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48252320 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ  : แรงจูงใจ/การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
                   อรวรรณ  เฮี้ยนชาศรี  :  แรงจงูใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  
รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร และ  ผศ.ดร. ประเสริฐ   อินทรรักษ. 139 หนา. 
 
                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  3) แรงจูงใจของผูบริหารที่
สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    
กลุมตัวอยางที่ใช  คือ  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจํานวน 92 
โรงเรียน   โดยมีผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 368 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจตามที่พัฒนาขึ้น  ตามแนวคิดของ 
มาสโลว (Maslow) แมคเคิลลแลนด (McCelland) และวูรม(Vroom) และการบริหารงานบุคคล ตาม
แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (frequency)   คา
รอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหสมการการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise multiple regression analysis)  
      ผลการวิจัยพบวา  
      1. แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
                   2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
                   3. แรงจูงใจของผูบริหารโดยภาพรวมสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร   
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46252508 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
KEY  WORDS :  MOTIVATION / PERSONNEL MANAGEMENT   
                         ORAWAN HIANCHASRI: MOTIVATION OF  SCHOOL ADMINISTRATOR  
AFFECTING  PERSONNEL MANAGEMENT  IN BASIC  EDUCATION SCHOOLS,  
 SAMUTSAKHON EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. THESIS   ADVISORS   :  
ASSOC. PROF.SIRICHAI  CHINATANGKUL , Ph.D.,  ASST.PROF. PRASERT  INTARAK, 
Ed.D.  139  pp. 
                        The purposes of this research were to determine 1)motivation of school  
administrator in basic education  schools , Samutsakhon  educational  service area office , 2 )  
personnel management  in basic education  schools , Samutsakhon  educational  service area 
office , and  3)motivation  of  school  administrator affecting personnel management  in basic 
education  schools , Samutsakhon  educational  service area office . The  samples were   92 
schools in basic education schools, Samutsakhon educational service  area  office . The  
respondents comprised  the school administrator  and a  teacher  , from  each school , 360  in  
total.  The  research  instrument  was  a questionnaire on the motivation  based on the concept of  
Maslow ,  McCelland   and   Vroom ’ viewpoint  and  the  personnel management  based  on   
Ministry  of  Education  .  The  statistics  used  in   data   analysis were  percentage, mean ,  
standard deviation and stepwise multiple regression  analysis. 
                  The  findings  revealed  as  follows : 
      1. The  motivation  of  school  administrator in basic education  schools , 
Samutsakhon  educational  service area office ,  as a  whole , and   as an individual aspect were at  
a high  level . 
                   2. The  personnel management  in basic education  schools , Samutsakhon  
educational  service area office ,  as a  whole , and   as an individual aspect were at  a high  level . 
                   3.  The motivation  of  school administrator   as  a  whole  affecting  personnel  
management  in basic education  schools , Samutsakhon  educational  service area office  . 
Department  of  Educational  Administration  Graduate  School  Silpakorn   University    Academic  Year  2009 
Student’ s signature ....................................................... 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

    ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป  ยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่กํากับ  สงเสริมและ
สนับสนุนมีภารกิจหลักของสถานศึกษา  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการ
บริหารงานบุคคล   และดานการบริหารทั่วไป 1   ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสู
สถานศึกษา   การบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ  และมี
กระบวนการตอเนื่อง ตั้งแตการวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การบรรจุแตงตั้ง  การธํารงรักษาและ
พัฒนา  การจัดระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ ตลอดจนการออกจากราชการ จุดเนน
ของการบริหารจะอยูที่การพัฒนาและการสงเสริมขวัญและกําลังใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล
จะตองยึดหลักการตามระบบคุณธรรม (merit  system) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี 2  
                    การบริหารงานบุคคลในองคการใดๆ ก็ตาม จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ อาทิ  การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการหรือการสั่งการ 
และการควบคุม ในปจจัยตางๆ เหลานี้ คนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหกิจกรรมตางๆ ในองคการ
สามารถดําเนิน3 

 

                               1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ                   
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ                    
การจัดการศึกษา  พ .ศ .2550(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ ชุมชนสหกรณการเกษตรแหง                    
ประเทศไทย  จํากัด,2550) ,13. 
                              2 สมพิศ ใชเฮ็ง , การจูงใจ (Motivation) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ
[Online],accessed 19 June 2007. Available from  http://www.itie.org/eqi/modules.php? 
name=Forums&file=viewtopic&t=8569 
                    3 พยอม วงศสารศรี,การบริหารทรัพยากรมนษุย   พิมพคร้ังที่ 8(กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพ สุภา จํากดั,2545),1. 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 
 

ไปดวยดี   และบรรลุตามเปาหมายตามที่กําหนดไว    ตามสภาพที่เปนจริงในสังคมปจจุบัน คือ 
ปริมาณคนในสังคมมีจํานวนมากกวาอัตราจางที่องคการตางๆจะรับเขาทํางานได   บุคคลเหลานี้มี
ความรู ความสามารถ ความสนใจแตกตางกันไปตามคุณลักษณะและสภาพของงาน และ การสราง
แรงจูงใจใหคนที่เขามาอยูในองคการมีความตั้งใจและพรอมที่จะอุทิศศักยภาพที่มีอยูในตัวใหแก
องคการอยางเต็มที่        ผูบริหารซึ่งเปนบุคคลที่องคการมอบหมายใหดําเนินการนําคนในองคการ
ใหเกิดจิตสํานึก  และรวมแรงรวมใจกันทํางาน จึงไดคิดกระบวนการสรรหา(recruitmet)  และการ
คัดเลือก(selection) บุคคลเขาทํางานเพื่อใหไดคนที่มีคุณภาพเหมาะกับงานที่กําหนดไว 
                การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ยังรวมการพัฒนา
(development)  การประเมินผลพนักงาน (employee appraisalt) การธํารงรักษา (maintenance) และ
การจายคาตอบแทน(compensation) การจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลที่อยูในองคกร  
ตลอดจนการรวมพลัง (integration) ของบุคคลตางๆที่อยูในองคการใหมีแรงจูงใจในการทํางาน
อุทิศแรงกายแรงใจเพื่องาน    ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ  ตลอดจนทัศนคติที่ดีตอ
องคการใหแกผูปฏิบัติงาน    การบริหารบุคคลจึงเริ่มตั้งแตคนหาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคามาเปน
สมาชิกในองคการมุงพัฒนาธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยนั้น ขณะที่กําลังปฏิบัติงานในองคการ 
ตลอดจนเมื่อเขาเหลานั้นสิ้นสุดหรือพนจากการทํางานในองคการ  ก็จะตองแสวงหามาตรการให
เขาอยูในสังคมอยางมีความสุข 4 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
       การบริหารงานบุคคลเปนการใชคนใหทํางานใหไดผลดีที่สุด  โดยใชเวลานอยที่สุด
และสิ้นเปลืองเงินและวัสดุในการทํางานนั้นๆ นอยที่สุด  ในขณะเดียวกันที่เราใชนั้นมีความสุขมี
ความพอใจที่จะใหผูบริหารใช  พอใจที่จะทํางานตามที่ผูบริหารตองการ  อีกนัยหนึ่งก็คือการบริหาร
ใหบรรดาบริการตางๆ ของฝายผูใหการศึกษาดําเนินไปดวยดีและเกิดประโยชนสมตามความมุง
หมายของการศึกษา  โดยอาศัยเทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่มาทํางานใหเหมาะสมและเทคนิคใน
การพัฒนาบุคคลที่มีอยูแลว  ใหมีความรูความสามารถที่จะทํางานใหเกิดประโยชน  ขณะเดียวกันก็
สงเสริมใหคนเหลานั้นมีความเจริญกาวหนาและไดรับผลตอบแทนเปนที่พอใจ  และมีความสุข 5 

 

 

                     

                    4 เร่ืองเดียวกัน. 
                    5 ปญญา   แกวกียูร, ชุดฝกอบรมผูบริหาร:แนวการศึกษา [Online],accessed 19 
June2007.Available from http:// isc.ru.ac.th/data/ED0001317.doc 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



           3 
 

  ในการบริหารงานบุคคลจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหาร
จําเปนตองหาวิธีการและเทคนิค ที่จะทําใหสมาชิกขององคการสามารถปฏิบัติงานและทุมเทใหกับ
องคการอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดผลงานที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      คือ  ปจจัยดานการจูงใจ    ซ่ึงเปนหลักการทางจิตวิทยาที่ใชใน
การบริหารบุคคลวัตถุประสงคของการจูงใจใหคนทํางาน คือ ความตองการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานหรือการทํางานใหดีขึ้น บุคคลที่มีการจูงใจจะมีพลังความพยายามในการ
แสดงออกเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหาร
ที่จะตองมีความรูมีความเขาใจในหลักการและเทคนิคในการสรางการจูงใจ6     สรางแรงจูงใจ
เพื่อใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการเกิดความผูกพันและมีความเปน
เจาของสถานศึกษา เทคนิคสําคัญเชน เร่ืองระบบเงินเดือน คาตอบแทนที่มีทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนที่เกื้อกูลในลักษณะของการจูงใจ  ดังนั้นการ
สรางแรงจูงใจจึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร  สงผลดีตอระบบการจัดการศึกษาให
บรรลุตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ ปญญา  แกวกียูร  ที่กลาววา   การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จ   มีปจจัยที่ควรคํานึงคือ    1.การยึดหลักการสําคัญตามระบบ
คุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และ หลัก
ความเปนกลางทางการเมือง  2.การวางแผนกําลังคน โดยมีขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใหสถานศึกษาใช
ในการจัดการบุคคลใหบรรลุเปาหมาย 3. การพัฒนาบุคคล โดยการกําหนดนโยบายเพื่อการสราง
คน เปนการลงทุนระยะยาว มีการพัฒนาบุคคลอยางทั่วถึง  ตรงความตองการเปนรายบุคคล  4. การ
ใหบุคลากรมีสวนรวมและปลูกฝงอุดมการณความเปนเจาของ  และ   5. การสงเสริมความกาวหนา
ในวิชาชีพ  และใหขวัญกําลังใจ 7 
 
 
 
 
                         6 สมพิศ ใชเฮ็ง ,  การจูงใจ (Motivation) ปจจยัทีส่งผลตอความสําเร็จขององคการ 
  [Online],accessed 19 June 2007. Available from  http://www.itie.org/eqi/modules.php? 
  name=Forums&file=viewtopic&t=856921 
                 7   ปญญา   แกวกียูร, ชุดฝกอบรมผูบริหาร:ประมวลสาระ , 21.(เอกสารโรเนียวอัด
สําเนา) 
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ปญหาของการวิจัย 
     จากผลการวิจัยสภาวะการทํางานทัศนคติและพฤติกรรมในวิชาชีพของครูในประเทศ
ไทย   โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม  พ.ศ. 2549      ดวยแบบสอบถาม
ขอมูลครูและผูบริหารจํานวน  1,350 โรงเรียน  จาก 175 เขตพื้นที่การศึกษา   ตามโครงการติดตาม
สภาวการณครูรายจังหวัด( teacher watch)        ซ่ึงเปนโครงการของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.)  รวมกับศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สถาบันรามจิตติ   
และเครือขายวิจัยโครงการ   child watch    ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)    มี   
นายอมรวิชชนาครทรรพ  เปนหัวหนาโครงการ   พบวา   ดานทัศนคติตออาชีพและความเปนครูนั้น    
ครูมากกวา 62% และผูบริหาร 43% ใหความสนใจอยากเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
(early retirement)   นอกจากนี้พบวา  ครู 48% และผูบริหาร 34% ที่มีความคิดอยากเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน  ไมตองการใหลูกประกอบอาชีพครู ครูสวนใหญขาดความมั่นใจในวิชาชีพ   อัน
เปนผลมาจากสภาพการทํางานที่หนัก   การขาดแรงจูงใจในเชิงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   
ประกอบกับปจจุบันสถานภาพวิชาชีพครูมีภาพลักษณในสังคมตกต่ํา  จังหวัดที่ครูมีทัศนคติตอ
วิชาชีพสูง ไดแก ปตตานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา สกลนคร กระบี่ มุกดาหาร และหนองคาย    
จังหวัดที่ครูแสดงระดับทัศนคติตอวิชาชีพต่ํา ไดแก   กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุรี 
ตราด ภูเก็ต ชลบุรี  และ  ฉะเชิงเทรา8 

                  จากการสํารวจขอมูลประกอบโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด   โดย
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  พบวา  จํานวนขาราชการที่เขารวมโครงการเกษียณอายุ
กอน ป 2543 ,2544,2545, และ 2547  มีขาราชการครูในสถานศึกษา 58,105 คน ขาราชการนอก
สถานศึกษา 1,279 คน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  3,146 คน พลเรือนสามัญ 1,396 
คน รวม 63,926 คน9 

 

 

 
                         
                        8 อมรวิชช   นาครทรรพ .“ ครูไทย 62% อยากเกษยีณกอนกําหนด  ไมหนนุลูกหลานสืบ

ทอดอาชีพเหตงุานหนกั.” บานเมือง  (24  มกราคม  2550):13. 

              9 จรวยพร  ธรณินทร, ศธ. สํารวจขอมูลประกอบโครงการเกษียณกอนกําหนด  
[Online],accessed 1 January  2008  http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac 
=article&Id=574070&Ntype=5 
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                   สภาพปจจุบัน มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
จํานวนมาก ไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ เชน มี
ครูไมเพียงพอขาดแคลนทรัพยากร ที่สําคัญ ผูบริหารขาดภาวะผูนํา ไมมีความสามารถในการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกระหวางป 2544-2548  พบวามี
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,771 แหง จาก 32,000 แหง และ
ผูบริหารสถานศึกษา  6,389 คน จาก 32,000 คน ที่ไมไดมาตรฐาน  โดยสถานศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมือง ขาดความพรอมในดานตางๆ 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการที่จะนําพาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน 
ผูบริหารสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินของสํานักงาน  รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบที่ 1 มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการบริหารจัด
การศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเปนรูปธรรมทั้งระบบ มีการ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาดานการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อใหโรงเรียนเพิ่มระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เปนที่ยอมรับของชุมชนและผูเกี่ยวของ  และผานเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่  2  ระหวางป 2549-
2553 10    
                    จากสภาพปญหาดังกลาว  แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการครู  ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมเปนที่นาพึงพอใจ  สวนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงในการบริหารบุคลากรนั้น 
ผูบริหารตองรูจักทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติจริง  ผูบริหารจึงตองมีความรู  
วิสัยทัศน เริ่มคิด เริ่มทํานําส่ิงใหมๆมากระตุนจูงใจ  สรางขวัญกําลังใจบุคลากรในสถานศึกษา  
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  เพื่อเปนแนวทางในสรางแรงจูงใจและการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

 

 

 

 

