง โอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในงานเรื่องโอกาสความกาวหนา แตเจาหนาท่ีหญิงและเจาหนาท่ีชายไมพึงพอใจงานในเรื่อง

โอกาสความกาวหนา แตเจาหนาท่ีหญิงมีความไมพึงพอใจงานมากกวาเจาหนาท่ีชายอยางมีนัยสําคัญ 

http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ฟาวเลอร (Fowler, 1986, p. 3204) ศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

สั่งการกับแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเซารอีสเทิรน เก่ียวกับงาน 

การบริหารการศึกษา 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมนักเรียน ดานบุคลากร ดานทรัพยากร และ

ดานความสัมพันธกับชุมชน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ สั่งการ มีความสัมพันธใน

ทางบวกกับแรงจูงใจกําลังใจในการทํางานของครู อาจารยในโรงเรียนท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและสั่งการมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน 

  

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรม การแสดงออก

ของผูบริหารในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางคลองแคลง และมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน

เปนท่ีนาเชื่อถือ และยอมรับจากครู บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลอ่ืน โดยมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติ

ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา สามารถจําแนกทักษะออกเปน 3 ทักษะ ดังนี้ 

1) ดานการบริหารงานบุคคล คือ ความสามารถในการใชศิลปะและกลยุทธในการดําเนินการ

สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและความตองการ

ของสถานศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาและกําลังใจแกกลุมผูปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหแตละคนไดแสดง

ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี การสับเปลี่ยนตัวบุคลากร การพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมใหความรู 

เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความสามารถตรงกับงานท่ีไดรับมอบหมาย พรอมกับการวิเคราะหปญหาในการวางแผน 

การทํางานกับผูรวมงาน 

2) ดานการประเมินผล คือ ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

ตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหทราบถึงระดับความสามารถในการดําเนินงาน สามารถระบุถึง

ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค ซ่ึงเปนแนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานในลําดับตอไป ผูบริหารตองมีการประเมินผลท่ีด ี

คือ มีการประเมินผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ประเมินผลตามวัตถุประสงคของงาน โดยอาศัย

ความสัมพันธท่ีดีกับสมาชิกในสถานศึกษา ในการเก็บรวบรวม จัดทําสถิติ และแปลผลอยางเปนระบบ ซ่ึง

การประเมินผลชวยใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจในการทํางานและปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีข้ึน 

3) ดานการสื่อสาร คือ ความสามารถในการสื่อความคิด การสงขาวสาร ขอเท็จจริง 

ความคิดเห็น ไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่ง เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง เปนตน เพ่ือใหเกิด

ความคิดและทัศนคติเหมือนกัน ท้ังนี้ผูบริหารตองมีกระบวนการในการสงขาวสารโดยอาศัยชองทางและ

สัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับอยางรวดเร็ว ลดขอมูลท่ีมากเกินไปหรือขอมูลท่ีไมมีประสิทธิภาพ พยายาม

กลาวซํ้าและใหความสําคัญกับผูรับสารพรอมกับรับฟงความคิดเห็น มีการรวมอํานาจไวท่ีบุคคลหนึ่งเพ่ือ
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ลดชวงชั้นการบังคับบัญชา และมีการประชาสัมพันธขอมูลของสถานศึกษาไปยังชุมชนทองถ่ินเพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความปรารถนาหรือแรงผลักดันท่ีเกิดจาก

ความตองการของครู ซ่ึงตองการไดรับการตอบสนอง และบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยแสดงออกมาใน

รูปแบบของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 

1) ดานความผูกพัน คือ ความปรารถนาท่ีจะรวมมือกันกับผูอ่ืน มีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

แสวงหาความมีมิตรไมตรีและความสัมพันธระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับจากสังคม อยากเปนสวน

หนึ่งของทีมและไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน คนท่ีมีความตองการนี้จะแสวงหาความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

เชน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบริหารสถานศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมของ

สถานศึกษา และการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือผูบริหารสถานศึกษา 

2) ดานอํานาจ คือ ความปรารถนาท่ีจะมีอิทธิผลเหนือบุคคลอ่ืน ตองการเปนผูมีอํานาจ

เหนือผูอ่ืน ชอบสอนและชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบแขงขันเพ่ือใหสถานภาพสูงข้ึน มีการรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน 

มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน ชอบควบคุมผูรวมงานไมวาจะเปนการใชอิทธิพล

ตอพฤติกรรม หรืออํานาจความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

3) ดานความสําเร็จ คือ ความปรารถนาไดในสิ่งท่ีตนมุงหวัง สิ่งท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทํางานท่ี

ยุงยากใหสําเร็จ ทําใหงานไดมาตรฐานสูงหรือสามารถแกปญหาท่ีซับซอนได ทุมเทความรูความสามารถใน

การทํางานอยางเต็มท่ี มีความมุงม่ันในการแขงขันกันทํางาน มุงเนนท่ีความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว มีความเจร ิญกาวหนา เพ่ือท่ีจะมีศักยภาพและบรรลุความสําเร็จสูงสุด 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 

โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 การสรางเครื่องมือ 

3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบดวย 

3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 52 โรงเรียน รวม 5,351 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 ไดมาดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาและครู ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง 

จากตารางของเครจซ่ีและมอรเกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 

583 คน หลังจากนั้นทําการกําหนดสัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(simple random sampling) (รายละเอียดอางภาคผนวก ง) 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เก่ียวกับทักษะการบริหารท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 45 ขอ จําแนกตามตัวแปรดังนี้ 

1) ดานการบริหารงานบุคคล    22 ขอ (ขอ 1-22) 

2) ดานการประเมินผล     9 ขอ (ขอ 23-31) 

3) ดานการสื่อสาร      14 ขอ (ขอ 32-45) 

มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scales) ตาม

เกณฑของลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมีเกณฑการใหคาคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึงทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 30 ขอ จําแนกตามตัวแปรดังนี้ 

1) ดานความผูกพัน      10 ขอ (ขอ 1-10) 

2) ดานอํานาจ      10 ขอ (ขอ 11-20) 

3) ดานความสําเร็จ      10 ขอ (ขอ 21-30) 

มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scales) ตาม

เกณฑของลิเคิรท (Likert, 1967, pp. 90-95) โดยมีเกณฑการใหคาคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับมาก 

3 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับนอย 

1 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.2.1 การสรางเครื่องมือ  

การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด ตําราและเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะ

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู   

2) ศึกษาวิธีสรางเครือ่งมือจากเอกสารตางๆ  รวมท้ังศึกษาการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3) นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภายใต 
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การแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.2.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) 

และความถูกตองของเนื้อหา (content) โดยใชเทคนิค IOC โดยมีอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

ดานภาษา และดานสถิติ จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

(1) ดร.สุรัตน ไชยชมภู อาจารยประจํา ศูนยนวัตกรรมการบริหาร 

 และนวัตกรรมทางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

(2) นายโชติ แยมแสง อาจารย วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

(3) ดร.ลินดา นาคโปย อาจารยประจํา สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ 

(4) นายศิริพงษ ทีฆะ  ผูอํานวยการโรงเรยีน18เตรียมอุดมศึกษา18พัฒนาการ0 สุวินท

วงศ 

 ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

(5) นายมงคล ชูวงศวัฒนะ ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ 

  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร โดยขอคําถามท่ีมี

คา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 ถือวามีคาความเท่ียงตรงใชได เม่ือหาคา IOC เรียบรอยแลว ผูวิจัยนํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

2) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงไมเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดแก 

 (1) โรงเรียนราชวินิตมัธยม    จํานวน 6 คน 

 (2) โรงเรยีนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย  จํานวน 6 คน 

 (3) โรงเรียนเทพศิรินทร     จํานวน 6 คน 

 (4) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    จํานวน 6 คน 

 (5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี   จํานวน 6 คน 

3) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธีการของครอนบัค 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∞- coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