                  10 สพท.ติวเขมผูบริหารสถานศึกษาไมผานเกณฑมาตรฐาน  [Online],accessed 19 June 
2007.Available from http://  http://www.udonthani.com/udnews/05035.html        
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจยั และสามารถตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจน ผูวิจัย
ไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจยั   ไวดงันี้ 
             1. เพือ่ทราบแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรสาคร 
             2. เพื่อทราบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรสาคร 
             3.เพื่อทราบแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
            เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี ้
            1.  แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สมุทรสาคร อยูในระดับใด 
            2.  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
สมุทรสาคร อยูในระดับใด 
            3.แรงจูงใจของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  หรือไม   อยางไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
            เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบคําตอบของขอคําถามการวิจยัผูวิจยัจึงไดกาํหนด
สมมติฐานทางการวิจยัไวดังนี้ 
              1. แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร   อยูในระดับปานกลาง 
              2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร อยูในระดับปานกลาง 
           3.แรงจงูใจของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
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ขอบขายเชงิอางอิงของการวจัิย 
                  ขอบขายเชิงอางองิของการวิจยั ผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคดิของ  แคทซ   และ     คาหน
( Katz and Kahn) ที่กลาววา  องคการเปนระบบๆ หนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญคือ ตัวปอน(input) 
เปนตัวเร่ิมตน  และเปนตวัจกัรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ กระบวนการ(process) เปนการ
นําปจจยัทางการบริหารทุกประเภทมาใชดําเนินงานรวมกนัอยางเปนระบบและผลผลิต(output) เปน
ผลที่เกิดจากกระบวนการทีน่ําปจจยัมาปฏิบัติ โดยมีสภาวะแวดลอม(context) เปนปจจัยที่มีผลตอ 
ตัวปอน กระบวนการ  และผลผลิตอันเนื่องมาจากเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลา ขณะเดียวกนัธรรมชาติของระบบจะตองมีการใหขอมูลยอนกลับซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหระบบยืนยาวอยูได อาจเปนสิ่งที่คาดไวหรือไมเคยคาดวาจะเกิดขึ้น11  

                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสาคร เปนองคการที่มี
ลักษณะเปนระบบเปด ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนนิงานตางๆ จัดอยูใน
รูปแบบเชิงระบบ  ซ่ึงประกอบดวยตัวปอน (input) กระบวนการ(process) และผลผลิต (output) ทีม่ี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม(context) ซ่ึงไมใชองคประกอบทางการศึกษา แตสามารถสงผลตอ
คุณภาพการศกึษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  สวนตวัปอนในระบบการศึกษาคือ นโยบายการ
จัดการศึกษา บุคลากร เงินงบประมาณ วสัดุอุปกรณ เปนตน  ปจจยันําเขาเหลานี้ไดถูกแปรเปลี่ยน
โดยกระบวนการองคการ ไดแก การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพของสถานศึกษาตามนโยบายการศกึษา บุคลากรแตละฝายเกิดความพึงพอใจ ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่1แนวคิดเกีย่วกับแรงจูงใจจะเกดิขึ้นไดตองอาศยัส่ิงเราหลายประการกระตุน เฮอรซเบอรก 
(Frederick Herzberg) เปนนกัจิตวิทยาที่มุงมั่นศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน  ทําอยางไรจะจูงใจ
คนในการทํางานไดเปนอยางดี เขากลาววาการใหคาแรงต่ําทําใหคนงานไมพอใจ  แตการใหคาแรง 
สูงก็มิไดทําใหคนงานอยากทาํงานหนกัขึ้น เงินมิใชส่ิงจูงใจสูงสุดจะทําใหคนงานทํางานไดมาก
กวาเดิม แมเงินจะมีความสําคัญก็ตาม ขณะเดยีวกันความมั่นคงและบรรยากาศที่ดีในองคการก็มิใช
ส่ิงจูงใจสูงสุดอีกเชนเดยีวกนั   ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก เนนอธิบายและใหความสําคัญกับปจจัย 2 
ประการ ไดแก “ตัวกระตุน (motivators) และ “การบํารุงรักษา” (hygiene) สองปจจัยดังกลาวนีม้ี
อิทธิพลตอความสําเร็จของงานเปนอยางยิ่ง12   
  
            11Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization,2 nd ed. 
(New York : John Wiley & Sons, 1978) ,20. 
                  12  การจูงใจในการทํางาน [Online],accessed  29 March 2010.Available from 

http://dit.dru.ac.th/home/023/psychology/chap5.html 
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ซ่ึงมาสโลวกลาววาความตองการของมนุษย (Human needs) นั้น   ประกอบดวย  1. ความตองการ
ขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (Basic needs or physiological  needs)  2. ความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย(Security and safety needs)   3.ความตองการเปนเจาของ (Belonging needs)   
4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem  needs)  5.  ความตองการที่จะรูจักตนเอง   แสวงหา
ความกาวหนาใหแกตนเอง ( Salf-actualization)  ในขณะที่ แมคเคิลลแลนดกลาววา   ความตองการ
ของมนุษยแบงออกเปน 3 ประเภท  1.ความตองการความสําเร็จ (need for achievement)  2. ความ
ตองการมีอํานาจ (need for power)   3.ความตองการความสัมพันธ (need for affiliation)   สวน วูรม 
(Vroom)  ไดเสนอแนวคิดวาเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของบุคคลวาจะประเมินความเปนไปได
ของผลที่จะเกิดขึ้น   แลวจึงดําเนินการปฏิบัติตามที่ตนคาดหวังไว  เขาไดช้ีใหเห็นวาการจูงใจขึ้นอยู
กับการคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น13   สวนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขายภารกิจงานไว 5  ดาน  ประกอบดวย    1. การวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 3.การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 4.  วินัยและการรักษาวินัย  5. งานออกจากราชการ 14      สมเดช   สีแสง   ได
กําหนดขอบขายภารกิจ  งานไว 6  ดาน ประกอบดวย1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนง 2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3.การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.  
วินัยและการรักษาวินัย  5. การออกจากราชการ 6. การอุทธรณและการรองทุกข 15โรงเรียนตาก
พิทยาคม  กําหนดขอบขายการบริหารงานบุคคล ไวดังนี้1.การวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง  2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  3.การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย5.การออกจากราชการ6.งานประวัติบุคลากร7.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ16 

 

             12  การจูงใจในการทาํงาน [Online],accesse 29 March 2010.Available from 

http://dit.dru.ac.th/home/023/psychology/chap5.html 
             13Aver  Gayle and Ellen Baker , Psychology At Work.(Sydney:Prentice-Hall of Australia 
Pty. Ltd. ,1984) , 100. 
                      14  กระทรวงศึกษาธกิาร,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล  (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว ,2546) ,51-63. 
               15  สมเดช   สีแสง  ,คูมือบริหารโรงเรียน สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาต ิ (นครสวรรค : หจก.ริมปงการพมิพ  ,2549) ,876-887. 
                        16  โรงเรียนตากพิทยาคม [Online],accessed  29 March 2010 .Available from 

http://tps.ac.th/~itc/personnel0.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   กระบวนการ (process) 
 

 
  
 
   - การจัดการเรียนการสอน 
   - การนิเทศ 
 

- การบริหารจัดการ 
- แรงจูงใจของผูบริหาร 
-การบริหารงานบุคคล        
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจยั 
ที่มา :  Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization,2 nd ed.  
(New York : John Wiley & Sons, 1978) ,3-4. 
          : กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว ,2546),51-63. 
          : สมเดช   สีแสง  ,คูมือบริหารโรงเรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาต(ินครสวรรค : หจก.ริมปงการพิมพ  ,2549) ,876-887. 
 
 
 
 
 

     ผลผลิต (output) 
 

- ผูเรียนเปนคนดี 
  คนเกง  มีความสุข 
  มีคุณภาพที่พึง   
  ประสงค 
- บุคลากรมีความ 
   พึงพอใจ 

 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

                    บริบท(context) 
สภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง     

    ปจจัยนําเขา (input) 
             

 
- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้    ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจของ
ผูบริหาร โดยใชแนวคิดของมาสโลว (Maslow)   ซ่ึงกลาวถึงความตองการของมนุษย (Human 
needs)   ไว 5 ประการ  คือ 1. ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (Basic needs 
or physiological  needs)  2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย(Security and safety needs)   3.
ความตองการเปนเจาของ (Belonging needs)   4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem  needs)  
5.  ความตองการที่จะรูจกัตนเอง   แสวงหาความกาวหนาใหแกตนเอง (Self-actualization)  แมค
เคิลลแลนด (McCelland) กลาวถึง ความตองการของมนุษย 3 ประการ คือ  1. ความตองการ
ความสําเร็จ (need for achievement)  2. ความตองการมีอํานาจ (need for power)   3. ความตองการ
ความสัมพันธ (need for affiliation)         วูรม (Vroom)  กลาวถึง การจูงใจขึน้อยูกับการคาดหวัง
ของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น    ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีแรงจูงใจ  โดยเลือกใชแนวคดิของ มาสโลว 
(Maslow)  แมคเคิลลแลนด  (McCelland)   และวูรม (Vroom)  ซ่ึงไดเสนอแรงจูงใจไว  9 ประการ  
ไดแก  1. ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (Basic needs or physiological  
needs)  2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย(Security and safety needs)  3.ความตองการเปน
เจาของ (Belonging needs)   4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem  needs)  5.  ความตองการที่
จะรูจักตนเอง แสวงหาความกาวหนาใหแกตนเอง (Self-actualization) 6. ความตองการความสําเร็จ 
(need for achievement) 7. ความตองการมอํีานาจ (need for power)  8. ความตองการความสัมพันธ 
(need for affiliation) 9.  การจูงใจขึ้นอยูกับการคาดหวงัของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น สวนแนวคิดการ
บริหารงานบุคคล ใชการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5  ดานประกอบดวย  1. การ
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง2.การสรรหาและบรรจแุตงตั้ง3.การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 4.วินยัและการรักษาวินยั  5. งานออกจากราชการ17  ดังแผนภมูิ
ที่ 2  
 
 
 
 
 
 
            17 กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว ,2546),51-63. 
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา :    พยอม วงศสารศรี,การบริหารทรัพยากรมนษุย,  พิมพคร้ังที่ 8  (กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพ สุภา จํากดั,2545),239. 
          :  กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล   (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว ,2546),51- 63. 
     
    
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในสถานศึกษา (X tot) 
 
1. แรงจูงใจตามแนวคิดของมาสโลว (X 1) 
    1.1  ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย            
    (Basic  needs  or  Physiological  needs)  (X 1.1) 
   1.2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 
    (Security and safety  needs) (X 1.2) 
   1.3 ความตองการเปนเจาของ (Belonging needs) (X 1.3) 
   1.4 ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem  needs) (X1.4) 
   1.5  ความตองการที่จะรูจักตนเองหรือความตองการแสวงหา   
   ความกาวหนา (Self-actualization) (X 1.5) 
2. แรงจูงใจตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด(McCelland) (X 2) 
   2.1  ความตองการความสําเร็จ(The Need For Achievement)(X2.1) 
   2.2 ความตองการอํานาจ (The Need For Power) (X2.2) 
   2.3 ความตองการความผูกพัน(The Need For Affiliation)(X2.3) 
3. แรงจูงใจตามแนวคิดของวูรม (X3) 
    3.1 ความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น(expectancy)(X3.1) 

  การบริหารงานบุคคล (Y tot) 
 
 
 
 
1. การวางแผนอัตรากําลังและ 
    การกําหนดตําแหนง (Y1) 
2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง(Y2) 
 3.การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
  ในการปฏิบัติราชการ (Y3) 
4. วินัยและการรักษาวินัย(Y4) 
5. การใหออกจากราชการ(Y5) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
              เพื่อใหเขาใจตรงกนัในความหมายเฉพาะของคาํศัพทที่ใชในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยได
นิยามศัพทเฉพาะตางๆ ไวดงันี้ 
              แรงจงูใจ หมายถึง บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา 
หรือเคลื่อนไหว  หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย ตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow) แมค
เคิลลแลนด  (McCelland)  และวรูม (Vroom)  ซ่ึงไดกลาวไว  9ประการ  คือ  แรงจงูใจตามแนวคดิ
ของมาสโลว มี  5 ขอยอย  ไดแก 1. ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (Basic 
needs or physiological  needs) 2. ความตองการความมัน่คงปลอดภัย(Security and safety needs) 3.
ความตองการเปนเจาของ (Belonging needs) 4. ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem  needs) 5. 
ความตองการที่จะรูจักตนเอง   แสวงหาความกาวหนาใหแกตนเอง (Self-actualization) แรงจูงใจ
ตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด  มี  3 ขอยอย ไดแก  1. ความตองการความสําเร็จ (need for 
achievement) 2. ความตองการมีอํานาจ (need for power) 3. ความตองการความสัมพนัธ (need for 
affiliation) และแรงจูงใจตามแนวคดิของวูรม  มี 1 ขอยอย คือ  การคาดหวังของบุคคลตอผลที่
เกิดขึ้น     
                 การบริหารงานบุคคล   หมายถึง   กระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลดี มี
ความรู ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เขามาทํางานใหไดผลดีที่สุด โดยหนวยงานสามารถดึงดูด 
ธํารงรักษา และพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ  เพื่อใหหนวยงานสามารถทําภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุงหมาย  ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่กําหนด
ไว  5  ดาน ประกอบดวย   การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  การสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง   การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย และ การใหออก
จากราชการ   ของบุคลากรครูในสถานศึกษา 
                 ผูบริหาร หมายถึง  ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    
                  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    หมายถึง 
โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล เปดตั้งแตระดับชั้นอนุบาลศึกษา  ถึง  ระดับชวงชั้น
ที่  4   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตามโครงสรางการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546  ไดแก  
อําเภอเมือง  อําเภอกระทุมแบน  และอําเภอบานแพว  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
                  เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่จะทําการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดเนื้อหาสาระของการศึกษาวิจัยไวดังนี้ คือ  แรงจูงใจ  การบริหารงานบุคคล     
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดงั
มีรายละเอียดตอไปนี้ 

แรงจูงใจ 
ความสําคัญของแรงจูงใจ(Motivation) 
                     คําวา “แรงจูงใจ” หรือ “Motivation” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Movere”  
แปลวา การเคลื่อนไหว (To Move) นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจจะใหความสําคัญกับสิ่งเรา
ภายนอกและสิ่งเราภายใน  ที่เปนพลังผลักดันใหมนุษยมีการเคลื่อนไหวเพื่อไปสูเปาหมายที่แตละ
คนตองการ   ถาขาดแรงจูงใจมนุษยอาจเปรียบเทียบไดกับหุนยนตตัวหนึ่งที่เคล่ือนไหวตามคําสั่ง
หรือความตองการของผูอ่ืน และพฤติกรรมหลายๆอยางของมนุษยจะไมเกิดขึ้นถาปราศจากการจูง
ใจ1 การศึกษาธรรมชาติของมนุษย การที่จะเขาใจพฤติกรรมบุคคลไดดีนั้น จําเปนตองศึกษา
ปจจัยพื้นฐานบางประการ อาทิ เชน การจูงใจ และทัศนคติ  เปนตน     การจูงใจมีความสําคัญยิ่ง  
พฤติกรรมสวนใหญมักจะมีแนวทางมุงไปยังเปาหมายที่สัมพันธอยางใกลชิดกับการสนองความ
ตองการพื้นฐานทางกายใหสมดังความตองการนั้น ๆ เชน มนุษยมีความตองการทางรางกาย   ทําให
ตอง กิน นอน ขับถาย ฯลฯ อยูตลอดเวลา และคนเราจะมีวิธีการในการที่หาวิธีสนองความตองการ
เหลานั้น การศึกษาเรื่องของการจูงใจ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหเราไดเขาใจถึงพฤติกรรม และ
วิธีการในการสรางหนทางเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ2 

 

                  1 ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป ทฤษฎีวิจยัและปฏิบัติการทางการศึกษา 
(กรุงเทพฯ  :  บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากดั , 2551),112. 
                               2 การจูงใจ   การจูงใจในการทํางาน   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์[Online],accessed 20 
September   2006.Available from http://  http://web.acc.chula.ac.th / ~yexec101/MIT- 
WU/download/seminar /Motivation-Report.doc 
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ความหมายของแรงจงูใจ (Motivation) 
                  พยอม วงศสารศรี กลาววา การจูงใจ (Motivation)หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกซึ่ง
ความตองการในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงสามารถอาศัยปจจยัตางๆ ไดแก การทําใหตืน่ตวั 
(Arousal) การคาดหวัง(Expectancy) การใชเครื่องลอ(Incentives)  และการลงโทษ (Punishment)  
มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรอืเงื่อนไขที่
ตองการ3  
      ธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศริิ กลาววา  การจูงใจ  (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันจาก
ความตองการและความคาดหวังตางๆของมนุษยเพื่อใหแสดงออกตามที่ตองการอาจกลาวไดวา
ผูบริหารจะใชการจูงใจใหผูใตบังคับทําในสิ่งตางๆดวยความพึงพอใจในทางกลับกัน
ผูใตบังคับบัญชาก็อาจใชวิธีเดียวกันกับผูบริหาร4 