67 
 
เทากับ 0.99 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูงสามารถนําแบบสอบถามไปใชไดจริง 

4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวทําเปนฉบบัสมบรูณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป  

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1. ผูวิจัยบันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือขอ

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

3.3.2. ผูวิจัยยื่นหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

แกผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยผานผูบรหิารสถานศึกษา  

3.3.3. ผูวิจัยติดตาม จัดเก็บแบบสอบถาม ภายหลังจากท่ีสงแบบสอบถามไปแลว 2 สปัดาห  

3.3.4. ในกรณีท่ีไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยนัดมารับแบบสอบถามอีกใน 1 สปัดาห  

3.3.5. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 583 คน คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํา

แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบคัดเลือกแบบสอบถามเพ่ือนําไปใชในการ

วิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.4.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ  

3.4.2 การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอใน

รูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

เกณฑการวิเคราะหขอมูล ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามเกณฑของเบส (Best, 

1993, p. 246) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับนอย 
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คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.3 การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอใน

รูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

เกณฑการวิเคราะหขอมูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑของเบส (Best, 1993, p. 246) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.4 การวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบการนําตัวแปรอิสระท้ังหมดมาสรางเปนสมการถดถอย (multiple regression analysis: enter method) 

เพ่ือสรางสมการถดถอย ท้ังนี้ผูวิจัยใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) การหาสมการถดถอย ซ่ึงเปนการหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยและคาคงที่ของ

การถดถอยจะประกอบดวยตัวแปรพยากรณ 1 ตัวและตัวถูกพยากรณต้ังแต 2 ตัวข้ึนไป สามารถเขียน

เปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบไดวา Y' = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 และสมการพยากรณใน

รูปของคะแนนมาตรฐานไดวา Z'Y = b1ZX1 + b2ZX2 + b3ZX3 

เม่ือ Y' แทน  ตัวแปรในรูปของคะแนนดิบท่ีถูกพยากรณโดย X1, X2, X3,……. Xk 

 a แทน  Y-intercept ของกลุมตัวอยาง หรือคา Y' เม่ือ X = 0 

 Z'Y แทน  ตัวแปรในรูปของคะแนนมาตรฐานท่ีถูกพยากรณโดย  X1, X2, X3,……. 

Xk 

 b1 + b2 + b3 แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณของตัวแปรพยากรณ 

 X1 + X2 + X3 แทน  ตัวแปรอิสระตัวท่ี 1, 2,……k 

2) ทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณแตละตัววามีนัยสําคัญหรือไม 

คือ t และ Sig. แสดงวาความนาจะเปนของการทดสอบวาตัวแปรพยากรณตัวใดควรนําไปใชในสมการ

ไดบาง ถาคา t สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา สามารถนําไปใชในสมการได 

สําหรับการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีคํานวณได มาแปลผลของความสัมพันธนั้น 

ใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของรันยอน (Runyon, 1996 p. 238) โดยใชเกณฑ ดังนี้ 

1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน  

2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมี
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ความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันใน ลักษณะ

คลอยตามกัน แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามกันหรือ

ผกผันกัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ สามารถพิจารณาไดดังนี้  

-0.29 ถึง -0.10 หรือ 0.10 ถึง 0.29 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับนอย 

-0.49 ถึง -0.30 หรือ 0.30 ถึง 0.49 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

-1.00 ถึง -0.50 หรือ 0.50 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับมาก 

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้  

3.5.1 คาเฉลี่ย ( x ) 

3.5.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.5.3 คาการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ผูวิจัยไดเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

4.2 สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

x     แทน  คาเฉลี่ย 

S.D.    แทน  ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

r    แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

n     แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

*      แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

X      แทน  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม 

X1   แทน  ดานการบริหารงานบุคคล 

X2   แทน  ดานการประเมินผล 

X3   แทน  ดานการสื่อสาร 

Y    แทน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวม 

Y1   แทน  ดานความผูกพัน  
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Y2   แทน  ดานอํานาจ 

Y3   แทน  ดานความสําเร็จ 

SS   แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 

df   แทน  ข้ันของความอิสระ 

MS   แทน  คาความแปรปรวน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

70 

F   แทน  คาสถิติทดสอบเอฟ 

b    แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

S.E.b   แทน  คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

S.E.est   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระ 

B   แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาตัวแปรเปนคามาตรฐาน 

t    แทน  สถิติทดสอบที 

R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R 2     แทน  ประสิทธิภาพการพยากรณ 

Sig.   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติ 

*   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 Y'    แทน  สมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

 Z'Y    แทน  สมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน                                                      
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดับ

ระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ใชเกณฑระดับคุณภาพท่ีกําหนดไว ผลการวิเคราะห

ขอมูล ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม 

 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานการบริหารงานบุคคล 3.85 0.90 มาก 2 

2. ดานการประเมินผล 3.90 0.86 มาก 1 

3. ดานการสื่อสาร 3.81 0.89 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.85 0.88 มาก  
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จากตาราง 4 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม อยูในระดับมาก ( x  = 3.85) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรยีงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการประเมินผล ( x  = 3.90) 

ดานการบริหารงานบุคคล ( x  = 3.85) และดานการสื่อสาร ( x  = 3.81)  

 

ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล (X1) 

 

ดานการบริหารงานบุคคล 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารมอบหมายงานท่ีมีความสําคัญและ 

ทาทายแกครูอยูบอยครั้ง 

3.86 0.81 มาก 8 

2. ผูบริหารใหคําปรึกษาเปนอยางดีแกผูรวมงาน 3.83 0.93 มาก 13 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น 

ในโอกาสตางๆ อยางเต็มท่ี 

3.80 0.94 มาก 17 

4. ผูบริหารใหขอเสนอแนะในการทํางานอยูเสมอ 3.82 0.84 มาก 14 

5. ผูบริหารสงเสริมใหครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติม

เพ่ือพัฒนาความสามารถของครู 

4.00 0.90 มาก 2 

6. ผูบริหารใหความชวยเหลือบุคลากรอยางเต็มท่ี

ในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

3.88 0.94 มาก 7 

7. ผูบริหารปฏิบัติอยางเสมอภาคกับครูทุกคน 3.68 1.01 มาก 22 

8. ผูบริหารวางตัวเปนผูนําท่ีดีในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

3.97 0.89 มาก 4 

9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหครูในการปฏิบัติงาน

อยูเปนประจํา 

3.78 0.92 มาก 18 

10. ผูบริหารจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เพ่ือรวมกันในการวางแผนการทํางาน 

3.70 0.99 มาก 21 

11. ผูบริหารสนับสนุนการทํางานแบบกลุม

มากกวาแบบเดี่ยว 

3.83 0.90 มาก 12 

12. ผูบริหารปฏิบัติตามคําแนะนําของความเห็น

สวนใหญในท่ีประชุมอยูเสมอ 

3.81 0.90 มาก 15 
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13. ผูบริหารกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจของ

กลุมในการทํางาน 

3.80 0.91 มาก 16 

14. ผูบริหารกําหนดหนาท่ีการทํางานรวมกันอยาง

ชัดเจน 

3.83 0.89 มาก 11 

15. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสิทธิในการตัดสินใจ

ตามความเหมาะสม 

3.83 0.81 มาก 10 

16. ผูบริหารมอบหมายงานเหมาะสมกับ

ความสามารถของครู 

3.74 0.83 มาก 19 

17. ผูบริหารสงเสริมครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูใน

สถานท่ีตางๆ เปนประจํา 

3.99 0.89 มาก 3 

ตาราง 5 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการบรหิารงานบุคคล (X1) 

 

ดานการบริหารงานบุคคล 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

18. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความสามารถ

อยางเต็มท่ี 

3.91 0.88 มาก 5 

19. ผูบริหารชื่นชมผลงานของครูแกผูอ่ืนอยูเสมอ 3.88 0.90 มาก 6 

20. ผูบริหารรูถึงความสามารถท่ีโดดเดนของครูแต

ละคนเปนอยางดี 

3.70 0.90 มาก 20 

21. ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานอยูเสมอ 3.86 0.94 มาก 9 

22. ผูบริหารมีกัลยาณมิตรกับครูทุกคน 4.16 0.85 มาก 1 

 เฉลี่ยรวม 3.85 0.90 มาก  

 

จากตาราง 5 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล (X1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.85) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 

ผูบริหารมีกัลยาณมิตรกับครูทุกคน ( x  = 4.16) ผูบริหารสงเสริมใหครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือ

พัฒนาความสามารถของครู ( x  = 4.00) ผูบริหารสงเสริมครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูในสถานท่ีตางๆ

เปนประจํา ( x  = 3.99) และอันดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารปฏิบัติอยางเสมอภาค
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กับครูทุกคน ( x  = 3.68) ผูบริหารจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือรวมกันในการวางแผน 

การทํางาน ( x  = 3.70) ผูบริหารรูถึงความสามารถท่ีโดดเดนของครูแตละคนเปนอยางดี ( x  = 3.70) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา         

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการประเมินผล (X2) 

 

ดานการประเมินผล 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารมีการสงเสริมใหจัดเก็บขอมูล

หลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ 

4.02 0.84 มาก 1 

2 ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครู 

เปนระยะๆ 

3.93 0.87 มาก 3 

3. ผูบริหารชวยเหลือครูในการประเมินผลงาน

และใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม 

3.87 0.86 มาก 5 

ตาราง 6 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

                          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการประเมินผล (X2) 

 

ดานการประเมินผล 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ผูบริหารประเมินผลงานของครูดวย 

ความยุติธรรม 

3.85 0.92 มาก 8 

5. ผูบริหารเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผล

อยางเหมาะสม 

3.83 0.87 มาก 9 

6. ผูบริหารใหความสําคัญตอการประเมินผลงาน

ของครู 

3.92 0.86 มาก 7 

7. ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการประเมินผลงาน

ของตนเองเปนประจํา 

3.90 0.87 มาก 4 

8. ผูบริหารมีหลักการท่ีเหมาะสมใน 

การประเมินผล 

3.86 0.84 มาก 6 

9. ผูบริหารมีความสามารถในการประเมินผล

งานภายในโรงเรียน 

3.94 0.83 มาก 2 
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 เฉลี่ยรวม 3.90 0.86 มาก  

 
จากตาราง 6 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการประเมินผล (X2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.90) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหาร 

มีการสงเสริมใหจัดเก็บขอมูลหลักฐานตาง  ๆอยางเปนระบบ (x  = 4.02) ผูบริหารมีความสามารถในการประเมิน 

ผลงานภายในโรงเรียน ( x  = 3.94) ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเปนระยะๆ ( x  = 3.93) และ

อันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลอยางเหมาะสม ( x  = 3.83) 

ผูบริหารประเมินผลงานของครูดวยความยุติธรรม ( x  = 3.85) ผูบริหารมีหลักการที่เหมาะสมใน 

การประเมินผล ( x  = 3.86) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหาสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการสื่อสาร (X3) 

 

ดานการสื่อสาร 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ผูบริหารอธิบายการทํางานกอนมอบหมายงาน

ทุกครั้ง 

3.88 0.85 มาก 2 

ตาราง 7 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการสื่อสาร (X3) 

 

ดานการสื่อสาร 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

2. ผูบริหารนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอ 

การทํางานเปนประจํา 

3.88 0.87 มาก 3 

3. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

ในการปฏิบัติงาน 

3.84 0.91 มาก 5 

4. ผูบริหารพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูอ่ืนอยูเสมอ 4.02 0.92 มาก 1 

5. ผูบริหารมีวิธีการอธิบายวิธีการทํางานแกครูท่ี

เหมาะสมและเขาใจงาย 

3.75 0.89 มาก 11 
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6. ผูบริหารมีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีสําคัญ

ของโรงเรียนแกชุมชน 

3.75 0.88 มาก 9 

7. ผูบริหารสื่อสารการทํางานกับผูรวมงานใหเขาใจ

ในเวลาสั้นๆ 

3.72 0.89 มาก 14 

8. ผูบริหารจัดรูปแบบการสื่อสารในโรงเรียนใหมี

ความสะดวกและมีมาตรฐาน 

3.77 0.86 มาก 8 

9. ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของโรงเรียน

อยางเหมาะสม 

3.74 0.88 มาก 13 

10. ผูบริหารมีวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 3.75 0.92 มาก 12 

11. การประชาสัมพันธของผูบริหารมีผลทําให

กิจกรรมของโรงเรยีนไดรับความสนใจจาก

บุคคลภายนอก 

3.75 0.87 มาก 10 

12. ผูบริหารสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของโรงเรียน 

3.86 0.89 มาก 4 

13. ผูบริหารสงเสริมใหครูพัฒนาทักษะดาน 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธอยูเปนประจํา 

3.79 0.92 มาก 7 

14. ผูบริหารติดตามประเมินผลการสื่อสาร 

ในการทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

3.82 0.88 มาก 6 

 เฉลี่ยรวม 3.81 0.89 มาก  

 

จากตาราง 7 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ดานการสื่อสาร (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารพูดคุยอยางเปนกันเอง

กับผูอ่ืนอยูเสมอ ( x  = 4.02) ผูบริหารอธิบายการทํางานกอนมอบหมายงานทุกครั้ง ( x  = 3.88) ผูบริหาร

นําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการทํางานเปนประจํา ( x  = 3.88) และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก 

ผูบริหารสื่อสารการทํางานกับผูรวมงานใหเขาใจในเวลาสั้นๆ ( x  = 3.72) ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียง

ของโรงเรียนอยางเหมาะสม ( x  = 3.74) ผูบริหารมีวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย ( x  = 3.75) 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
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 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาคะแนน ( x ) และความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)  สําหรับคาระดับ

การศึกษาระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ใชเกณฑระดับคุณภาพท่ีกําหนดไว ผลการวิเคราะห

ขอมูล ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานความผูกพัน 4.05 0.79 มาก 3 

2. ดานอํานาจ 4.06 0.78 มาก 2 

3. ดานความสําเร็จ 4.19 0.79 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.10 0.79 มาก  

 

จากตาราง 8 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ภาพรวม อยูในระดับมาก ( x  = 4.10) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสําเร็จ ( x  = 4.19) ดานอํานาจ ( x  = 4.06) 

และดานความผูกพัน ( x  = 4.05) 

 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานความผูกพัน (Y1) 

 

ดานความผูกพัน 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. การปฏิบัติงานของครูมีลักษณะเปน 

การทํางานแบบทีมงาน 

3.92 0.76 มาก 6 

2. ครูไดรับการชมเชยจากผูบริหารอยูบอยครั้ง 3.77 0.86 มาก 10 

3. ครูไดเขารวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียน 

4.13 0.78 มาก 3 

ตาราง 9 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานความผูกพัน (Y1) 

 

ดานความผูกพัน 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ครูไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพ 

ดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน 

3.90 0.83 มาก 8 

5. ครูมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับโรงเรียน 3.92 0.85 มาก 7 

6. ครูมีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารโรงเรียน 3.90 0.85 มาก 9 

7. ครูและผูบริหารปฏิบัติตอกันดวยมิตรไมตรีท่ีดี 4.04 0.80 มาก 5 

8. การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ

เขาใจอันดีตอกันในหมูบุคลากรดวยกัน 

4.08 0.78 มาก 4 

9. ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน 4.36 0.71 มาก 2 

10. ครูมีความภาคภูมิใจเม่ือศิษยประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

4.46 0.69 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.79 มาก  

 

จากตาราง 9 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ดานความผูกพัน (Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.05) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูมีความภาคภูมิใจเม่ือ

ศิษยประสบความสําเร็จในชีวิต ( x  = 4.46) ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน ( x  = 4.36) ครูไดเขา

รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ( x  = 4.13) และอันดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับ

การชมเชยจากผูบริหารอยูบอยครั้ง ( x  = 3.77) ครูมีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารโรงเรียน ( x  = 3.90) 

ครูไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน ( x  = 3.90)  

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานอํานาจ (Y2) 

 

ดานอํานาจ 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ครูไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบงาน 4.14 0.73 มาก 3 
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ตามตําแหนง  

2. ครูไดรับอิสระในการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง 4.23 0.74 มาก 1 

3. ครูสามารถแกปญหาตางๆ ดวยตนเองได โดย

ไมตองรอคําสั่ง 

4.07 0.78 มาก 6 

ตาราง 10 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของคร ูสังกัด    

                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานอํานาจ (Y2) 

 

ดานอํานาจ 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ครูมีอิทธิพลตอบุคลากรในระดับเดียวกัน 3.81 0.80 มาก 10 

5. ครูไดรับโอกาสเปนผูนําในการทํางานเปนทีม 3.98 0.77 มาก 8 

6. ครูไดรับการยอมรับในการเสนอแนวคิดใหมๆ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.95 0.85 มาก 9 

7. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากผูปกครอง 4.10 0.72 มาก 4 

8. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากนักเรียน 4.18 0.71 มาก 2 

9. ครูไดรับการชมเชยหรือรางวัล เม่ือสราง

ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

4.10 0.83 มาก 5 

10. ครูไดรับโอกาสในการสอบแขงขันเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

4.05 0.86 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.78 มาก  

 

จากตาราง 10 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ดานอํานาจ (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับอิสระในการจัดการเรียน

การสอนดวยตนเอง ( x  = 4.23) ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากนักเรียน ( x  = 4.18) ครูไดรับความไววางใจ

ในการรับผิดชอบงานตามตําแหนง ( x  = 4.14) และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ครูมีอิทธิพล

ตอบุคลากรในระดับเดียวกัน ( x  = 3.81) ครูไดรับการยอมรับในการเสนอแนวคิดใหมๆในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ( x  = 3.95) ครูไดรับโอกาสเปนผูนําในการทํางานเปนทีม ( x  = 3.98) 

 

ตาราง 11  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู สังกัด 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานความสําเร็จ (Y3) 

 

ดานความสําเร็จ 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ครูมีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู 4.31 0.75 มาก 3 

2. ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษามา 

4.36 0.76 มาก 1 

3. ครูไดรับความไววางใจจากผูบริหารใน 

การแสดงความสามารถดานตางๆ 

4.09 0.82 มาก 8 

ตาราง 11 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานความสําเร็จ (Y3) 

 

ดานความสําเร็จ 
n = 583 

x  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

4. ครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 4.33 0.70 มาก 2 

5. ครูไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถ 

ของตนเองจากผูบริหาร  ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

4.19 0.80 มาก 6 

6. ครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

4.21 0.71 มาก 4 

7. ครูไดรับโอกาสจากผูบริหารในการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

4.05 0.83 มาก 10 

8. ครูไดรับการเรียนรูเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ทางการศึกษาใหมๆ อยูเสมอ 

4.11 0.81 มาก 7 

9. ผูบริหารใหการสนับสนุนการเลื่อน 

วิทยฐานะของครู 

4.19 0.83 มาก 5 

10. ครูไดรับการเลื่อนตําแหนงตามผลงานและ

ความสามารถเปนสําคัญ 

4.07 0.86 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.19 0.79 มาก  
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จากตาราง 11 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ดานความสําเร็จ (Y3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.19) เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรง

ตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษามา ( x  = 4.36) ครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ( x  = 4.33) 

ครูมีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู ( x  = 4.31)  และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับ

โอกาสจากผูบริหารในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ( x  = 4.05) ครูไดรับการเลื่อนตําแหนงตามผลงาน

และความสามารถเปนสําคัญ ( x  = 4.07) ครูไดรับความไววางใจจากผูบริหารในการแสดงความสามารถ

ดานตางๆ ( x  = 4.09) 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีแบบปกติ (enter method) ท่ีกําหนด

ไววา ทักษะดานการบริหารงานบุคคล ทักษะดานการประเมินผล ทักษะดานการสื่อสาร สงผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  

ตาราง 12  คาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

X1 1.000    

X2 .899* 1.000   

X3 .908* .886* 1.000  

Y .685* .679* .674* 1.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตาราง 12  พบวา ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม 

พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงอันดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไดแก ดาน

การบริหารงานบุคคล (X1) โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .685 ดานการประเมินผล (X2) โดยมีคาสหสัมพันธ

เทากับ .679 ดานการสื่อสาร (X3) โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .674 ตามลําดับ 
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ตาราง 13  คาความแปรปรวนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ทักษะการบริหาร 80.670 3 26.890 189.761 .000 

ความคลาดเคลื่อน 82.047 579 .142   

รวม 162.716 582    

 

จากตาราง 13 พบวา ตัวแปรทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสติติท่ี .05 และสามารถนําตัวแปรท้ังหมดไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 14  การวิเคราะหการถดถอยของทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม 

 

ตัวแปร b S.E.b B t Sig. 

(constant) 1.839 .097  19.044 .000 

X1 .230 .067 .279 3.451 .001 

X2 .187 .052 .261 3.585 .000 

X3 .153 .062 .189 2.477 .014 

Constant = 1.839     

R    = .704, R 2  = .496, S.E.est = 

.376, 

F = 189.761, Sig. = .000  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตาราง 14 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจการพยากรณดีท่ีสุด 

ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .279 รองลงมา ไดแก 

ดานการประเมินผล (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .261 และดานการสื่อสาร (X3) มีคา

สัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .189 โดยมีคาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ .496 นั้นคือ 

ตัวแปรพยากรณท้ัง 3 ตัวสามารถพยากรณตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรอยละ 49.6 แสดงวา ทักษะดานการบริหารงานบุคคล (X1) 

ทักษะดานการประเมินผล (X2) และทักษะดานการสื่อสาร (X3) สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการวเิคราะหทักษะการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ

ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

Y' = 1.839 + .230X1 + .187X2 + .153X3 

Z'Y = .279ZX1 + .261ZX2 + .189ZX3 
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บทท่ี 5 

  สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2556 

ไดมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครู ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ีและมอรเกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 583 คน หลังจากนั้นทําการกําหนด

สัดสวนตามขนาดของสถานศึกษาและแบงอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม

แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวไป

ทดลองใชกับผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 30 คน 

เพ่ือหาความเชื่อม่ันปรากฏวา แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ .99 แลวนําไปใช

กับกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย

แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 583 ฉบับ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง ผลปรากฏวา 

ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 583 คน คิดเปน รอยละ 100  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีแบบ

การนําตัวแปรอิสระท้ังหมดมาสรางเปนสมการถดถอย (regression analysis : enter method) 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

5.1.1 ผลของการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการประเมินผล และดานการสื่อสาร พิจารณาเปนรายดานพบวา 
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1) ดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารมีการสงเสริมใหจัดเก็บ

ขอมูลหลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ ผูบริหารมีความสามารถในการประเมินผลงานภายในโรงเรียน 

ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเปนระยะๆ และอันดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหาร
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เลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลอยางเหมาะสม ผูบริหารประเมินผลงานของครูดวยความยุติธรรม 

ผูบริหารมีหลักการท่ีเหมาะสมในการประเมินผล  

2) ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารมีกัลยาณมิตร 

กับครูทุกคน ผูบริหารสงเสริมใหครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถของครู ผูบริหาร

สงเสริมครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูในสถานท่ีตางๆ เปนประจํา และอันดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ 

ไดแก ผูบริหารปฏิบัติอยางเสมอภาคกับครูทุกคน ผูบริหารจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือรวมกัน

ในการวางแผนการทํางาน ผูบริหารรูถึงความสามารถท่ีโดดเดนของครูแตละคนเปนอยางดี  

3) ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูอ่ืน

อยูเสมอ ผูบริหารอธิบายการทํางานกอนมอบหมายงานทุกครั้ง ผูบริหารนําเสนอขอมูลท่ีประโยชนตอการ

ทํางานเปนประจํา และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ผูบริหารสื่อสารการทํางานกับผูรวมงานใหเขาใจ

ในเวลาสั้นๆ ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของโรงเรียนอยางเหมาะสม ผูบริหารมีวิธีการประชาสัมพันธ

ท่ีหลากหลาย 

5.1.2 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสําเร็จ ดานอํานาจ ดานความผูกพัน  

1) ดานความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชา

ท่ีจบการศึกษามา ครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู 

และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับโอกาสจากผูบริหารในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ครูไดรับ

การเลื่อนตําแหนงตามผลงานและความสามารถเปนสําคัญ  ครูไดรับความไววางใจจากผูบริหารในการแสดง

ความสามารถดานตางๆ  

2) ดานอํานาจ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับอิสระในการจัดการเรียนการสอน

ดวยตนเอง ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากนักเรียน ครูไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบงานตามตําแหนง 

และอันดับคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ครูมีอิทธิพลตอบุคลากรในระดับเดียวกัน ครูไดรับการยอมรับใน

การเสนอแนวคิดใหมๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูไดรับโอกาสเปนผูนําในการทํางานเปนทีม 

3) ดานความผูกพัน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ครูมีความภาคภูมิใจเม่ือศิษยประสบความสําเร็จ

ในชีวิต ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน ครูไดเขารวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และอันดับ
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คาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ ไดแก ครูไดรับการชมเชยจากผูบริหารอยูบอยครั้ง  ครูมีความสัมพันธอันดีกับ

ผูบริหารโรงเรียน ครูไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน  

5.1.3 ผลการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม พบวา มีความสัมพันธทางบวก

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือศึกษา

คาการถดถอยพหุคูณ พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีคาการถดถอยพหุคูณจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประเมินผล ทักษะดานการสื่อสาร โดยมีคาประสิทธภิาพการพยากรณ 

เทากับ .496 หมายถึง สามารถพยากรณไดรอยละ 49.6 แสดงวา ทักษะดานการบริหารงานบุคคล ดานการประเมินผล 

และทักษะดานการสื่อสาร สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ภาพรวม อยามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณใน

รูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  ZlY = .279ZX1 + .261ZX2 + .189ZX3 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นท่ีพบในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.2.1 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 มีคาเฉลี่ย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  

ชิต นพเกียรต ิ(2551, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จําเรียง  ไพบูลยเบ็ญจะ (2551, บทคัดยอ) 

ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไชโรจน ศรีวิเชียร (2548, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหาร

ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบวา ทักษะการบริหารตามสภาพปจจุบัน

ของผูบริหาร มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา อุดมผล 

(2550, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

ศักดิ์ศรี สนจิตร (2549, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

84 
 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคาเฉลี่ย 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาพร บุญมาก (2552, บทคัดยอ) 

ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุพรรณบุรีเขต 2 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา  มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดมาโดยการสอบคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ซ่ึงมีการกําหนดหลักเกณฑของผูมีสิทธไดรับการคัดเลือก และมีการสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกผูมีความรู 

ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา จึงทําใหไดรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีทักษะดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการสื่อสาร และดานการประเมินผล ซ่ึงทําใหมีสามารถในการปกครองบังคับบัญชา สรางความรวมมือ

ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา อธิบายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลอยางถูกตอง 

และวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการทํางานลวงหนาไดอยางประสิทธิภาพอยางแทจริง  

5.2.2 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการประเมินผล สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พีรพัฒน รุงรือง 

(2553, หนา 98) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 พบวา ทักษะการนิเทศการศึกษา

ดานการประเมินผลของผูบริหาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา อุดมผล 

(2549, หนา 105-106) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

การปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ทักษะ 

การบริหารงานดานการประเมินผลและการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

ผูบริหารมีการสงเสริมใหจัดเก็บขอมูลหลักฐานตางๆ อยางเปนระบบเพ่ือสะดวกในการคนหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ ผูบริหารมีความสามารถในการประเมินผลงานตางๆ ภายในโรงเรียนไดอยางถูกตอง  

มีหลักการในการประเมินผลท่ียุติธรรม มีการวิเคราะหขอมูลในการทํางานเปนข้ันตอน จนนําไปสูความสําเร็จ

ของการทํางานวัตถุประสงค สงเสริมใหครูมีการประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือสรางแรงจูงใจท่ีดีในการทํางาน 

5.2.3 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการสื่อสาร อยูในระดับมาก สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2552, หนา 90) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 9 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

พบวา พนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาทองถ่ินในโรงเรียนเทศบาล มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ

ปจจัยดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันดับท่ีสาม สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ โพธิ์ทอง 

(2551, หนา 74) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิผล
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ของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสื่อสารท่ีเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันดับท่ีหา ท้ังนี้อาจ

เนื่องมากจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการสื่อสารขอมูลขาวสารของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาท่ีนอย ทําใหครู และคนในชุมชนไมไดรับขาวสารท่ีสําคัญ รวมไปถึงการอธิบายการทํางาน

ท่ีไมชัดเจน ไมมีมาตรฐาน ทําใหไมเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานท่ีแทจริง ดังนั้นผูบริหารควร

สงเสริมการสื่อสารขอมูลขาวสารใหมีชองทางหลากหลายมากข้ึน และมีผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ี

เปนผูประสานงานในการทํางาน เพ่ือชวยเหลือผูบริหารในการสื่อสารอีกทางหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

พบวา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมหมาย นาควิเชียร  

(2548, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

กฤตธี จําเริญพานิช  (2549, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียน สังกัด

เทศบาลชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล พบวา ความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของสมหมาย เผือกสีทอง  (2554, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล  (2551, บทคัดยอ)  

ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา แรงจูงใจของครู

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูไดรับการรวมมือในการทํางาน ไดรับการยอมรับท่ีดี

จากผูรวมงานและนักเรียน ไดรับการยกยองจากผูรวมงาน มีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู 

ไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบงานตามตําแหนง มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู ไดรับการชมเชย

หรือรางวัล เม่ืองานประสบความสําเร็จ เปดโอกาสในการแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามผลงาน

และความสามารถเปนสําคัญ สงเสริมใหทํางานในสิ่งใหมๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานใหสูงข้ึน 

5.2.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานความสําเร็จ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ เฮ้ียนชาศรี  

(2552, หนา 84) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรสาคร พบวา แรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานตองการความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเตือน กามินี  

(2554, หนา 67) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ของพนักงานครู ดานความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รจนา เตชะศรี  

(2551, หนา 60) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุมเครือขาย

หนองหวา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของครูดานความสําเร็จ 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก ครูมีความรูสึกถึงความกาวหนาในอาชีพครู 

มีความทุมเทความรูความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีตามเปาหมายท่ีกําหนด และความตองการ

พัฒนาความสามารถของตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมถึงการแสดงความสามารถในดานตางๆ เพ่ือให

ไดรับการเลื่อนตําแหนงในการทํางาน มุงเนนท่ีความสําเร็จของงาน และจากผูบริหารใหการสนับสนุน

การทํางาน เรียนรูการทํางานใหมๆ ทาทาย นําไปสูความสําเร็จท่ีภูมิใจ 

5.2.6 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความผูกพัน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล 

(2551, หนา 76) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 

พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครใูนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานความตองการความผูกพัน มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญานี รักยศ (2551, หนา 97) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

อาจารยและผูสนับสนุนการสอนโรงเรียนสันติราษฏรบริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พบวา อาจารยและผูสนับสนุนการสอน มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานในดานความความสัมพันธระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อันดับท่ีหา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชันญานุช ปนทองคํา 1 (2555, หนา 59) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อันดับท่ีสี่ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก ครูคอยไมไดรับการชมเชยจากผูบริหาร 