                   พูลสุข  สังขรุง กลาววา  การจูงใจ  (Motivation) หมายถึง  การที่บุคคลแสดงออกซึ่ง
ความตองการในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงสามารถอาศัยปจจยัตางๆ  ไดแก การทําใหตืน่ตัว 
(Arousal) การคาดหวัง(Expectancy) การใชเครื่องลอ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment)     
มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรอืเงื่อนไขที่
ตองการ  หรือ พูดไดวา การจูงใจเปนการกระตุนหรือเราเพื่อชวยใหการกระทําตางๆ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ซ่ึงเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดทํางานดวยความขยันขนัแข็ง มีความกระตือรือรนที่จะ
อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความสํานึกในการรับผิดชอบควบคู
กันไปดวย5 

 

 

 

 

 

                             3 กมลทิพย  เพ็งจนัทร, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันชุมชน
ทองถ่ินพัฒนา” (ภาคนิพนธ  สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
,2548) ,9. 
                              4 ธนวรรธ   ตั้งสินทรัพยศิริ,  การจัดการสมัยใหม  ( กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต ,2547) ,291. 
                              5 พูลสุข  สังขรุง,มนุษยสัมพนัธในองคการ (กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนดุสิต,2547) ,137. 
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                            ยงยุทธ   เกษสาคร  กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอินทรียภายในรางกายของบุคคล
ถูกกระตุนจากสิ่งเราเรียกวา ส่ิงจูงใจ กอใหเกิดความตองการอันจะนาํไปสูแรงขับภายใน ทีแ่สดง
พฤติกรรมการทํางานที่มีคาในทิศทางที่ถูกตองเปาหมายขององคการดังนั้นการจูงใจจึงเปนการ
กระทําทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหพนักงานในองคการประพฤติปฏิบัติกจิกรรมตางๆ ตามเปาประสงค
ขององคการซึ่งพื้นฐานสําคญัในการกระตุนใหพนักงานดังกลาวแสดงพฤติกรรมที่องคการคาดหวงั
ไวก็ ดวยการสรางอินทรียของพนักงานเหลานี้ใหเกิดความตองการ (Desire) ขึ้นกอนเปนอันดับแรก
จากนั้นบุคคลก็เกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งทีต่องการนั้นกค็ือ การเกิดแรงขับขึ้นภายใน 
(Drive)หากมส่ิีงจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะตอบดวยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยาง 
(Behavior)   ใหไดมาซึ่งความสําเร็จอันเปน   เปาหมาย (Goals) 6 

           รังสรรค ประเสริฐศรีลาววา แรงจูงใจ หมายถึง  ส่ิงที่กระตุนใหอินทรียกระทํากจิกรรม
หนึ่ง อยางมจีดุหมายปลายทาง ซ่ึงอาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกก็ได คือ แรงดัน ที่ทําให
บุคคลกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จ  หรือพูดวาแรงชักนําจากสิ่งที่มาทําใหเราเกิดความตองการ 
( Needs) เกิดแรงขับ(Drive) ความปรารถนา (Desire) ขึ้นมาใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปแนวทางใด
ทางหนึ่งแรงจงูใจเปนกําลังกอใหเกิดพฤตกิรรมโดยการเราภายในตัวบคุคลเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
      จันทรานี  สงวนนาม ใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการ ( Needs)  แรง
ขับ(Drive)ซ่ึงเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลสวนเครื่องลอหรือส่ิงจูงใจ(Incentives)เกิดจากการจูงใจ
ภายนอก 
                    ลูทันส (Luthan) กลาววา แรงจูงใจเปนแรงผลักดันใหคนใชความสามารถมากขึ้น และ
กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจ  จะเกิดความตองการ (Needs)  ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) 
เพื่อนําไปสูเปาหมาย (Goals) 

                            ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel)   ใหคําจํากัดความวา แรงจูงใจเปนแรง (forces)  แรง
ขับ (Drive) ความตองการ (Needs)  ความเครียด (Tension  states)  หรือกลวิธีอ่ืนใด ( Mechanisms)  
ที่ทําใหเกิดการกระทําดวยความเต็มใจหรอืกระทํากิจกรรมนั้นตอไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของ
บุคคล7 

        
                            6 ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม (กรุงเทพมหานคร :  เอส.แอนด.จี
กราฟฟค,2545) ,126. 
                            7  ภารวดี   อนันตนาวี  , หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบรหิารการศึกษา   
(Principles , Theories of Educational  Administration) ( ชลบุรี : บริษัท  สํานักพิมพมนตรีจํากัด 
,2551) ,112-113. 
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                 Alkinson  กลาววา   เปนการยากที่จะใหความหมายทีแ่ทจริงของแรงจูงใจ  สวนมากจะ
ใหความหมายในเชิงจิตวิทยา  ซ่ึงโดยทั่วๆไป แลว  แรงจูงใจมกัจะเกีย่วของกับกระบวนการในการ
เลือกของแตละบุคคลระหวางกิจกรรมตางๆ 

                  Campbell  และคณะ  กลาววา แรงจูงใจเปนผลของการแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งอยางมั่นคง และจะแสดงพฤตกิรรมนั้นตอไปเรื่อยๆ 8 

 

 
 
 
 
                     เริ่มพฤติกรรม                                                                                    กําหนดทิศทาง 
                                                          เกิดเสริมแรงของความตองการ          ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
 
                                            
   แผนภาพที่ 1  แสดงภาวะอนิทรียภายในรางกายของบุคคลเมื่อกระตุนดวยส่ิงจูงใจ 
 
องคประกอบของแรงจงูใจ  
นักจิตวิทยาปจจุบันไดศึกษาและสรุปวา องคประกอบของแรงจูงใจมี 3 ดาน คือ 
      1. องคประกอบทางดานกายภาพ (Biological Factor )  ในองคประกอบดานนี้  จะ
พิจารณาถึงความตองการทางกายภาพของมนุษย เชน ความตองการปจจัย 4 เพื่อดํารงชีวิตอยูได ซ่ึง
แตละคนจะมคีวามตองการเหมือนกนัหมด เพราะถาขาดมนุษยจะดํารงชีวติอยูไมได9 

                            2. องคประกอบทางดานการเรยีนรู (Learned Factor) องคประกอบดานนี้ เปนผลสืบเนื่อง
ตอจากองคประกอบ ขอ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษยทุกคนไมสามารถไดรับการตอบสนองความตองการใน
ปริมาณ ชนิดและคุณภาพตามที่ตนเองตองการและในหลายๆครั้ง ส่ิงแวดลอมเปนตวัวางเงื่อนไขใน
การสรางแรงจูงใจของมนุษย 
 

 
                            8 เร่ืองเดียวกัน. 
                             9ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจยั  และปฏิบัติการทางการศึกษา   
(กรุงเทพฯ  :  บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากดั ,2551),296. 

ความตองการ 
Need & Desire 

แรงขับ 
Drive 

สิ่งจูงใจ 
Motivation 

เปาหมาย  
Goal 

การกระทํา 
Behavior 
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       3. องคประกอบทางดานความคิด (Cognitive Factor)  องคประกอบดานนี้ มีสวนสําคัญ
ในการเกิดแรงจูงใจของมนษุย ทั้งนี้ เพราะความคิดทําใหเกิดเปนความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม  อัน
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมโดยตรง10 

 
ประเภทของแรงจูงใจ 
พยอม วงศสารศรี  กลาววา  นักจิตวิทยาไดแบงการจูงใจเปน  2  ประเภท  ดังนี ้
   1. การจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)  หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการที่มี
ความตองการ จะทําบางสิ่งบางอยางดวยจิตใจของตนเองโดยไมตองใชเครื่องลอใดๆมากระตุน การ
จูงใจประเภทการจูงใจประเภทมีคุณคาตอการปฏิบัติงานตางๆ เปนอยางยิ่ง  เพราะผูบริหารไมตอง
หากลวิธีมาชักจูงใจใหพนักงานเกิดการจูงใจในการทํางาน  การจูงใจประเภทนี้ไดแก 
                    1.1 ความตองการ (Need) เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาคนเราทุกคนมีความตองการและ
ความตองการทําใหเกิดแรงขับแรงขับทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายซึ่งจะเกิด 
ผลคือ ความสบายใจ ความพอใจ เชน ความตองการความสําเร็จทําใหบุคคลเกดิแรงจูงใจในการ
กระทําพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ 
                   1.2 ความสนใจพิเศษ (Special Interest)  ถาผูปฏิบัติงานคนใดในความสนใจสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเปนพิเศษจะมีความตั้งใจในการทํางาน ทําใหงานประสบความสําเร็จไดในเวลาอันรวดเรว็ 
                    1.3 ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอส่ิงใดสงหนึง่
นั้น จัดเปนการจูงใจภายในที่จะกระตุนใหบคุคลแสดงพฤติกรรม เชน  ถาผูปฏิบัตมิีทัศนคติที่ดี  ตอ
หัวหนางานจะมีผลตอการทํางานเปนอยางยิง่  

              2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)  หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดรับการกระตุน
จากภายนอกเพื่อนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของการกระตุนการจูงใจภายนอก  

2.1 เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเปาหมายในการกระทําใด ๆ ยอม
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม  เชน พนักงานทดลองงาน มีเปาหมายที่จะ
ไดรับการบรรจุเขาทํางาน จึงพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ 11 

 

 

 

                       10 เร่ืองเดียวกัน. 
               11 พยอม วงศสารศรี,องคการการจดัการ  (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพ สุภา จํากัด
,2542),213. 
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2.2 ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา คนที่มีโอกาสทราบวาตนจะไดรับความกาวหนา
อยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได  

2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจใหเกิด   
พฤติกรรมขึ้นได เชน ครู อาจารย ก็ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเชื่อถือ นักปกครอง ผูจัดการ     
จะตองมีบุคลิกภาพของผูนําที่ดี เปนตน 

2.4  เครื่องลอใจอื่นๆ  มีส่ิงลอใจหลายอยางที่กอใหเกิดแรงกระตุนใหพฤติกรรมขึ้น 
เชน การใหรางวัล (Rewards) อันเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ (Punishment)   
ซ่ึงจะกระตุนมิใหกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การ
แขงขัน หรือการทดสอบก็จัดวาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมไดทั้งส้ิน 12 

                  
  กระบวนการจูงใจ 

        กระบวนการจูงใจมีองคประกอบ 3 ประการ คือ  
1.ความตองการ (Needs)  คือ  ภาวะการขาดบางสิ่งบางอยางของอินทรีย อาจจะเปน 

การขาดทางดานรางกายหรือการขาดทางดานจิตใจกไ็ด  
                      2. แรงขับ (Drive) เมื่อมนุษยมีความขาดบางสิ่งบางอยางตามขอ 1 ที่กลาวมาแลวก็จะ
เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นภายในรางกาย ภาวะตึงเครียดนี้จะกลายเปนแรงขับหรือตัวกําหนดทิศทาง 
(Action Oriented) เพื่อไปสูเปาหมายอันจะเปนการลดภาวะความตึงเครียดนั้น  

      3. ส่ิงลอใจ (Incentive) หรือ เปาหมาย (Goal) จะเปนตัวกระตุนหรือเปนตัวลอให 
มนุษยแสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือที่ตองการ ซ่ึงอาจจะมีไดหลายระดับตั้งแตส่ิงลอใจใน
เร่ืองพื้นฐานคือ ปจจัย 4   ไปจนถึงความตองการทางใจในดานตางๆ  

 รูปแบบของแรงจูงใจ 
 บุคคลแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงนักจติวิทยาไดแบงรูปแบบแรงจูงใจ
ของมนุษยออกเปนหลายรูปแบบที่สําคัญ มีดังนี้    1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์    (Achievement  Motive) 
2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ  (Affiliation  Motive)  3) แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power  Motive)    4) แรงจูงใจ
ใฝกาวราว  (Aggression Motive) 5) แรงจูงใจใฝพึ่งพา  (Dependency Motive)    แรงจูงใจทั้ง 5 แบบ 
มีลักษณะสําคัญที่แตกตางกนั ดังนี้13 

 

                            12 เร่ืองเดียวกัน. 
                            13ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจยั  และปฏิบัติการทางการศึกษา   
(กรุงเทพฯ  :  บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากดั ,2551),213. 
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 1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
1. มุงหาความสําเร็จ (Hope of Success) และกลัวความลมเหลว (Fear of Failure)  
2. มีความทะเยอทะยานสูง 

3. ตั้งเปาหมายสูง 
4. มีความรับผิดชอบในการทํางานด ี
5. มีความอดทนในการทํางาน 

  6. รูความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
7. เปนผูที่ทํางานอยางมีการวางแผน 

  8. เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง 
McCelland  ไดกลาววา ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสวนมาก คน

ในประเทศจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาประเทศดอยพัฒนา  ผลจากการศึกษาวิจยัในเรื่อง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พอสรุปไดวา ผูที่มแีรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ ผูที่มีความตองการทําอะไรให
ประสบความสําเร็จ เครื่องลอใจ (Incentive) ของผูที่กําลังหิวก็คือ อาหาร สวนเครื่องลอใจของผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง คือ การทําอะไรใหดียิ่งขึน้ (Doing Something Better) การทาํอะไรใหดี
ยิ่งขึ้น บางทีกม็ีเหตุผลหลายอยาง เชน  เพือ่ใหอาจารยพอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคําตําหนิ เพื่อใหไดรับ
ความรักหรือรางวัล เปนตน แตสําหรับพวกที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง การทําอะไรใหดียิ่งขึน้  ก็เพือ่
ความสุขของตนเอง  

2. มีความทะเยอทะยานสูง(Intrinsic Satisfaction)  ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู เพื่อสงเสริม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับเดก็นั้น ไดพบวาการฝกใหเด็กเปนอิสระ (Independence Training) ให
พึ่งพาตนเองไดตั้งแตวัยเยาวนั้น จะทําใหเด็กคนนัน้มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น สวนการอบรมเลี้ยง
ดูแบบใชอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบิดาจะทําใหเดก็มแีรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 
 2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ  ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
   1.    เมื่อทําส่ิงใดเปาหมายกเ็พื่อไดรับการยอมรับจากกลุม 

  2.  ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลาแสดงออก 
  3.  ตั้งเปาหมายต่ํา 
  4. หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามกับผูอ่ืน 
จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูทีม่ีแรงจูงใจใฝสัมพันธ มักจะเปนผูที่โอบออมอารี เปนที่รักของเพื่อน มี 
ลักษณะเหน็ใจผูอ่ืน  ซ่ึงเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลว  ผูที่มีแรงจงูใจใฝสัมพันธมักจะเปน14 

 

                           14 เรื่องเดียวกัน. 
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ครอบครัวที่อบอุน บรรยากาศในบานปราศจากการแขงขัน พอแมไมมีลักษณะขมขู  พี่นองมีความ
รักสามัคคี 
               3. แรงจูงใจใฝอํานาจ  ผูมีแรงจูงใจใฝอํานาจจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี ้
   1. ชอบมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ซ่ึงบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการกาวราว 
  2. มักจะตอตานสังคม 
  3.  แสวงหาชือ่เสียง 
  4.  ชอบเสี่ยง ทั้งในดานของการทํางาน รางกาย และอุปสรรค 
  5.  ชอบเปนผูนํา 
               สํารับผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจนัน้ จากการศึกษาวิจัยของนักจติวิทยา พบวาผูที่มี
แรงจูงใจแบบนี้ สวนมากมกัจะพัฒนามาจากความรูสึกวาตนเอง “ขาด” ในบางสิ่งบางอยางที่
ตองการ อาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได  ทําใหมีความรูสึกเปน “ ปมดอย” เมื่อมีปมดอยจึงพยายาม
สราง “ ปมเดน” ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด 
 4. แรงจูงใจใฝกาวราว ผูมแีรงจูงใจใฝกาวราวจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี ้
  1. ถือความคิดเห็นหรือความสําคัญของตนเปนใหญ 
  2.  ชอบทํารายผูอ่ืน ทั้งการทํารายดวยกายและวาจา 

                            ผูที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้ มักจะเปนผูที่มีรับการเลี้ยงดูแบบเขมงวด มาก
เกินไป บางครัง้พอแมอาจจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกนิไป  ดังนัน้  เด็กจึงหาทางระบายออกกับ
ผูอ่ืนหรืออาจจะเนื่องมากจากการเลียนแบบบุคคลหรือจากสื่อตางๆ เปนตน 
 5. แรงจูงใจใฝพึ่งพา  ผูมีแรงจูงใจใฝพึ่งพาจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  1. ไมมั่นใจในตนเอง 
  2.  ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตนเองมักจะลังเล 
  3. ไมกลาเสี่ยง 
  4. ตองการความชวยเหลือและกําลังใจจากผูอ่ืน 
สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอมมากเกินไป ไมเปดโอกาสให
เด็กไดชวยเหลือตนเอง ไมฝกหัดใหเดก็ไดตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ในระยะที่เด็กเริ่มจะ
ทําส่ิงตางๆเหลานี้ได 15 

 

 

                            
                  15 เร่ืองเดียวกัน. 
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ผูที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี ้มักจะเปนผูทีม่ีรับการเลี้ยงดูแบบเขมงวด มากเกินไป บางครั้งพอแม
อาจจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป  ดงันั้น  เดก็จึงหาทางระบายออกกับผูอ่ืนหรอือาจจะเนื่อง
มากจากการเลียนแบบบุคคลหรือจากสื่อตางๆ เปนตน 
 5. แรงจูงใจใฝพึ่งพา  ผูมีแรงจูงใจใฝพึ่งพาจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  1. ไมมั่นใจในตนเอง 
  2.  ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตนเองมักจะลังเล 
  3. ไมกลาเสี่ยง 
  4. ตองการความชวยเหลือและกําลังใจจากผูอ่ืน 
สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอมมากเกินไป ไมเปดโอกาสให
เด็กไดชวยเหลือตนเอง ไมฝกหัดใหเดก็ไดตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ในระยะที่เด็กเริ่มจะ
ทําส่ิงตางๆเหลานี้ได 16 

 
ทฤษฎีการจูงใจ 
1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’sTheory of Growth Motivation) 
               มาสโลวเปนผูที่มีช่ือเสียงในการศึกษาคนควาเรื่องความตองการของมนุษย (human needs)  
มาสโลวกลาววา มนุษยเราทุกคนตางพยายามดิ้นรนเพื่อตอสูสูจุดมุงหมายของตนเอง แต เนื่องจาก
การที่มนุษยมีความแตกตางกัน ฉะนั้นการที่จะไดรับการตอบสนองถึงขั้นไหนยอมขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของแตละบุคคล    ในทฤษฎีความตองการหรือทฤษฎีการจูงใจนี้   ไดเสนอความตองการ
ดานตางๆ กันของมนุษยเรียงตามความตองการพื้นฐานอยูรอด (basis physiological survival needs)  
ไปจนถึงความตองการทางสังคม (social needs)  และความตองการการยอมรับนับถือจากกลุมวาตน
มีคุณคา (need for self-exteem)  และการพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น (personal development)    
มาสโลวถือวาความตองการที่จัดเรียงนี้มีความสําคัญ  โดยที่มนุษยจะมีความตองการในระดับสูงๆ  
เมื่อความตองการชั้นตนไดรับการตอบสนอง17  ดูแผนภาพที่  2 
                             
 
 
                              16 เรื่องเดียวกัน. 
            17 พยอม วงศสารศรี,  การบริหารทรัพยากรมนุษย  พิมพคร้ังที่ 8 ( กรุงเทพฯ :บริษัท
สํานักพิมพสุภา  จํากัด,2545),236. 
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แผนภาพที่ 2  ความตองการมนุษยในทรรศนะมาสโลว 
                         
จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว สามารถอธิบายไดดงันี้ 
                   1.ความตองการขั้นพื้นฐานหรอืความตองการทางรางกาย(Basic needs or  Physiological    
needs)ไดแกความตองการอาหาร น้ํา อากาศ  ปจจัยส่ี  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งจาํเปนสําหรับชีวิต  ถามนุษย 
ยังไมสามารถสนองความตองการในขั้นนีไ้ด จะไมมีความตองการในขั้นถัดไป  เพราะมนุษยจะไม 
มีเวลาคิดถึงความตองการอืน่จะคิดเฉพาะสิ่งที่มาสนองความตองการในขั้นนีเ้ทานัน้ 
                   2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย(Security and safety needs) มนษุยมีความตองการ
ที่จะใหคนมีความมั่นคงในการมีชีวิตอยูรอดถาทํางานตองการใหคนมีความมั่นคงในสถานภาพการ
ทํางาน มีความปลอดภัยจากอนัตรายตางๆ  

                  3. ความตองการเปนเจาของ (Belonging needs) ส่ิงที่มนุษยมีความตองการในขั้นนี้ คือ 
ความรัก ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นผูบริหารสามารถสนองตอบดวยการจัดการบรหิาร
แบบมีสวนรวมจัดกลุมควบคุมคุณภาพ จัดการบริหารโดยการยดึวัตถุประสงคได 
                4. ความตองการการยอมรับนบัถือ (Esteem  needs) ความตองการการยอมรับนบัถือ
สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ  1. การยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป เชน การไดรับการเอาใจใส  
การไดรับเกยีรติยกยอง และ 2.การยอมรับนับถือตนเอง เชน ความปรารถนาที่จะไปสูความสําเร็จ  18      
 
               18 เร่ืองเดยีวกัน. 

Self-actualization 

Esteem  needs 

Belonging needs 

Security and safety needs 

Basic needs 
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ความเปนตัวของตัวเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความมีอิสระ โดยปกติบุคคลทั่วไปจะวัด
ความสําเร็จจากการทํางาน เชน การเลื่อนขั้น การเพิ่มกําไรใหบริษัท การไดรับผลประโยชนอ่ืนๆ 
ในการปฏิบัติงาน  
                      5. ความตองการที่จะรูจักตนเอง(Self - Actualization Needs) หรือความตองการ
แสวงหาความกาวหนาใหแกตนเอง  ความตองการในขั้นนี้มนุษยจะมีความสุขในการทํางาน  มี
ความพึงพอใจที่จะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต  มีความตองการใหกิจการที่ทําอยูกาวหนายิ่งขึ้น 
                       ความตองการขั้นที่1-4  มาสโลว  เรียกวา  ความตองการขั้นต่ําที่รางกายยังขาดอยู 
(Deficiency needs)ดังนัน้ มนุษยจะพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะทําใหไดมาซึ่งความตองการดังกลาว  เมื่อ
ความตองการขั้นที่ 1-4  ไดรับการตอบสนองแลว  ก็จะแสวงหาความตองการพัฒนาตนเองใหเจรญิ
งอกงาม (Growth needs)ความตองการชนดินี้เปนแรงจูงใจที่กระตุนใหมนุษยใฝหา  ซ่ึงไมไดเปนไป
เนื่องจากการขาดหรือบกพรองอยางใด   มาสโลวไดกลาวเนนวา ความตองการตางๆ เหลานี้ตองเกดิ
เปนลําดับขั้น และจะไมมีการขามขั้น  ถาขั้นที่ 1 ไมไดรับการตอบสนอง ความตองการในลําดับขั้น
ที่ 2-5 ก็ไมอาจเกิดขึน้ได การตอบสนองที่ไดรับในแตละขั้นไมจําเปนตองไดรับทั้ง 100%   แตตอง
ไดรับบางเพื่อจะไดเปนบันไดนําไปสูการพัฒนาความตองการในระดบัที่สูงขึ้น  ในลําดับขั้นตอไป  

ผูบริหารในองคการตางๆสามารถระดมสรรพกําลังดานบคุคลใหรวมแรงรวมใจกันปฏบิัติงานโดย
อาศัยแนวคิดในทฤษฎีมาสโลวไดเปนอยางดี 19  ดังแผนภาพที่  

                           
                       แผนภาพที่ 3  การสนองความตองการมนษุยในการทํางาน 
 
                         19 เร่ืองเดียวกัน. 

Self-actualization 

Esteem  needs 
(promotion, titles, company cars,expense accounts) 

Belonging needs 
(group contact at work,friend, etc.) 

Security and safety needs 
(unions, workers’compensation and superannuation) 

Basic needs (salary) 
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แนวความคิดในการนําทฤษฎีของมาสโลวมาใช 
 ทฤษฎีของมาสโลว สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการสรางประสิทธิภาพในการจูงใจได 
โดยทําใหเราไดแงคิดที่วา กอนที่เราจะสามารถจูงใจบุคคลใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดนั้น 
เราไดคํานึงถึงลําดับขั้นของความตองการของบุคคลเสียกอนหรือไม เชน ถาเราพยายามใหคนมาใช
บริการทองเที่ยว ในขณะที่คนนั้นยังไมสามารถสนองความตองการขั้นต่ําของตนเองไดดีพอ เพราะ
รายไดที่มีอยูยังตองใชจายในการกินอยูในครอบครัวอันไดแกปจจัยส่ี ซ่ึงเปนความตองการพื้นฐาน
ของรางกาย ถาเปนเชนนี้การจูงใจก็คงไรผล ดังนั้นการจูงใจจึงตองคํานึงถึงความพรอมของบุคคล
ดวย ประสิทธิภาพของการจูงใจจึงขึ้นอยูกับขอสําคัญที่วา เราไดทําการจูงใจไดถูกชวงจังหวะ หรือ
เหมาะสมกับเงื่อนไขหรือไม 
 
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลนแลนด  (McCelland’s  Motivation Theory) 
        แมคเคิลลแลนดศึกษาความตองการของมนุษยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  ความตองการ
ความสําเร็จ   ความตองการมีอํานาจ   ความตองการความสัมพันธ เดวดิ ซี. แมคเคิลลแลนด (David 
C. McClelland) ไดมีบทบาทชวยในการพัฒนาการจูงใจ โดยแบงการจูงใจตามความตองการขั้น
พื้นฐานของบคุคลเปน 3 แบบ ดังนี ้
         แบบที่ 1 ความตองการความสําเร็จ (The Need For Achievement) 
         บุคคลมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จมีความหวาดกลัวอยางรุนแรงตอ
การประสบความลมเหลว และมีอารมณหงุดหงิดเมื่อไดรับความลมเหลวหรือผิดหวัง และชอบการ
ทํางานดวยตนเองเสมอ 
           แบบที่ 2 ความตองการอํานาจ (The Need For Power) 
แมคเคิลลแลนดไดคนพบวา บุคคลมีความตองการการมีอํานาจเปนอยางมาก เพราะจะไดอาศยัการ
ใชอํานาจเพื่อสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน  

            แบบที่ 3 ความตองการความผูกพนั (The Need For Affiliation) 
 บุคคลมีความตองการความผูกพันเปนอยางมาก แตละบุคคลชอบที่จะรักษาสัมพนัธภาพที่ดีทาง
สังคม เพื่อทําใหเกิดความรูสึกยินดีมีความคุนเคยกนั เขาใจกัน พรอมที่จะเปนที่พึง่ในการปลอบใจ 
ใหความชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อเกิดความทกุขมีการติดตอสัมพันธกันกับบุคคลอื่น อยางเชนเพื่อนสนทิ 20 

 
                        20 การจูงใจ   การจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ [Online],accessed 20 September   
2006.Available from http:// http://web.acc.chula.ac.th/~yexec101/MIT-WU/download/ 
seminar/Motivation-Report.doc 
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           แบบที่ 3 ความตองการความผูกพนั (The Need For Affiliation) 
            บุคคลมีความตองการความผูกพันเปนอยางมาก แตละบุคคลชอบที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ทางสังคม เพื่อทําใหเกิดความรูสึกยินดีมีความคุนเคยกัน เขาใจกัน พรอมที่จะเปนที่พึ่งในการ
ปลอบใจ ใหความชวยเหลือผูอื่นเมื่อเกิดความทุกข  มีการติดตอสัมพันธกันกับบุคคลอื่น อยางเชน 
เพื่อนสนิท 
           ความตองการความสําเร็จหรือที่เรียกกันวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement  motive)  
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และแขงขัน
กับมาตรฐานอันเยี่ยม (Standard  of  excellence)  พยายามจะเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความสบายใจ
เมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวล เมื่อประสบความลมเหลวบุคคลพวกนี้สนใจตําแหนง 
ผูบริหาร อยางไรก็ตามมนุษยทุกคนจะมีความตองการทั้ง 3 ตัว  เพียงแตความตองการแตละประเภท
อาจแตกตางกัน 
 
ความหมายของแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่จําทําใหคนมุงประสิทธิภาพในการทํางาน มีความ
กระตือรือรนที่จะพยายามทํางานใหไดผลดีเยี่ยม พยายามที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ไมวา
จะทํากิจกรรมอะไร คือ มีจิตใจมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง แรงจูงใจประเภทนี้ไดแก 

               1. Cognitive Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการที่จะรู ตองการที่จะเขาใจ 
หรือตองการแกไขปญหาดวยตนเอง 

               1.Ego Enhancement Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการรักษาสถานะของตน
และสิทธิของตน จากสังคมที่เกี่ยวของดวย 

                2.Affiliation Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดความตองการอยากที่จะเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน 
ซ่ึงจะทําใหบุคคลมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

แมคเคิลลแลนด (McClelland) ไดกลาววา ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ และ       
อุตสาหกรรมสวนมาก คนในประเทศจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาประเทศที่ดอยพัฒนา21 

 

 

   21 เร่ืองเดียวกัน. 
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แมคเคิลลแลนด ไดสรุปวา คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังตอไปนี้  

1. เปนผูมีความรบัผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of 
Excellence) ในการทํางาน  

2. เปนผูที่ตั้งวัตถุประสงคที่มีโอกาสจะทําไดสําเร็จ 50-50 หรือเปนผูที่มคีวามเสี่ยงปาน
กลาง 

3. พยายามทีจ่ะทาํงานอยางๆไมทอถอยจนถึงจุดหมายปลายทาง  
4. เปนบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว  
5. ตองการขอมูลผลยอนกลับของผลงานที่ทํา 
6. เมื่อประสบความสําเร็จมักจะอางสาเหตุภายใน เชน ความสามารถและความพยายาม 

 
แมคเคิลลแลนด  เชื่อวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งที่เรียนรู การศึกษาเกี่ยวกับการอบรม

เล้ียงดูไดพิสูจนความคิดเห็นของแมคเคิลลแลนด  เด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  มักจะมาจาก
ครอบครัวที่ พอแมตั้งมาตรฐานความเปนเลิศในการทํางานและบอกใหลูกทราบวา ตนมีความสนใจ
ในสัมฤทธิ์ผลของลูก อบรมลูกใหเปนบุคคลที่ชวยตัวเองได และสงเสริมใหเปนอิสระ วิธีการที่ใช
ในการอบรมคอนขางจะเขมงวดใหรางวัลเวลาลูกทําไดสําเร็จตามมาตรฐานที่ตั้งไวและลงโทษถา
ทําไมได แตในขณะ     เดียวกันก็ใหความรัก ความอบอุน และแสดงใหลูกเห็นวาที่เขมงวดก็เพราะ
ความรักลูก อยากใหลูกมีความสําเร็จ 