ไมไดรับโอกาสในการแสดงความสามารถของตนกับผูอ่ืน ทําใหรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญกับสถานศึกษา 

ความผูกพันกับสถานศึกษาจึงไมเกิดข้ึน เปนเหตุใหไมมีแรงจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ดังนั้น ผูบริหารควร

การเขารวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน โดยการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเขาใจ

อันดีตอกันในหมูบุคลากรดวยกัน สรางมิตรไมตรีท่ีดี และทํางานในลักษณะการทํางานแบบทีมงาน 

เพ่ือทําใหครูมีความรูสึกผูกพันกับสถานศึกษา 

5.2.7 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดแก 

ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประเมินผล และดานการสื่อสาร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก แรงจูงใจใน

http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การปฏิบัติงานของครูเกิดจากความปรารถนาหรือแรงผลักดันท่ีเกิดจากความตองการของครู ซ่ึงตองการ

ไดรับการตอบสนอง โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในดานการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคลมีความเก่ียวของกับตัวบุคคลมากท่ีสุด สอดคลองกับ

ทฤษฏี Y ของ แมกเกรเกอร (McGregor, 1960, pp. 47-48) ท่ีอธิบายความเชื่อท่ีวา บุคคลมีความสามารถ

และความคิดสรางสรรค รับผิดชอบ พรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มท่ีเม่ืออยูในสภาพท่ีเอ้ืออํานวย สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุรเดช คําวันดี (2553, หนา 101) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา การบริหารงานบุคคลเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และทักษะ

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในดานการประเมินผล สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารตองทราบถึงระดับความสามารถในการดําเนินงาน สามารถระบุถึงประสิทธิภาพ

ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 

ซ่ึงเปนแนวทางในการตัดสินใจ สอดคลองกับพัชรา อุดมผล (2550, หนา 191) ท่ีกลาววา จุดประสงค

สําคัญของการประเมินบุคลากรอยูท่ีการจูงใจและการพัฒนา เนื่องจากการประเมินผลชวยใหฝายบริหาร

สามารถติดตามกระบวนการพัฒนาลูกจางแตละคน การประเมินจึงชวยใหทราบถึงเบื้องหลังขอมูลขาวสาร

อันจําเปนตอการฝกอบรมและตอการมอบหมายงานท่ีอาจมีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรา อุดมผล 

(2550, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ทักษะการประเมินผลและ

การใหรางวัล มีความสําคัญตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาในดานสื่อสาร สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารตอง

มีกระบวนการในการสงขาวสารโดยอาศัยวิธีการ หรือสัญลักษณตางๆ เพ่ือใหถึงผูรับอยางรวดเร็วและ

เขาใจงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ โพธิ์ทอง (2551, หนา 88) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การสรางทีมงาน

ท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ดานการสื่อสาร

ท่ีเปดเผยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2552, หนา 106) ท่ีทําการวิจัย

เรื่อง ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 9 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พบวา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ระดับปจจัยของผูบริหารสถานศึกษาดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก จึงเปนขอยืนยันวา

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคล ดานการสื่อสาร ดานการประเมินผล 

สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
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5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใช 

1) ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล มีการสงครูไปอบรม

เพ่ิมพูนความรูในสถานท่ีตางๆ มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถของครู เพ่ือทําใหแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมเพ่ิมมากข้ึน สงผลดีตอการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูมากข้ึน 

2) ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหจัดเก็บขอมูล หลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ 

และใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลงานของครูโดยเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผลอยาง

เหมาะสม มีเกณฑการตัดสินท่ีเหมาะสม พรอมท้ังสงเสริมใหครูมีการประเมินผลงานของตนเองเปนประจํา 

เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน 

3) ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดและพัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน 

ทําใหผูอ่ืนเขาใจวัตถุประสงคของการสื่อสารไดอยางครบถวน รวดเร็ว และเขาใจงาย มีการจดัรูปแบบ

การสื่อสารในโรงเรียนใหมีความสะดวกและมีมาตรฐาน มีการการประชาสัมพันธขาวสารท่ีสําคัญของ

โรงเรียนแกชุมชน มีการติดตามประเมินผลการสื่อสารในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการสงเสริมใหครู

พัฒนาทักษะดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4) ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ใหการยอมรับ และการจัดรูปแบบ

การทํางานเปนทีม มีการใหคําชมเชยแกครูท่ีปฏิบัติงานสําเร็จ มีกัลยาณมิตรกับครูทุกคน เปดโอกาสใน

การแสดงศักยภาพดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน มีการสรางบรรยากาศในการทํางานใหครรููสึกวาเปนสวนหนึ่ง

กับสถานศึกษา เพ่ือสรางความความผูกพันใหเกิดข้ึนกับครู และผูบริหารสถานศึกษา 

5) ผูบริหารควรเสริมสราง และพัฒนาทักษะการบริหารดานการบริหารงานบุคคล 

การประเมินผล และการสื่อสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ทําใหปฏิบัติงาน

ของครูบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 2) ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เก่ียวกับแรงจูงใจดานความตองการ

ความผูกพัน เพ่ือหาแนวทางแกปญหา เพราะมีผลตอการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและ 

การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 3) ควรศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

4) ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีสงผลตอสถานศึกษาในดานตางอ่ืน 

เชน ประสิทธิผลของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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5) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับทักษะการบริหารท่ีสงผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัย ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาวัยราชภัฏราชนครินทร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางสงเสริม แกไข ปรับปรุงทักษะการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. คําตอบท่ีไดจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของทานแตประการใด ผูวิจัยจะนําไป

วิเคราะหในภาพรวม เพ่ือใชในการพัฒนาการบริหารการศึกษา จึงใครขอความกรุณาทานโปรดตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือใหผลการวิจัยมีความเชื่อถือ และสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

3. แบบสอบถามฉบบันี้ แบงออกเปน 2 ตอน จํานวน 75 ขอ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จํานวน 30 ขอ 

4. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

  

 

 

  

            (นายณัฐ มะลิซอน) 

      นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต  

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

คําชี้แจง   

กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน       ใหตรงกับระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เพียง 1 ชอง ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมีความหมาย 

ดังนี้ 

 5  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับมาก 

3  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับนอย  

1  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตัวอยาง 

ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

0 

 

00 

ผูบริหารใหความชวยเหลือครูในการทํางาน

อยูเปนประจํา 

ผูบริหารมีกริยามารยาทเปนท่ีนานับถือ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 จากตัวอยางในขอ ( 0 ) แสดงวา ทานมีความคิดเห็นตอระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาในการความชวยเหลือครูในการทํางานอยูเปนประจํา ในระดับมาก สําหรับในขอ ( 00 ) แสดง

วา ทานมีความคิดเห็นตอระดับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในการกิริยามารยาทเปนท่ีนา

นับถือ ในระดับนอย 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

 

1. 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ผูบริหารมอบหมายงานท่ีมีความสําคัญและ

ทาทายแกครูอยูบอยครั้ง 

     

2. ผูบริหารใหคําปรึกษาเปนอยางดีแกผูรวมงาน      

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น 

ในโอกาสตางๆ อยางเต็มท่ี 

     

4. ผูบริหารใหขอเสนอแนะในการทํางานอยู

เสมอ 

     

5. ผูบริหารสงเสริมใหครูแสวงหาความรูเพ่ิมเติม

เพ่ือพัฒนาความสามารถของครู 

     

6. ผูบริหารใหความชวยเหลือบุคลากรอยาง

เต็มท่ีในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

     

7. ผูบริหารปฏิบัติอยางเสมอภาคกับครูทุกคน      

8. ผูบริหารวางตัวเปนผูนําท่ีดีในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

     