ในปจจุบันจะเห็นไดวา สังคมของเรามีแนวโนมที่จะมีโครงสรางไปทางดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคนในสังคมจะตองอยูอยางตอสูดิ้นรน และตองการความกาวหนาใน
ชีวิต ซ่ึงส่ิงที่จะตัดสินไดก็คือ ประสิทธิภาพในการทํางาน  

จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ มักจะเปนผูที่โอบออมอารี เปนที่รักของ
เพื่อนมีลักษณะเห็นใจผูอ่ืน ซ่ึงเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลวผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักจะ
เปนครอบครัวที่อบอุน บรรยากาศในบานปราศจากการแขงขัน พอแมไมมีลักษณะขมขู พี่นองมี
ความรักสามัคคีกันดี 22 

 

 

 

 

 

              22 เร่ืองเดียวกัน. 
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แรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสมัพันธ 
1. มุงหาความสําเร็จ (Hope of Success)          

และกลัวความลมเหลว (Fear of Failure)   
2. มีความทะเยอทะยานสูง 
3. มีความทะเยอทะยานสูง 
4. รูความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
5. มีความรับผิดชอบในการงานด ี
6. มีความอดทนในการทํางาน 
7. เปนผูที่ทํางานอยางมีการวางแผน 
8. เปนผูที่ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสูง 

1. เมื่อทําส่ิงใดเปาหมายกเ็พื่อไดรับการ
ยอมรับจากกลุม  

2. ไมมีความทะเยอทะยาน  
       มีความเกรงใจสูง ไมกลาแสดงออก 
3. ตั้งเปาหมายต่ํา 
4. หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอ่ืน 

 

 

  3. ทฤษฎีการคาดหวังของวรูม (Vroom’ expectancy theory) 
                วูรม (Vroom)  ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของบุคคลจะประเมนิความ
เปนไปไดของผลที่จะเกิดขึน้  แลวจึงดําเนนิการปฏิบัติตามที่ตนคาดหวังไว  เขาไดช้ีใหเห็นวาการ
จูงใจขึ้นอยูกับการคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการคาดหวงัของวูรม นี้ไดทํานายวา 
บุคคลจะรวมกิจกรรมที่เขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือส่ิงตางตามที่ปรารถนา  
                วูรมใชคําวา วาแลนซ  (valence)  ในทฤษฎีนี้ซ่ึงหมายถึง ความอยากที่จะทําสิ่งนั้นๆ  ถามี
ความอยากมากกวาความไมอยาก    ระดับคาของวาแลนซเปนบวก  แตถาบุคคลมีความรูสึกเฉย  ๆ 
ระดับคาของวาแลนซจะเปนศูนย  วูรมใหความคิดเปรียบเทียบวา   การกระทําของบุคคลที่จะไปสู
จุดที่คาดหวังนั้น  เปนกลไกแลนซ  (instrumental)  ไปสูความสําเร็จ สําหรับความเชื่อที่วา
พฤติกรรมจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวนั้นวูรม เรยีกวา ความคาดหวงั(expectancy) วูรมไดสรุป
ทฤษฎีของเขา เปนสูตรดังนี ้

 แรงจูงใจ    =   ความอยาก X  ความคาดหวัง 
             (motivational  force)           =   (valence X expectancy)  

            จากแนวคิดนี้ จะเหน็ไดวาการปฏบิัติงานของบุคคลจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่
คาดหวังวา  จะเกดิขึ้นกับเขาซึ่งอาจจะเปนรางวัลหรือการลงโทษก็ได  ดังนั้นการทีจ่ะทําความเขาใจ 
เร่ืองการจูงใจจําเปนตองคํานึงถึงการรับรูของปจจัยบุคคล (individuals) วาเขาทําส่ิงนี้แลวจะคุมคา23 

 
                       23  พยอม วงศสารศรี,การบริหารทรัพยากรมนษุย  พิมพคร้ังที่  8 (กรุงเทพฯ :  บริษัท
สํานักพิมพสุภาจํากัด,2545),236. 
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หรือไมผูปฏิบัติงานแตละคนจะมีความคาดหวังและมีความอยากเฉพาะตนเปนกลไกแสดง
พฤติกรรม จากแนวคิดนี้ จะเห็นไดวาการปฏิบัติงานของบุคคลจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่
คาดหวังวา  จะเกดิขึ้นกับเขาซึ่งอาจจะเปนรางวัลหรือการลงโทษก็ได  ดังนั้นการทีจ่ะทําความเขาใจ 
เร่ืองการจูงใจ  จําเปนตองคํานึงถึงการรับรูของปจจัยบุคคล  (individuals) วาเขาทําส่ิงนี้แลวจะคุมคา
หรือไม ผูปฏิบัติงานแตละคนจะมีความคาดหวังและมคีวามอยากเฉพาะตนเปนกลไกแสดง
พฤติกรรม 
   ดังนั้นผูบริหารสามารถนําทฤษฎีการคาดหวังของวูรม ไปวิเคราะหการทํางานของ
พนักงานในองคการได24 

   
 แรงจูงใจในการทํางานของมนุษยหรือบุคลากรในองคกร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ กลาววา  การศึกษาทฤษฎีการจูงใจจะทําใหทราบวาเทคนิค
การจูงใจอะไรบาง ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชได ในขณะทีก่ารจูงใจสลับซับซอนและไมมีคําตอบ
ที่ดีที่สุดเพียงคาํตอบเดียว เทคนิคการจูงใจที่สําคัญประกอบดวย 
              1. เงิน (Money จากทฤษฎีของการใหรางวัลและการลงโทษเงินเปนตวักระตุนสําคัญ ซ่ึงอยู
ในรปูของเงินเดือน คาจางตอหนวย ตลอดจนโบบัส การประกันชวีิตและสุขภาพละสิ่งอ่ืนๆ ที่มอบ
ใหกับพนักงาน   ทั้งนี้นักวิชาการบางคนไดระบุวาเงินมคีวามหมายมากกวามูลคาในรูปตัวเงินกลาว 
คือเงินจะหมายถึงทั้งสถานะ(Status)  และอํานาจ (Power) นักเศรษฐศาสตรและนักบริหารสวน
ใหญไดใชเงินเปนสิ่งกระตุนแตนักวิทยาศาสตรมองวาเงินมีความสําคญันอยอยางไรก็ตาม ผูบริหาร
ควรระลึกถึงส่ิงตางๆหลายประการดังนี ้
             1.1 เงินมีแนวโนมวาจะมีความสําคัญตอบุคคลมากขึ้นสําหรับบุคคลที่มีครอบครัว เงินเปน
ส่ิงที่ใชบรรลุมาตรฐานการครองชีพซ่ึงอยางนอยเงินจะตองใหเพยีงพอกับมาตรฐานการครองชีพใน
ระดับต่ําแมวาบางคนจะมีความพอใจในบานหลังเล็กๆรถยนตราคาถูกมากกวาการไดรับความพึง
พอใจจากบานหลังใหญและรถยนตหรูหราเหมือนเชนบางคน  
             1.2ธุรกิจและองคการทุกแหงใชเงนิเดือนหรือคาจางที่จายพนักงานเปนตวักระตุนการจูงใจ
โดยเปรียบเทยีบวาองคการทัว่ไปจายเงินเดอืนหรือคาจางใหพนกังานเดอืนละเทาไหร ซ่ึงคาจางเพื่อ
การแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นจะเปนการจูงใจและดึงดดูใหทํางานกับองคการ25 
 
                24 เร่ืองเดียวกัน. 
                        25 ศิริวรรณ เสรีรัตน และ คณะ,องคการและการจัดการ(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสาร,2545), 
324. 
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              1.3 เงินเปนสิ่งจูงใจในทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาองคการจะสามารถรักษาบุคคล
เอาไวไดเงินเดอืนของผูบริหารในบริษัทควรมีความสมเหตุสมผล องคการจะมีการรักษาบุคคลใน
ระดับที่เปรียบเทียบกนัได 
               1.4 ถาเงินเปนสิ่งกระตุนที่มีประสิทธิผล บุคคลในตําแหนงตางๆ ในระดับที่คลายคลึงกัน
จะไดรับคาจางและโบนัสทีส่ะทอนถึงการปฏิบัติงานของตน บริษัทควรมี การเปรียบเทียบเงินเดือน 
ธุรกิจที่มีการจดัการที่ดีอาจจะใชการปฏิบัตริวมกันกับการใหโบนัสโดยโบนัสสําหรับผูบริหารจะ
ถือเกณฑขอบเขตการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลวิธีการที่ทําใหเชื่อมั่นวาเงนิมีความสําคญั เชน การให
รางวัลความสําเร็จ การทําใหบุคคลพอใจในความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และเกณฑคาตอบแทน 

                2. การมีสวนรวม (Participation)  เปนเทคนิคซึ่งผลจากทฤษฎีการจูงใจและการวิจยัการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของบุคคลจะมีความรูทั้งในดานปญหาและผลลัพธ การมี
สวนรวมที่ถูกตองจะเปนทั้งการจูงใจและความรูที่มีคุณภาพสําหรับความสําเร็จของธุรกิจ การมี
สวนรวมจะรวมถึงการยอมรับ เปนการทําใหคนรูสึกถึงความสําเร็จ การมีสวนรวมไมไดหมายความ
วาจะทําใหผูบริหารมีอํานาจนอยลง แตการกระตุนใหผูบังคับบัญชามีสวนรวมจะชวยใหผูบริหาร
ตองรับฟงความคิดอยางระมดัระวัง แตส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูบริหารตองตัดสินใจดวยตนเอง 
               3. คุณภาพชวีิตในการทํางาน เปนคุณภาพโดยรวมของมนุษยในทีท่ํางานทั้งนี้บริษัท
จะตองจดัโปรแกรม ซ่ึงออกแบบเพื่อสรางสถานที่ทํางานและกระตุนความเปนอยูทีด่ีของพนักงาน 
หรือเปนการศกึษาระบบเพื่อการออกแบบและการพัฒนาในขอบเขตการทํางานประกอบดวย ระบบ
เทคนิคสังคมในการจัดการ ซ่ึงเปนแนวคิดการจูงใจทีน่าสนใจที่สุด QWL ไมใชแนวคิดในการเพิม่
หนาที่ในงาน แตเปนเครือขายการประสานระหวางจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองคการ และ
สังคมวิทยา วศิวกรรม  อุตสาหรรม  ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีการพัฒนาองคการ ทฤษฎีการจูงใจ 
ทฤษฎีความเปนผูนํา และอุตสาหกรรมสัมพันธ เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ภายในองคการ26 

 

 

 

 

 

 

 
                            26 เร่ืองเดียวกัน. 
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การบริหารงานบุคคล 
 
  การปฏิรูปการศึกษา มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และ
มีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายการมีสวนนวม ซ่ึงสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงใหมีการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏ
ในบัญญัติมาตรา 39 ที่วา   “มาตรา  39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” 
  การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ ในการบริหาร
จัดการ เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management 
: SBM) ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง  
   จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง รัฐจึง
ใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดังนี้ 
     “มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปน
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคล
ส้ินสุดลง” 
    เ พื่ อ ให ก า รดํ า เ นิ น ง านของสถ านศึ กษ าสอดคล อ งกั บบทบัญญั ติ ดั ง กล า ว  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขึ้นโดย
กําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาดานการบริหารงานบุคคล ดังนี้  27 

 
 
 

                               27  การปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล [online],accesses 10 
November   2007.Available from http://202.143.129.38/07620107/nitibukkon.htm 
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ความหมาย 
             การบริหารงานบุคคล   หมายถึง  การใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือกและ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใหปฏิบัติงาน มีการธํารงรักษา เพิ่มพูน ทักษะความรู
ความสามารถ และทํางานดวยความสุขกายสบายใจ 
 
 แนวคิด 
         การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิด
ชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เปนสําคัญ 

 
วัตถุประสงค 

    1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่ 
รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

         3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ    โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
      4.  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการศึกษาพัฒนา         
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 ขอบขาย/ภารกิจ 
          1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
          1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  
          แนวทางการปฏิบัติ 28 
 
   
                       28 กระทรวงศึกษาธกิาร, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล 
(กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว ,2546) ,51-63. 
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          แนวทางการปฏิบัต ิ
         1. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
         2. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยเหน็ชอบ   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
         3. นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเหน็ชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
         4. นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
         3.1.2 การกําหนดตําแหนง 
         แนวทางการปฏิบตั ิ
         1. สถานศึกษาจดัทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         2.นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพือ่นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัต ิ
           3.1.3 การเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการคร ู
           แนวทางการปฏิบัต ิ
           1.สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           2.ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม
จากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

           3. สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณา
อนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง 

         2. การสรรหาและบรรจุแตงตัง้ 
            2.1 ดาํเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากรณีท่ีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
             แนวทางการปฏิบตัิ29 

 

 

    
                       29 เร่ืองเดียวกัน. 
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             1. การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาํเปนหรือมีเหตุพิเศษใน
ตําแหนงครูผูชวย ครู และบคุลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
             2. การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรอืผูเชี่ยวชาญระดับสูง 
                 1.ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา เพื่อขอความเหน็จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
และขออนุมัตติอ ก.ค.ศ. 
    2. เมื่อ ก.ค.ศ.อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจแุละแตงตั้งในตําแหนงวิทยฐานะ
และใหไดรับเงินเดือนตามที ่ก.ค.ศ. กําหนด 
              2.2 การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
              แนวทางการปฏิบัต ิ
 1. กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

             2. กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวอื่นนอกเหนือจาก  1)    สถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
             2.3 การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              1. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
               แนวทางการปฏิบัต ิ
               1. เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี 
                2.บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอื่นใน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 

                       3.รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
จัดทําทะเบียนประวัติตอไป 30 

                           

                         30 เร่ืองเดียวกัน. 
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           2.การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
               แนวทางปฏิบัติ (ม.58) 
              1.เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดําเนินการตอไป 
             2. บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
             2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ 
             การบรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ออกจาก
ราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) และลาออกจาก
พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(มาตรา 67) 

              แนวทางการปฏิบัต ิ
              กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) เสนอคําขอของผูขอกลับเขารับราชการไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสําหรับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการ
ภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไมเกิน 4 ป ใหผูมีอํานาจตามาตรา 53 ส่ิงบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 
66) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด 180 วัน นับวันพนจากราชการทหาร ใหผูมี
อํานาจตามาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
            กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามาตรา 53 ที่ตองการจะรับเขารับราชการเสนอ
เร่ืองไปให ก.ค.ศ.หรือผูที่ ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงตั้ง31 

 

 

 

              

              

                         31เร่ืองเดียวกัน. 
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                 2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 
             แนวทางการปฏิบตัิ 
             กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา    หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
รองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 
ถาไมมีผูดํารง ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ไดใหสถานศึกษาเสนอขอราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
ขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน(มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
              กรณีตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 ส่ังให
ขาราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง(มาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

             3.การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
             3.1 การพัฒนาขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
             1.การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 
              แนวทางการปฏิบัต ิ  
              1. ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนนิการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหา และบรรจุแตงตั้ง
เปนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
              2. แจงภาระงานตามาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ
ประเมินผลงาน  ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการ
มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน 
              3.ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมกีารพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนื่อง 
              2. การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม.79) 
              แนวทางการปฏิบัต ิ  
              1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการจําเปนในการพฒันาตนเองของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา32 

 

 

                         

                            32 เร่ืองเดียวกัน. 
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             2. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศกึษา 
             3. ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
             4. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
              5.รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              3. การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม.80) 
              แนวทางการปฏิบัต ิ 
              1. ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน ตามตําแหนงที่ไดรับ
การปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
              2. ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ  เจตคติที่ดี คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
             3. ติดตาม ประเมินการพัฒนา 

             4. การพัฒนากรณไีมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
              แนวทางการปฏิบัต ิ
              1. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
              2. รายงานผลการดาํเนินงานไปยงัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
             1. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
              แนวทางการปฏิบัต ิ
              1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
              2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพจิารณาตาม กฎ ก.ค.ศ วาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

                      3. ผูอํานวยการสถานศึกษาพจิารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณส่ัีงไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ33 

                           

 

 

                         33 เร่ืองเดียวกัน. 
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             กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความ
ตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

         4. รายงานการสั่งเลื่อนขั้นและไมเล่ือนขั้นเงินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป 

         2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอนัเนือ่งมาจากการปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
             แนวทางการปฏิบตั ิ

         1. แจงชือ่ผูตายและขอเท็จจริงที่เกีย่วของกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนนิการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตร ี
         2. ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพือ่ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ 
         3. รายงานผลการดําเนนิการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อดําเนนิการตอไป  

         3.การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏบิัติงานวิจัย 
         แนวทางปฏิบตั ิ

            1. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจยั จากสถานศึกษาหรอืสถานฝกอบรม ฯลฯ 
            2. ดําเนินการพจิารณาตามระเบยีบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
            3. ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดอืนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
            4. รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
            3.3 การเพิ่มคาจางลกูจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
             แนวทางปฏิบัต ิ
            กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนนิการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
            กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก  สถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงนิรายได34 
 
 
                           

                         34 เร่ืองเดียวกัน. 
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หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด  กรณกีารเพิม่คาจางลูกจางประจําและลกูจางชั่วคราว
กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก  สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจาํและลูกจางชัว่คราวของ
สถานศึกษาได  โดยใชเงนิรายไดภายใตหลักเกณฑและวธีิการที่สถานศึกษากําหนด 
            3.4 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 
            แนวทางการปฏิบตั ิ
        ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด    
            3.5 เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น 
            แนวทางการปฏิบตัิ   
            ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด    
           3.6 งานทะเบียนประวัติ    
           1. การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจาง 
        แนวทางการปฏิบตัิ   
           1. สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวตัิของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  2 ฉบับ 
           2. สถานศึกษาเก็บไว 1 ฉบับ สงไปเก็บไวที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1 ฉบบั 
           3. เปลี่ยนแปลง บันทกึขอมูล ลงในทะเบียนประวตัิ  

            2. การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
             แนวทางการปฏิบตั ิ
             1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจางประสงคขอแกไขวนั เดือน ปเกดิยืน่
คําขอตามแบบที่กําหนดโดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาขั้นตน ประกอบดวย สูติบตัร ทะเบียน
ราษฎร หลักฐานทางการศึกษา 
             2. ตรวจสอบความถูกตอง 
             3. นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่ขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ. 
             4. ดําเนินการแกไขในทะเบยีนประวัต ิ
             5. แจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
             3.7 งานเครื่องราชอสิริยาภรณ35 

 

                                 

                         35 เร่ืองเดียวกัน. 
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             แนวทางปฏิบัต ิ
             1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ 
             2. ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎหมายกําหนด 
             3. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรยีญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคณุาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
            3.8 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
            แนวทางการปฏิบตั ิ
            1. ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมลูสวนบุคคลตางๆ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวของ 
            2. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง 
            3. นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบตัรประจําตัว โดยผานผูบังคบับัญชาตามลําดับโดยคุม
ทะเบียนประวตัิไว 
            4. สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 

             3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงิน
วิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ  ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑและวิธีการที่เก่ียวของ            
        4.  วินัยและการรักษาวินัย 
             4.1 กรณีความผดิวินัยไมรายแรง 
             แนวทางปฏิบัต ิ
             1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตัง้คณะกรรมการ เพื่อดําเนนิการสอบสวนใหไดความจรงิ
และความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณอัีนมีมูลที่ควรกลาวหาขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากระทําความผิดวนิัยไมรายแรง 
             2.ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเร่ืองในกรณีที่มคีณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมได
กระทําความผดิวินยั หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่
คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผดิวินยัไมรายแรง 36 

 

                           

                         36 เร่ืองเดียวกัน. 
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             3. รายงานการดําเนนิงานทางวนิัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
             4.2 กรณีความผดิวินัยรายแรง 
             แนวทางปฏิบัต ิ
             1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการะทําวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
             2. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
             3.ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา 
             4. รายงานการดําเนนิงานทางวนิัยไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

             4.3 การอุทธรณ    
              1. การอุทธรณกรณีความผดิวินัย 
              แนวทางการปฏิบัต ิ
              กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
              กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง
ขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด  
              4.4 การรองทุกข 
               แนวทางการปฏิบัต ิ
            กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.
ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่ง กรณีขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ  เนือ่งมาจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรอง   ทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี 37 

                 

                         37 เร่ืองเดียวกัน. 
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               4.5 การเสริมสรางและการปองกนัการกระทําผิดวินัย 
               แนวทางการปฏิบัต ิ
               1. ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 
               2. ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ 
ในอันที่จะเสรมิสรางและพฒันาเจตคติ จติสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
               3. หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกนัและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบงัคับบัญชา
กระทําผิดวนิัยตามควรแกกรณ ี
               5. งานออกจากราชการ 
               5.1 การลาออกจากราชการ 

          แนวทางการปฏิบัต ิ
           1. ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
           2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
            5.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

                แนวทางการปฏิบัต ิ
             1. ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเขารับ
การพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.กําหนด 
             2. ดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
             3.  ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ 
              4. รายงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทราบ42 

                5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบตัิท่ัวไป  
                 แนวทางการปฏิบตั ิ

              1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
              2. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการหากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 แหงกฎระเบยีบวาดวยระเบยีบ38 

                          

                         38  เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                5.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบตัิท่ัวไป  
แนวทางการปฏิบัต ิ

              1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
              2. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการหากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 แหงกฎระเบยีบวาดวยระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3. รายงานการสั่งใหอกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
             5.4 การใหออกจากราชการไวกอน 
             แนวทางการปฏิบตั ิ
             1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีที่ครู
ผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มกีรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงจนถูกตั้ง 

  คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา(เวนแตไดกระทํา   
   ผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 

             2. รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษา 
              5.5 การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
              ดําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธีิการที่ ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานการออกจากราชการ
ไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานอกจากดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลวยังสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปนี้ คือ 
              1. กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏบิัติหนาท่ีโดยสม่ําเสมอ 

                  แนวทางการปฏิบตั ิ
               1. ตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
               2. ถาผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานได 
               3. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
               2. กรณีไปปฏิบตัิงานตามความประสงคของทางราชการ 
               แนวทางปฏิบัติ39 

 

                           

                         39 เร่ืองเดียวกัน. 
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           1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรางการศึกษาที่สมัครใจจะไป
ปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ 

                  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่สมัครใจจะ
ไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ 

               2. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา    
               3. กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป    ตามมาตรา 30 แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเปน 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม (ม.30 (4))   กรณีเปน
คนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 
(5))    
กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เปนเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง (ม.30 (8))  หรือกรณเีปนบุคคลลมละลาย (ม.30 (9))     
                 แนวทางปฏิบัติ   
               1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
คุณสมบัติในมาตรา (ม.30 (1)(4)(5)(8) หรือ (9))  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
                 2. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติ ตามขอ 1 ออกจากราชการ 
                 3. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 4. กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป   กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3))  
                 แนวทางปฏิบัติ 
                 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา
ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป(ม.30 (3))  
                 2. ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
                 3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 
(3) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ 

                5. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม 40 

                           

                         40 เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44 
 
                 แนวทางปฏิบัติ 
                  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
                 2. ถาคณะกรรมการสอบสวนหรือผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไมเปนผูหยอนความสามารถ   ไมบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
เปนผูประพฤติตนเหมาะสม ใหส่ังยุติเร่ือง แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการ
สถานศึกษา  เห็นวาเปนผูหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไม
เหมาะสม ใหสงเรื่องไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พจิารณา 
                   3.เมื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

                  5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
                   แนวทางปฏิบตั ิ
                   1.ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินยัอยางรายแรงกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดมีการกระทําความผิดวนิัย
อยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่ส่ังลงโทษวินยัอยางรายแรง ถาใหรับราชการ
ตอไปจะทําใหเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง 
                  2.ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาพจิารณา 
                  3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมมีลทินหรือมัว
หมองกรณีที่ถูกสอบสวนขางตนใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน41 

                 5.7 กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคาํสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         แนวทางการปฏิบตั ิ
                        1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

เมื่อปรากฏวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับ41 

                         

                         41 เร่ืองเดียวกัน. 
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โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         5.7 กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสดุ
ใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         แนวทางการปฏิบตั ิ
                        1. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

เมื่อปรากฏวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         2. รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา42 

 

                               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงสรางบุคลากร ประกอบดวย  
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน  
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน  3  ราย 
3.ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน  5  ราย 
4. ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  16  ราย 
5. ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จํานวน 15 ราย 
โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนวยงานในสงักัด 14 สํานัก  ไดแก 
1. สํานักอํานวยการ (สอ.)  
2. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สนผ.)  
3. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)  
4. สํานักติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา (สตผ.)  
5. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
6. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)  
7. สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย (สคส.) 43 

 
                        42สมเดช   สีแสง ,คูมือบริหารโรงเรียน สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาต ิ  (นครสวรรค : หจก.ริมปงการพมิพ ,2549), 876-887. 
                        43โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [Online],accessed 6 March 
 2008.Available from http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/structure_obec.htm 
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8. สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)  
9. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  
10. สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)  
11. สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
12. สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. สํานักสถาบันภาษาอังกฤษ 
14. สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

หนวยงานที่ตัง้ขึ้นภายใน 2  หนวยงาน   ไดแก 
1. หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.)  
2. กลุมงานพฒันาระบบบรหิารราชการ (กพร.) 
หนวยงานภูมิภาค 178  หนวยงาน   ไดแก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต (สพท. ตามดวยช่ือจังหวดัและ/หรือลําดับหมายเลข) ตั้งอยูใน
จังหวดัตาง ๆ ขึ้นตรงตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  1. จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร 
การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  3. พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและ    
การจัดการศึกษา 44 

                                         
                           

                                44 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ. 2546 [Online],accessed 6 March  2008.Available from  
http://area.obec.go.th/suphanburi3/web/06.doc 
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                              4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่
การศึกษา  

                              5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับ
ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ
พิเศษ และประสาน สงเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา 

6.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                       7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

              ขอ  2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังตอไปนี้ 

               1. สํานักอํานวยการ 
               2. สํานักการคลังและสินทรัพย 
               3. สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               4. สํานักทดสอบทางการศึกษา 
               5.  สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
               6. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               7. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
               8. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
               9. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
              10. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

               ขอ 3  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 45 

 

 

 

 

                            45เร่ืองเดียวกัน. 
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1. สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
       1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของสวนราชการใดในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุน                
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรวมมือดานความมั่นคงของชาติ  และกิจการพิ เศษ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธและเผยแพรเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและกอสราง  

     4.  ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิ และกองทุน  
   5. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา 

     6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 2.   สํานักการคลังและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
         1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและ
การบริหารสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา  

       2. ตรวจสอบและจัดระบบการควบคุมการใชจายเงินของทางราชการของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         3. ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายขอมูลทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
การประสานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขต
พื้นที่การศึกษา 
         4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

                  3.  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่      
ดังตอไปนี้  

                                    1. ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม  
                                   2. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน46 

 

                                 46 เร่ืองเดียวกัน. 
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                      3.  สงเสริม และประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับหนวยงานที่เกี่ยวของราชการใดในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                4.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ       
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   4.  สํานักทดสอบทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
        1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดระบบ 
วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานสําหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา และการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2. ดําเนินการสอบวัดความรู ความสามารถ คุณลักษณะระดับตาง ๆ ใหกับ   
นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
        3. พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล 
         4. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบขอมูลและทะเบียนประวัติผูสําเร็จการศึกษา 
และจัดทําระบบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษา 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
         5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
  5.   สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
        1. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการเรียนการสอน           
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงและเสมอภาค  
        2. วิจัยและพัฒนาตนแบบการใชส่ือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพรอมของบุคลากร 
        3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม
และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                    4.  ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและ 
ความเสมอภาคในการใชและการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน47 

                                                         5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 
                              47 เรื่องเดียวกัน. 
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  6.  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
        1. จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอนโยบายใน
การสงเสริมและสนับสนุนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
        2. จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายสารสนเทศ รวมทั้งสงเสริม
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและความรวมมือ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองคกรและหนวยงานตางประเทศ  
        4. จัดทําขอเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
  7.  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
                                       1. จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและ
ผูดอยโอกาส รวมทั้งประเมินและรายงานผล 
         2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส      
จัดระบบสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสําหรับคน
พิการและผูดอยโอกาส 
        3. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 
        4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 

                                          5.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ       
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   8.  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
        1. ศึกษา วิเคราะห รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแสวงหาความรวมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
        2. ดําเนินการนํารอง เพื่อใหสามารถนํารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ 48 

 
                              48  เรื่องเดียวกัน. 
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       3.ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการนํารูปแบบและ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ 
       4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
  9. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
       1. พัฒนาระบบงาน โครงสรางสวนราชการ หลักเกณฑ และมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       3. จัดทําขอเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                     4.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย   
  10.   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
         1. จัดทํามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         2. วิจัยและพัฒนาสื่อตนแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมทั้งสงเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู และหลักสูตรสถานศึกษา  

      3.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสําหรับผูมี 
ความสามารถพิเศษ และดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
         4. พัฒนาระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบการเรียนรูที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายการเรียนรูและการ
วิจัยทางการศึกษา รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบ  มาตรฐานการแนะแนว 
        5.  พัฒนาและสงเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล 

                                                        6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 49 
                              

                                    49  เร่ืองเดยีวกัน. 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  
 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดแูล ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา36และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามที่กําหนดไวในระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่น ตั้งอยู
เลขที่ 2/3 ถนนเศรษฐกจิ 1ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร 74000  โทรศัพท : 034-
826255 , 034-826276 ,  034-413032  โทรสาร : 034-826253   ควบคุมกํากับดแูลการจัดการศึกษา
ครอบคลุม 3  อําเภอ คือ  อําเภอเมือง อําเภอกระทุมแบน  อําเภอบานแพว  มีจํานวนโรงเรียนใน
สังกัด สพท. จาํนวน 118 โรงเรียน 
 

 วิสัยทัศน 
            เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มีสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง มาตรฐานใกลเคียงกัน ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นักเรียนมีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยชุมชนมีสวนรวม 50 

พันธกิจ 
              1. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  ทัง้
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีคณุภาพและมาตรฐานเปนทีย่อมรับ 

              2.  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ใหมีศกัยภาพตามมาตรฐานและความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
              3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคปลอดจากสารเสพติด 
             4.  สงเสริมการสรางเครือขายและความรวมมือในการบริการการจัดการศึกษา 
             5. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาครใหมีความพรอมในการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ  51 

 