9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหครูในการปฏิบัติงาน

อยูเปนประจํา 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

10. ผูบริหารจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เพ่ือรวมกันในการวางแผนการทํางาน 

     

11. ผูบริหารสนับสนุนการทํางานแบบกลุม

มากกวาแบบเดี่ยว 

     

12. ผูบริหารปฏิบัติตามคําแนะนําของความเห็น

สวนใหญในท่ีประชุมอยูเสมอ 

     

13. ผูบริหารกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ

ของกลุมในการทํางาน 

     

14. ผูบริหารกําหนดหนาท่ีการทํางานรวมกัน

อยางชัดเจน 

     

15. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสิทธิในการ

ตัดสินใจตามความเหมาะสม 

     

16. ผูบริหารมอบหมายงานเหมาะสมกับ

ความสามารถของครู 

     

17. ผูบริหารสงเสริมครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูใน

สถานท่ีตางๆ เปนประจํา 

     

18. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความสามารถ

อยางเต็มท่ี 

     

19. ผูบริหารชื่นชมผลงานของครูแกผูอ่ืนอยูเสมอ      

20. ผูบริหารรูถึงความสามารถท่ีโดดเดนของครู

แตละคนเปนอยางดี 

     

21. ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานอยูเสมอ      

22. ผูบริหารมีกัลยาณมิตรกับครูทุกคน      

 

23. 

ดานการประเมินผล 

ผูบริหารมีการสงเสริมใหจัดเก็บขอมูล

หลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ 

     

24. ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครู 

เปนระยะๆ 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

25. ผูบริหารชวยเหลือครูในการประเมินผลงาน

และใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม 

     

26. ผูบริหารประเมินผลงานของครูดวย 

ความยุติธรรม 

     

27. ผูบริหารเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผล

อยางเหมาะสม 

     

28. ผูบริหารใหความสําคัญตอการประเมินผลงาน

ของครู 

     

29. ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการประเมินผลงาน

ของตนเองเปนประจํา 

     

30. ผูบริหารมีหลักการท่ีเหมาะสมใน 

การประเมินผล 

     

31. ผูบริหารมีความสามารถในการประเมินผล

งานภายในโรงเรียน 

     

 

32. 

ดานการส่ือสาร 

ผูบริหารอธิบายการทํางานกอนมอบหมาย

งานทุกครั้ง 

     

33. ผูบริหารนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอ 

การทํางานเปนประจํา 

     

34. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูรวมงาน ในการปฏิบัติงาน 

     

35. ผูบริหารพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูอ่ืนอยูเสมอ      

36. ผูบริหารมีวิธีการอธิบายวิธีการทํางานแกครูท่ี

เหมาะสมและเขาใจงาย 

     

37. ผูบริหารมีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีสําคัญ

ของโรงเรียนแกชุมชน 

     

38. ผูบริหารสื่อสารการทํางานกับผูรวมงานให

เขาใจในเวลาสั้นๆ 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

39. ผูบริหารจดัรูปแบบการสื่อสารในโรงเรียนให

มีความสะดวกและมีมาตรฐาน 

     

40. ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของ

โรงเรียนอยางเหมาะสม 

     

41. ผูบริหารมีวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย      

42. การประชาสัมพันธของผูบริหารมีผลทําให

กิจกรรมของโรงเรยีนไดรับความสนใจจาก

บุคคลภายนอก 

     

43. ผูบริหารสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ

ของโรงเรียน 

     

44. ผูบริหารสงเสริมใหครูพัฒนาทักษะดาน 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธอยูเปนประจํา 

     

45. ผูบริหารติดตามประเมินผลการสื่อสาร 

ในการทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 
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แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

คําชี้แจง   

กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน       ใหตรงกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 ตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เพียง 1 ชอง ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

 5  หมายถึง  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับมาก 

3  หมายถึง  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน อยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย  

1  หมายถึง  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตัวอยาง 

ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับทักษะการบริหาร 

5 4 3 2 1 

01 ครไูดรับการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถ

ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
     

 

 จากตัวอยางในขอ ( 01 ) แสดงวา ทานมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครใูนไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

111 
 

 

 

 

 

ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

 

1. 

ดานความผูกพัน 

การปฏิบัติงานของครูมีลักษณะเปน 

การทํางานแบบทีมงาน 

     

2. ครูไดรับการชมเชยจากผูบริหารอยูบอยครั้ง      

3. ครูไดเขารวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียน 

     

4. ครูไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพ 

ดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน 

     

5. ครูมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับโรงเรียน      

6. ครูมีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารโรงเรียน      

7. ครูและผูบริหารปฏิบัติตอกันดวยมิตรไมตรีท่ีดี      

8. การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ

เขาใจอันดีตอกันในหมูบุคลากรดวยกัน 

     

9. ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน      

10. ครูมีความภาคภูมิใจเม่ือศิษยประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

     

 

11. 

ดานอํานาจ 

ครูไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบงาน

ตามตําแหนง 

     

12. ครูไดรับอิสระในการจัดการเรียนการสอนดวย

ตนเอง 

     

13. ครูสามารถแกปญหาตางๆ ดวยตนเองได โดย

ไมตองรอคําสั่ง 

     

14. ครูมีอิทธิพลตอบุคลากรในระดับดวยกัน      

15. ครูไดรับโอกาสเปนผูนําในการทํางานเปนทีม      
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ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับแรงจูงใจ 

5 4 3 2 1 

16. ครูไดรับการยอมรับในการเสนอแนวคิดใหมๆ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     

17. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากผูปกครอง      

18. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากนักเรียน      

19. ครูไดรับการชมเชยหรือรางวัล เม่ือสราง

ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

     

20. ครูไดรับโอกาสในการสอบแขงขันเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

     

 

21. 

ดานความสําเร็จ 

ครูมีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู 

     

22. ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษามา 

     

23. ครูไดรับความไววางใจจากผูบริหารใน 

การแสดงความสามารถดานตางๆ 

     

24. ครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ      

25. ครูไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถ 

ของตนเองจากผูบริหาร  ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

     

26. ครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

     

27. ครูไดรับโอกาสจากผูบริหารในการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

     

28. ครูไดรับการเรียนรูเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ทางการศึกษาใหมๆ อยูเสมอ 

     

29. ผูบริหารใหการสนับสนุนการเลื่อน 

วิทยฐานะของครู 

     

30. ครูไดรับการเลื่อนตําแหนงตามผลงานและ

ความสามารถเปนสําคัญ 
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ภาคผนวก ค 

การหาคุณภาพเครื่องมอืความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  

หาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาแบบสอบถามวาขอคําถาม

แตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการจะวัด เนื้อหา หรือ วัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑ

การประเมิน ดังนี้ 

ใหคะแนน + 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงค / เนื้อหานั้น 

ใหคะแนน   0  หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงค / เนื้อหานั้น 

ใหคะแนน - 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงค / เนื้อหานั้น 

และนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

แตละขอกับจุดประสงค หรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร 

IOC = ∑ R 

   N 

เม่ือ ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 เกณฑการตัดสิน คา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตาม

จุดประสงคหรือตรงตามเกณฑเนื้อหานั้น แสดงวาขอคําถามนั้นใชได 
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

 

1. 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ผูบริหารมอบหมายงานท่ีมีความสําคัญและ

ทาทายแกครูอยูบอยครั้ง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

2. ผูบริหารใหคําปรึกษาเปนอยางดีแก

ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น

ในโอกาสตางๆ อยางเต็มท่ี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ผูบริหารใหขอเสนอแนะในการทํางาน 

ถูกตองอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารสงเสริมใหครูแสวงหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารใหความชวยเหลือบุคลากรอยาง

เต็มท่ีในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารปฏิบัติอยางเสมอภาคกับครูทุกคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารวางตัวเปนผูนําท่ีดีในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหครูใน 

การปฏิบัติงานอยูเปนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10. ผูบริหารจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เพ่ือรวมกันในการวางแผนการทํางาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

11. ผูบริหารสนับสนุนการทํางานแบบกลุม

มากกวาแบบเดี่ยว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12. ผูบริหารปฏิบัติตามคําแนะนําของความเห็น

สวนใหญในท่ีประชุมอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13. ผูบริหารกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ

ของกลุมในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14. ผูบริหารกําหนดหนาท่ีการทํางานรวมกัน

อยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสิทธิใน 

การตัดสินใจตามความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16. ผูบริหารมอบหมายงานเหมาะสมกับ

ความสามารถของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17. ผูบริหารสงครูไปอบรมเพ่ิมพูนความรูใน

สถานท่ีตางๆ เปนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความสามารถ

อยางเต็มท่ี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19. ผูบริหารชื่นชมผลงานของครูแกผูอ่ืนอยู

เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20. ผูบริหารรูถึงความสามารถท่ีโดดเดนของครู

แตละคนเปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21. ผูบริหารใหกําลังใจในการทํางานอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22. ผูบริหารมีกัลยาณมิตรกับครูทุกคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

 

23. 