                       50 เร่ืองเดียวกัน.       
                       51 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร, แนะนําสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
สมุทรสาคร   [Online],accessed 20 September 2006.Available from http://202.143.153.132/spt-
sakhon.net/index1.html 
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พันธกิจ 
              1. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  ทัง้
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีคณุภาพและมาตรฐานเปนทีย่อมรับ 

              2.  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ใหมีศกัยภาพตามมาตรฐานและความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
              3. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคปลอดจากสารเสพติด 
             4.  สงเสริมการสรางเครือขายและความรวมมือในการบริการการจัดการศึกษา 
             5. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาครใหมีความพรอมในการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ   
 เปาประสงค 
                เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดําเนินการบริหารและพัฒนาการศึกษาใหประชากรวัย
เรียนไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม 
กลยุทธระดับองคการ 
            1.  พัฒนารูปแบบและทางเลือกการจัดการศึกษา     ใหประชากรวัยเรียนไดรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยอยางหลากหลายและทั่วถึง 

            2.  สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูใหประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมาย     มีความรู
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
            3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            4.  สงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ 

โทรคมนาคม (ICT) 
            5. สงเสริมสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) 
           6.พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครใหมีความพรอมในการบรหิารจัดการ 
ศึกษา52 

                   

 

                          52 เร่ืองเดียวกัน.       
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โครงสรางบุคลากร  ประกอบดวย  
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
3. คณะอนกุรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
4. คณะกรรมการติดตามฯ และนิเทศการศึกษา 
5. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรสาคร   จํานวน 10 ราย    
6. หัวหนากลุม/หนวย  จํานวน 6 ราย   
 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร  ประกอบดวยหนวยงานในสงักัด 7 หนวยงาน  ไดแก 
1.กลุมอํานวยการ 
2.กลุมบริหารงานบุคคล 
3.กลุมนโยบายและแผนศูนย ICT  
4. กลุมนิเทศตดิตามและประเมินการจดัการศึกษา 
5. กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
6.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
7.หนวยตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดสรางสรรคของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
            1. ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติ  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในเชิงอบรม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหมมิใชความรูทัว่ไป 
            2.นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กควรชัดเจน   การพัฒนาทําไดยากหากไมมีงบประมาณ
สนับสนุน 

             3.งานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละสํานักซ้ําซอนกัน มีผลตอการ
ดําเนินงานอยางมากในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา   ควรมีการบูรณาการงานรวมกันในทุกสํานกั
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะการจดัเกบ็ขอมูล การติดตามผล ควร
จัดเก็บตดิตามขอมูลเปนภาพรวมทุกสํานกัเพียงปละ1-2  ครั้ง ยกเวนนโยบายเรงดวนเฉพาะ และ
การจัดเก็บ    ติดตามขอมูลควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมใหกับเขตพืน้ทีไ่ดดําเนินการ53 

 

                   

                53 เร่ืองเดียวกัน.       
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              4. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
กลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใหสอดคลองกับงานในสํานักของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              5.โปรแกรมจัดเก็บขอมูลนักเรียนเพียงโปรแกรมเดียว ทั้ง  SMIS  OBEC  ONWEB 
              6. การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ใชขอมูลจากโปรแกรมที่หลากหลาย  ควรแจงใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทราบดวยวาใชขอมูล
จากโปรแกรมใด เปนขอมูล ณ วนัที่เทาไหร  ในการจัดสรร 
             7.สนับสนุนอัตราครูประจํารถ Computer Mobile Unit และเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร
ประจํา 
              8.เร่ืองที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานสั่งการใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดําเนินการ เชน การอบรมสัมมนา หากสั่งการหลังจากระยะเวลาจัดทําแผนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาควรมกีารจัดสรรงบดําเนินการใหเปนการเฉพาะดวย 
              9.โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสอดคลองกัน สํานักในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรมีสายงานที่ชัดเจนกับกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางกรณีซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่หลาย
ทานในแตละสํานัก โดยเฉพาะสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ปฏิบัติงานคนละหลายเรื่องและแตละคน
พยายามผลิตงานอยางเต็มความสามารถ แตในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเจาหนาที่รับผิดชอบ
งานประเภทนั้น ๆ อยูคนเดียว ทําใหผลงานที่ไดออกมาไมมีคุณภาพเทาที่ควรและไมทันเวลาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองการ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            54  เร่ืองเดียวกัน. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 
                   อุดร หานามชัย  ไดศึกษาเรื่อง  การสรางแรงจูงใจใหครู ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด มีการสรางแรงจูงใจใหครู โดยภาพรวม
และรายไดอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนพบวา    โรงเรียนขนาดเล็ก   และขนาด
กลาง  มีการสรางแรงจูงใจใหครู  ดยภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก  ยกเวนดานการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมอยูในระดับปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดใหญมีการสราง
แรงจูงใจใหครู  อยูในระดับมากทุกดาน 55 

                        ปญญา จั่นรอด  ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม  ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยอยูในระดับ
มากแรงจูงใจในปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ชลบุรีเขต 3  จําแนกตามอายุ โดยรวมและทุกดานแตกตางกันในระดับนอย ยกเวนแรงจูงใจ ในดาน
ความรูสึกยอมรับ  และดานเนื้อหาแตกตางกันในระดับปานกลาง 56 

 
 
 
 
 
                      
                           55 อุดร หานามชัย, “ การสรางแรงจูงใจใหครูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม , 2546) , บทคัดยอ. 
     56 ปญญา จั่นรอด, “ ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  ชลบุรี เขต 3” (ภาคนิพนธ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา ,2548) ,บทคัดยอ. 
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                                จีรนันท   บรรจงภาค  ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร    สถาบัน 
ราชภัฎสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันราชภัฏสวน
สุนันทาในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรที่มี เพศ อายุระดับ
การศึกษาและอัตราเงินเดือนแตกตางกัน   มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันยกเวน
บุคลากรที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญสถิติที่ .05 57 
                     อุบล สุวรรณศรี ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต1  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  มีพฤติกรรมแบบมุงสัมพันธ และมุงงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา และเขตอําเภอที่ตั้ง การบริหารงานของผูบริหารที่ตางกันมีพฤติกรรม
ของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.5) ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน เมื่อจําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา และเขตอําเภอที่ตั้ง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน  มีความสําคัญทางบวกอยางมีนัยสําคัญ (P <0.5)  58 

                             
 
  

 

 

 

 
 
                       57 กมลทิพย  เพ็งจันทร, “แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันชุมชน
ทองถ่ิน  พัฒนา”  (ภาคนิพนธมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ สวนดสิุต ,2548),1. 
                              58อุบล สุวรรณศรี,“ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี 
เขต 1”(วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบรูพา , 2549) , บทคัดยอ. 
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              ณรงค  เย็นเพชร ศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรูพบวาระดับความคิดเห็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นแรงจูงใจอยูในระดับมาก
โดยระดับความคิดเห็น ดานนโยบายและการบริหารงาน มีระดับความคิดเห็นมากเปนลําดับหนึ่ง
รองลงมา คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และดานความสําเร็จในหนาที่การ
ทํางานสวนระดับความคิดเห็นมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานเงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการ
และความมั่นคงในงานจําแนกตามสถานภาพ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็น
แรงจูงใจอยูในระดับมากโดยระดับความคิดเห็น ดานนโยบายและการบริหารอยูในลําดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ ดานการนิเทศงานและดานความสําเร็จในหนาที่การทํางานลําดับสุดทายคือ ดาน
เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     59แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต2 
[online],accesses10November2007.Availablefrom http://202.28.18.233/dcms/basic.php? 
institute_code=21&option=show&bib=423&query=371.3%20&doc_type=0 
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วิจัยตางประเทศ     
      
                    เฮนรี่( Henry) ไดทําการวิจัยเร่ืองหนาที่ของผูบริหารงานบุคลากรในระบบโรงเรียน 
ประถมศึกษารัฐมิสซูร่ี  ผลการวิจัยสรุปไดวา หนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษา 
ทางดานการบริหารงานบุคคล  ควรประกอบดวย  กระบวนการที่สําคัญ 11 ประการ ดังนี้คือ การ
วางแผนกําลังคน  การสรรหา  การตัดสินใจ การนิเทศ  การประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนา 
การใหประโยชนเกื้อกูล  การประนีประนอม  ความปลอดภัยความตอเนื่อง ขาวสารเกี่ยวกับ
บุคลากร 60 

                    เมอรเรย  (Murray )     ไดศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก    ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในงาน  และการเปลี่ยนงานของพยาบาลในโรงพยาบาลนิวเจอร ซี  พบวา 
องคประกอบของความพึงพอใจ  ในงานโรงพยาบาลไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคล  
ความกาวหนาของงานที่ที่ทํา การเขาใจงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  และพบวาบุคลิกภาพและ
ความหลากหลายของงานพิเศษอื่นๆ   ที่ไดรับมอบหมายมีความสัมพันธกับการคงอยูหรือการ
เปลี่ยนงานของพยาบาลดวย  61 

                      คารเรน (Karen)   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน  แรงจูงใจใน
การทํางาน   กับความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปของผูบริหารระดับกลางในภาควิชาพยาบาลพบวา  
ความมีอิสระในการทํางานและขอมูลยอนกลับมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ กับความพึงพอใจใน
งานโดยทั่วไป และเปนตัวที่เพิ่มความพึงพอใจในงานสูง   คารเรนไดเสนอแนะวา  ผูบริหาร
ระดับสูง ควรจะใหโอกาสผูบริหารระดับกลางไดมีอิสระในการทํางานและสามารถกําหนด เวลาใน
การทํางานของตัวเองไดมากขึ้น  เพื่อใหเขาสามารถกําหนดเวลาในการทํางานของตนเองไดมากขึ้น    
เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 62 

 

                        60 Henry Daniel , “A Profile on Personnel Administrators of Public School Systems in 
the State of Missouri , ” Dissertation Abstracts International   5  (October 1979) : 1776-A . 
              61 Murray , “Intrinsic,Extrinsic and contextual work variables influeucing  job satisfaction  
turnover among registered nurses in selected NewJersey hospitals, ” Dissertation Abstracts 
International  49 (1) (1988) :3225-A . 
               62C.A.Karen, “The relationship between job characteristics, work motivation and general 
job satisfaction of academic middle manager for baccalaureate nursing, ” Dissertation Abstracts 
International  49 (7) (1988) :1631-A . 
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                       ไมโลเชฟ (Milosheff)  ไดทําการวิจัยองคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการ 
ทํางานของอาจารยที่มหาวิทยาลัยชุมชนตัวอยาง เปนอาจารยที่ทํางานแบบเต็มเวลาจาก 35 วิทยาลัย
จํานวน 73 คน และศึกษาเกี่ยวกับดานพื้นฐานทั่วไปของอาจารย ความสนใจงานที่ตองทําตาม
ลักษณะอาชีพและการรับรูผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการทํางานไดรับอิทธิพลจาก
มหาวิทยาลัยการับรูของนักศึกษาความไมชอบดานการเงินของหนวยงานคุณภาพทางวิชาการของ
วิทยาลัย และการรับรูถึงงานที่ตนทํางานและเพื่อนรวมงาน63 

                  แชรอน  แมคอินไทร ( Sharon  Mclntyre) ศึกษาโรงเรียนที่บริหารโดยผูบริหารสตรี
พบวา ครูใหญบริหารโรงเรียนจากหัวใจ ซ่ึงสะทอนใหเห็นปรัชญาการศึกษาที่ใหความสําคัญกับ 
“คน” (People- centered) ซ่ึงเปนการบริหารเนนการสรางและพัฒนาความสัมพันธที่มีตอเด็ก ตอ
เพื่อนรวมงานและตอชุมชนอยางมีความหมาย ความมุงมั่นในการบริหารโรงเรียนดวยใจของ
ครูใหญ  แสดงออกโดยการสนองความตองการของทุกฝายดวยการเปดโอกาสใหทุกคนไดเจริญ
พัฒนาและกาวหนา โดยผานประสบการณที่มีคุณคาสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน
คลายบรรยากาศของบานที่เต็มไปดวยถอยคําที่สงเสริมใหกําลังใจ  แมคอินไทร ( Mclntyre)  เชื่อวา 
คําพิเศษ 5 คํา คือ 5 Cs ตอไปนี้มีความสําคัญตอการบริหารหัวใจ ไดแก 1) ความเอื้ออาทรตอกัน 
(care)  2) ความสบายใจ (comfort)  3)ความหวงใย (concern)   4)ความเปนชุมชน (community)  5)
ความสัมพันธตอกัน (connections)แมคอินไทร ( Mclntyre)  เห็นวาการบริหารโรงเรียนดวยใจนั้น
ผูบริหารไมเพียงแตมีความรูสึกเอื้ออาทรตอบุคคลอื่นอยางลึกซึ้ง ไมวาจะดานอารมณความรูสึกของ
บุคคลหรือรางกายก็ตาม แตผูบริหารโรงเรียนยังรูสึกเอื้ออาทรตอทุกคนดวยการบรรยากาศและ
สภาพในโรงเรียนใหสงเสริมความสําเร็จและความกาวหนาของคนทุกคนในสถานศึกษา ดวยการ
วางแผน การสังเกตผูสอน การสื่อสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุมผูปกครอง การ
ประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน64 

 

 

 

                63 E Milosheff. , “Factors Contributing to Job Satisfaction at Community College,”  
Community College Review  (12-22  National 1990) : 18. 
                       64 Sharon Mclntyre, “ Leading from the heart: Toward a FeministReconstruction  of 
Educational Leadership, ” In Erwin Miklos & Eugene Ratsoy (Eds) Educational Leadership: 
Challenge and Chang  (Edmenton,AB:University of Alberta Printing Services,1992),235-258. 
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                  ไมเบอรส (Myers)  ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางานดานการศึกษาผูใหญ
และอุดมศึกษา เพื่อทราบองคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ    เก็บขอมูลจาก
ผูอํานวยการหองสมุดเพื่อการวิจัย 120 คน  ระหวางปการศึกษา 1992-1993 ในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาโดยใชแบบสอบถาม แบบสอบถามMSQหรือ The  Minnesota Satisfaction QuestionShort-
Form เปนเกณฑมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวาผูอํานวยการหองสมุดเพื่อการวิจัยมีความพึงพอใจใน
การทํางานต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การเปรียบเทียบระหวางเพศนั้น ผูอํานวยการหองสมุดเปนเพศ
หญิง มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาเพศชาย องคประกอบที่มีความพึงพอใจในการทํางาน คือ 
โอกาสในการทํางานที่มีความหลากหลาย การที่ทํางานอยูเสมอความสามารถในการอํานวย
ประโยชนองคประกอบที่มีความพอใจในการทํางานนอยที่สุด คือ นโยบายการปฏิบัติงาน โอกาส
ความกาวหนาในอาชีพ และ การไดรับการยกยองนับถือดานความสัมพันธความพึงพอใจ ปรากฏวา
ในการดํารงตําแหนงในปจจุบัน อายุเพื่อนรวมงาน  งบประมาณและเงินเดือนมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน  สวนจํานวนปในการทํางานมีความสัมพันธตรงขามกับ
ความพึงพอใจ 65 
                 ไฮซิงเกอร (Heisinger )   ไดศึกษาถึงปจจัยที่กระตุนใหครูอยากทํางานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองบาง ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยที่สงผลมากที่สุด คือ ปจจัยภายใน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 1.ปจจัยดานอยากพัฒนาตนเอง 2.ปจจัยความตองการทางดานสังคม 3.ปจจัย
ทางดานรางกาย  4.ปจจัยทางดานสถานภาพ  และ 5.ปจจัยทางดานความปลอดภัย66 
                  โอลา มัวร (Ola) ไดวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจที่มีประสบการณใน
ระบบโรงเรียนเอกชนในเขตดีทรอยด(มิชิแกน  ทัศนคติตองาน) กลุมตัวอยาง คือ ครูปฏิบัติการสอน
จํานวน 144 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมโรงเรียนประถมศึกษา 7 จาก 29 โรงเรียน  ไดครูจํานวน 48 คน   
โดยใช  1)แบบสํารวจทัศนคติที่ดีตองานในดานความรูสึกที่ดีกับความรูสึกที่ไมดี  เปนแบบสํารวจ
คูขนาน ซ่ึงไดดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางเร่ืองทัศนคติที่มีตองานซึ่ง Frederick  
Herzberg ไดออกแบบและนําไปใชแลว และแบบสอบถามขอมูลสวนตัว พบวาปจจัยดานการไดรับ 
 