ดานการประเมินผล 

ผูบริหารมีการสงเสริมใหจัดเก็บขอมูล

หลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

24. ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครู 

เปนระยะๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25. ผูบริหารชวยเหลือครูในการประเมินผลงาน

และใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26. ผูบริหารประเมินผลงานของครูดวย 

ความยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27. ผูบริหารเลือกใชเครื่องมือในการประเมินผล

อยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28. ผูบริหารใหความสําคัญตอการประเมินผล

งานของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29. ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการประเมินผลงาน

ของตนเองเปนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30. ผูบริหารมีหลักการท่ีเหมาะสมใน 

การประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31. ผูบริหารมีความสามารถในการประเมินผล

งานภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

32. 

ดานการส่ือสาร 

ผูบริหารอธิบายการทํางานกอนมอบหมายงาน

ทุกครั้ง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

33. ผูบริหารนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอ 

การทํางานเปนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูรวมงาน ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35. ผูบริหารพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูอ่ืนอยู

เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ 
ทักษะการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

36. ผูบริหารมีวิธีการอธิบายวิธีการทํางานแกครู

ท่ีเหมาะสมและเขาใจงาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37. ผูบริหารมีการประชาสัมพันธขาวสาร 

ท่ีสําคัญของโรงเรียนแกชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38. ผูบริหารสื่อสารการทํางานกับผูรวมงานให

เขาใจในเวลาสั้นๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

39. ผูบริหารจดัรูปแบบการสื่อสารในโรงเรียนให

มีความสะดวกและมีมาตรฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40. ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของ

โรงเรียนอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

41. ผูบริหารมีวิธีการประชาสัมพันธท่ี

หลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

42. การประชาสัมพันธของผูบริหารมีผลทําให

กิจกรรมของโรงเรยีนไดรับความสนใจจาก

บุคคลภายนอก 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใชได 

43. ผูบริหารสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

44. ผูบริหารสงเสริมใหครูพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร

และการประชาสัมพันธอยูเปนประจํา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

45. ผูบริหารติดตามประเมินผลการสื่อสารใน

การทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

 

1. 

ดานความผูกพัน 

การปฏิบัติงานของครูมีลักษณะเปน 

การทํางานแบบทีมงาน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

2. ครูไดรับการชมเชยจากผูบริหารอยูบอยครั้ง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ครูไดเขารวมในการจัดกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ครูไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพ 

ดานตางๆ กับหนวยงานอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ครูมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ครูมีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ครูและผูบริหารปฏิบัติตอกันดวยมิตรไมตรีท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย

และเขาใจอันดีตอกันในหมูบุคลากรดวยกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9. ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10. ครูมีความภาคภูมิใจเม่ือศิษยประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

11. 

ดานอํานาจ 

ครูไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบงาน

ตามตําแหนง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

12. ครูไดรับอิสระในการจัดการเรียนการสอน

ดวยตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13. ครูสามารถแกปญหาตางๆ ดวยตนเองได 

โดยไมตองรอคําสั่ง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14. ครูมีอิทธิพลตอบุคลากรในระดับดวยกัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15. ครูไดรับโอกาสเปนผูนําในการทํางานเปนทีม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16. ครูไดรับการยอมรับในการเสนอแนวคิด

ใหมๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5    

17. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากผูปกครอง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18. ครูไดรับการยอมรับท่ีดีจากนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19. ครูไดรับการชมเชยหรือรางวัล เม่ือสราง

ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

20. ครูไดรับโอกาสในการสอบแขงขันเพ่ือให

ไดมาซ่ึงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

21. 

ดานความสําเร็จ 

ครูมีความรูสึกถึงความม่ันคงในอาชีพครู 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

22. ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษามา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23. ครูไดรับความไววางใจจากผูบริหารใน 

การแสดงความสามารถดานตางๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24. ครูมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

25. ครูไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถ

ของตนเองจากผูบริหาร  ในการเรียนรูสิ่ง

ใหมๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26. ครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27. ครูไดรับโอกาสจากผูบริหารในการศึกษาตอ

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28. ครูไดรับการเรียนรูเทคโนโลยี/นวัตกรรม

ทางการศึกษาใหมๆ อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29. ผูบริหารใหการสนับสนุนการเลื่อน 

วิทยฐานะของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30. ครูไดรับการเลื่อนตําแหนงตามผลงานและ

ความสามารถเปนสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
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ราชข่ือสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ชื่อสถานศึกษา 
ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

ผูอํานวยการ คร ู ผูอํานวยการ คร ู

1. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1 167  1 15  

2. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 1 80  1 11  

3. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 1 97  1 10  

4. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1 117  1 10  

5. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1 76  1 8  

6. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1 89  1 13  

7. โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 140  1 14  

8. โรงเรียนราชดําริ 1 104  1 10  

9. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 89  1 10  

10. โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม 1 67  1 5  

11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 1 45  1 6  

12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 1 146  1 13  

13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 174  1 17  

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1 106  1 9  

15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 12  1 5  

16. โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 1 103  1 8  

17. โรงเรียนเทพลีลา 1 22  1 4  

18. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 156  1 15  

19. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1 111  1 10  

20. โรงเรียนศรีพฤฒา 1 2  1 2  

21. โรงเรียนหอวัง 1 166  1 15  

22. โรงเรียนสารวิทยา 1 156  1 16  
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23. โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 114  1 11  

24. โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ 1 112  1 11  

ชื่อสถานศึกษา 
ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

ผูอํานวยการ คร ู ผูอํานวยการ คร ู

25. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 1 82  1 9  

26. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1 100  1 12  

27. โรงเรยีนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ 1 91  1 9  

28. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1 137  1 12  

29. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 110  1 13  

30. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 172  1 15  

31. โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 1 66  1 6  

32. โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 1 108  1 13  

33. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 1 151  1 11  

34. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ๒ 1 11  1 5  

35. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 92  1 11  

36. โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ 1 65  1 8  

37. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1 112  1 11  

38. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 1 89  1 8  

39. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 1 123  1 11  

40. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1 30  1 5  

41. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 115  1 11  

42. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 27  1 6  

43. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 116  1 11  

44. โรงเรียนนนทรวีิทยา 1 121  1 14  

45. โรงเรียนบางกะป 1 152  1 9  

46. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 1 169  1 14  

47. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ 1 160  1 16  

48. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ 1 18  1 2  
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49. โรงเรียนปทุมคงคา 1 121  1 12  

50. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 139  1 15  

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 
ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

ผูอํานวยการ คร ู ผูอํานวยการ คร ู

51. โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1 126  1 9  

52. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 45  1 5  

 

รวม 52 5299  52 531  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นายณัฐ มะลิซอน 

วันเดือนปเกิด 15 กรกฎาคม 2530 

สถานท่ีเกิด อําเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู 34/4 หมู 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครูเอกชน 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา 

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

พ.ศ.2552 
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