 
                65 Nancy L. Myers, “Job Satisfaction in Adult and Higher Education as Perceived by 
Art Library Directors, ” Dissertion International   54,4 (October 1993) :1183. 
               66Dolores  Adan  Heisinger,  “Factors that Motivate Washington Statae Teacher to 
anticipate in Professional Growth and Development,”  Dissertation  Abstracts  Internation   55 
(December1994) :291. 
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การยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานและดานความรับผิดชอบจะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึง
พอใจบอยที่สุด  แตปจจัยทั้ง 3 ดานขางตน  ตางก็สงผลตอทัศนคติดานดีบอยที่สุดเชนกัน ตางก็
สงผลตอทัศนคติดานดีบอยที่สุดเชนกัน สวนปจจัยคํ้าจุนมีอิทธิพลตอทัศนคติในการทํางานของครู 
โดยจําแนกตามบุคลิกภาพสวนตัวและบุคลิกภาพทางวิชาชีพ67 
                      เมอรสไมเลอร, ลาซารัส และจีน (Smylle, Lazarus, & Jean) ไดศึกษาผลของการมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนที่จดัการศึกษาระดับ  8 
ในเมืองมิดเวสตเทิรน ระหวางป 1990 ถึงป 1994 ผลการวิจัย พบวา  1) การใหครูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจมีความสัมพันธในทางบวกกับการพัฒนาทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  2) ความสัมพันธระหวางกลไกของการเปลี่ยนแปลงองคการ   กับการพัฒนาทางวิชาการมี
ผลนอยกวาความสัมพันธของตัวแปรเหลานี้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจอาจมีผลในทางลบหรือทางบวกกับผลการเรียนของนักเรยีน 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  67  Ola Moore ,Williams.  “Job Satisfaction and Dissatisfaction Experienced by Teachers 
in the Detroit Public School System Michigan, Teacher Job Attitudes,”  ProQuest Dessertations 
Abstracts ( June 1993) : 4166. 
                68 Smylle. M.R. Lazarus.V and B.C. Jean. “Instructional outcomes of school based   
participative decision making,” Educational Evaluation & Policy Analysis. 18  (1996) : 181-198. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
  

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ1) แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ 3)แรงจูงใจของ
ผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจํานวน 92 โรงเรียน 1. เพื่อทราบแรงจูงใจของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 2.เพื่อทราบการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 3.เพื่อทราบ
แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โรงเรียนละ2 คน รวมทั้งหมด 368 คน 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow) แมคเคิลลแลนด (Mcclelland) 
และวูรม(Vroom) การบริหารงานบุคคล ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการดําเนินการ
วิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย   กระบวนการ  2  ขั้นตอน  คือ  การดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
       เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ี
กําหนด ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ  กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเปน 3  
ขั้นตอน ดังนี้   
                  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการศึกษาปญหาที่จะทําการวิจัย 
เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา และอุปสรรคตางๆ รวมทั้งศึกษาคนควาหาขอมูลรวบรวม
วรรณกรรมที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสาร ขอมูลสถิติ กฎระเบียบ ตลอดจนงานวิจัย วิทยานิพนธ  
หรือรายงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง เพื่อใชขอมูลสนับสนุนการวิจัย  นําผล 
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ที่ไดมาจัดทําโครงรางงานวิจัย ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดโครงรางงานวิจัยจาก
อาจารยที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณ และนําเสนอ
ภาควิชาบริหารการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
         ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํารวจ ณ แหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยาง นําเครื่องมือที่สรางขึ้นซ่ึง
ไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นแลว  ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง การสํารวจกระทําโดยใชแบบสอบถาม สงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางทางไปรษณีย พรอมกับแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใชเวลาที่กําหนด แลวนําขอมูลที่
เก็บรวมรวมไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล 
         ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวจิัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจยั 
นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ปรับปรุงแกไขและ
จัดทํารายงานการวิจยัฉบับรางนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ แลวจัดทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณนําเสนอตอบณัฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษา  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจยัคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามระเบียบวธีิการวจิัย ซ่ึง
ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร  กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา(descriptive research)ที่มีแบบแผนการวจิัย ลักษณะ
กลุมตัวอยางเดียว  ศกึษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot,non-experimental case study)  
ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ดังนี ้
 
 
 

 
  เมื่อ                   R    หมายถึง    ตัวอยางทีไ่ดมาจากการสุม 

                                                           X    หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา              
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ประชากร 
               ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
สมุทรสาคร ปการศึกษา 2549   จํานวน  118 โรงเรียน  (จําแนกเปน สถานศึกษาทีต่ั้งอยูในอําเภอ
เมือง  62  โรงเรียน  สถานศกึษาที่ตั้งอยูในอําเภอกระทุมแบน  23 โรงเรียน  สถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
อําเภอบานแพว  33  โรงเรียน) 
กลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท   (stratified  random  sampling)  ตาม
สัดสวนของสถานศึกษาแตละอําเภอ   ตัวอยางไดจากการเทียบจํานวนกลุมตัวอยาง  118 โรงเรียน  
นํามาเทียบเปนสัดสวนรอยละ  25 1 จําแนกสถานศึกษาตามอําเภอที่ตั้งสถานศึกษา   ซ่ึงแบง
ออกเปน  3   อําเภอ คือ  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง   สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอกระทุม
แบน    สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอบานแพว   ไดสถานศึกษาที่เปนตัวอยาง   จํานวน 92  โรงเรียน   
เปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง   48  โรงเรียน   สถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอกระทุมแบน   18  
โรงเรียน  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในบานแพว  26  โรงเรียน  
           ผูใหขอมูล  4  คน   ประกอบดวยผูบริหาร  2   คน ครูผูสอน 2 คน รวมทั้งหมด 4   คน   รวม
ทั้งส้ิน 368    คน   ซ่ึงมีรายละเอียด  ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1   จํานวนประชากร ตัวอยาง และผูใหขอมูล 
 

ผูใหขอมูล ลําดับ
ที่ 

อําเภอ 
สถานศึกษา 

ประชากร 
สถานศึกษา 

ตัวอยาง 
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

1 อําเภอเมือง 62 48 96 96 192 
2 อําเภอบานแพว 33 26 52 52 104 
3 อําเภอกระทุมแบน 23 18 36 36 72 
 รวม 118 92 184 184 368 

 

ที่มา :  กลุมนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร , ขอมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา  ประจําปการศึกษา 2549  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  (สมุทรสาคร : งาน
ขอมูลและสารสนเทศ,  
 
 
                     1 ประคอง  กรรณสูต, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร(กรุงเทพฯ :โรงพิมพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2535),77.   
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ตัวแปรที่ใชศึกษา 
             ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปร
ตาม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
             ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานอยู 
            ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ  แรงจูงใจของผูบริหาร(X tot) ตามแนวคิด  มาสโลว 
(Maslow)  แมคเคิลลแลนด  (McClelland) และ  วูรม (Vroom)   ประกอบดวย 
          1. แรงจงูใจตามแนวคดิของมาสโลว (X 1) 
             1.1 ความตองการขัน้พื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (X 1.1) หมายถึง   บุคคลมีความ
ตองการอาหาร  น้ํา  อากาศ  ปจจัยส่ี  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต 
           1.2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (X1.2)  หมายถึง   บุคคลมีความตองการที่จะใหคนมี
ความมั่นคงในการมีชีวิตอยูรอด    มีความมัน่คงในสถานภาพการทํางาน มีความปลอดภัยจาก
อันตราย 
                1.3 ความตองการเปนเจาของ (X 1.3)  หมายถึง บุคคลตองการความรัก ความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของกลุม 
                1.4  ความตองการการยอมรับนับถือ (X1.4)  หมายถึง  ความตองการการยอมรับนับถือจาก
บุคคลทั่วไป ไดแก การไดรับการเอาใจใส  การไดรับเกียรติยกยอง  และการยอมรับนับถือจาก
ตนเอง   
                1.5 ความตองการที่จะรูจักตนเองหรือความตองการแสวงหาความกาวหนา (X1.5) หมายถึง 
ความตองการมีความสุขในการทํางาน พึงพอใจที่จะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต มีความตองการ
ใหกิจการที่ทําอยูกาวหนายิ่งขึ้น 
          2. แรงจงูใจตามแนวคดิของแมคเคิลลแลนด (X 2) 
                 2.1 ความตองการความสําเร็จ (X 2.1) หมายถึง  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความ
ปรารถนาที่จะทําส่ิงใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และแขงขันกับมาตรฐานอันเยี่ยม พยายามจะเอาชนะ
อุปสรรคตางๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ   และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความ
ลมเหลว  ชอบการทํางานดวยตนเอง 
                2.2   ความตองการอํานาจ (The Need For Power)  (X 2.2)  หมายถึง  บุคคลมีความตองการ
การมีอํานาจเปนอยางมาก  เพราะจะไดอาศัยการใชอํานาจเพื่อสรางอิทธิพลและควบคุมในการ
ทํางาน   
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             2.3 ความตองการความผูกพัน(The Need For Affiliation) (X 2..3)   หมายถึง  บุคคลมีความ
ตองการความผูกพันเปนอยางมาก ชอบรักษาสัมพันธภาพที่ดีทางสังคม เพื่อทําใหเกิดความรูสึก
ยินด ีมีความคุนเคยกนั เขาใจกัน พรอมที่จะเปนที่พึ่งในการปลอบใจ ใหความชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อเกิด
ความทุกข  มีการติดตอสัมพันธกันกับบคุคลอื่น 
      3. แรงจงูใจตามแนวคดิของวูรม 
                3.1  ความคาดหวัง (expectancy) (X 3.1)   หมายถึง ความเชื่อที่วาพฤติกรรมจะนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวนั้น   โดยการปฏิบัติงานของบุคคลจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่
คาดหวังวาจะเกิดขึ้น 
            
          ตัวแปรตาม เปนตวัแปรที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา(Ytot) ตาม
แนวคดิของ  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย   
           1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง(Y1) หมายถึง การวิเคราะหภารกิจและ
ประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา การจดัทําแผนอัตรากาํลังขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา แลวนําเสนอขอความเหน็ชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาการจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาแลวนําแผนอัตรากําลัง
มากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศกึษา และหรือ  ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัต ิ การกําหนดตําแหนง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขตําแหนง/ขอกําหนดตาํแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ไปยังสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  เพือ่นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี      พิจารณาอนุมตัิและเสนอผูมอํีานาจแตงตั้ง 
               2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง(Y2)    หมายถึง การดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีที่ไดรับมอบอํานาจจาก 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือ
มีเหตุพิเศษในตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา   ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตลอดจนการบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญระดับสูง   การ
จางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว       การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการ  
การบรรจุกลับเขารับราชการการรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง     การรักษาราชการ
แทนตามมาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ การรักษาการใน
ตําแหนง  ตามมาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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                  3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(Y3)  หมายถึง การพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    การ
เพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว   การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนเงินวิทย
ฐานะและคาตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกําหนด การจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางการขอพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ  การขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  การขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  การ
ขออนุญาตลาอุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและให
ไดรับเงินวิทยพัฒน  การจัดสวัสดิการ  ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ   
             4. วินัยและการรักษาวินัย(Y4)หมายถึง  การที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรม  เมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําความผิดวินัยไมรายแรง  ส่ังยุติเรื่องในกรณีที่มี
คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําความผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง แลวรายงาน
การดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ กรณีความผิดวินัย
รายแรง ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  กรณีอันมีมูลวาระทําวินัยอยางรายแรง  
เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล
ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    การที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ  
กรณีความผิดวินัยที่ไมรายแรงหรือ รายแรง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  การที่
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  หรือไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการ
กระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   รวมถึงการที่
ผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี    ใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญกําลังใจ   
การจูงใจผูใตบังคับบัญชา  หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกัน  ขจัดเหตุ  เพื่อมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
               5. การออกจากราชการ(Y5)    หมายถึง การที่ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการ
ลาออกจากราชการของครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แลวรายงานการอนุญาตการ
ลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ 
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ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด การ
ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  การใหออกจากราชการไวกอน  การใหออกจากราชการ
เพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน กรณีมีมลทินมัวหมอง  ถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
อยางรายแรงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดมีการ
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่ส่ังลงโทษวินัยอยาง
รายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทําใหเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง  หรือกรณีไดรับโทษ 
จําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
               การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมลูจํานวน1 ฉบับ แบงออกเปน 
3 ตอน ดังรายละเอียดดังนี ้
                ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงถาม
รายละเอียดเกีย่วกับ เพศ อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงหนาที่การงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษา  และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู  มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดไวให 
(force  choice) 
                 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหารตามแนวคิดของ ของมาสโลว   
แมคเคิลลแลนด   และ  วูรม  โดยผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของ กมลทิพยเพ็งจันทร   และ 
พยอม  วงศสารศรี   ซ่ึงสรางตามแนวคิดของ ของมาสโลว   แมคเคิลลแลนด  และ  วูรม   
                 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผูวิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของนิพนธ  สําแดงเดช  แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ
ไลเคริ์ท  (Likert’s  five rating scale)  และไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซ่ึงมี
ความหมายดังนี้  
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              ระดบั 5  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับมากทีสุ่ด  
มีคาน้ําหนกั 5 คะแนน 
              ระดบั 4  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับมาก 
มีคาน้ําหนกั 4 คะแนน 
              ระดบั 3 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล   อยูในระดับปานกลาง 
มีคาน้ําหนกั 3 คะแนน 
              ระดบั 2  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับนอย 
 มีคาน้ําหนกั 2  คะแนน 
              ระดบั 1  หมายถึง   แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล  อยูในระดับนอยทีสุ่ด 
มีคาน้ําหนกั 1 คะแนน 
  
การสรางเครื่องมือ 
                     ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเปนแบบทดสอบ ดังขั้นตอนตอไปนี ้
                     1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด จากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับ
แรงจูงใจของสถานศึกษาแลวนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทางประมวลเพื่อกําหนดเปนแรงจูงใจ เปน
โครงสรางของเครื่องมือ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ 
                     2. สรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจแลวนํา
แบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 5คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  ปรับปรุง
แกไขตอดจนสํานวนในแบบสอบถามและขอบกพรองเพื่อความสมบูรณและความถูกตองของ
เนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index Of Item-Objective Congruence)   
                     3.นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวทดลองใช (try  out) ที่ไมใชเปนกลุมตัวอยาง
โรงเรียนละ  4  คน   จาก  8  สถานศึกษา  เทากับ   32  คน 
                     4.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (reliability)  โดยวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach)2โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีคา   0.916 
 
 
 
 
                           2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing,3 rd ed.  ( New York: Harper & 
Row Pubishers,1974) ,161.  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                     ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบผูวิจัย 
ดําเนินตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
                    1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ใหออกหนังสือแจง
ผูอํานวยการโรงเรียน  เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนตัวอยาง 
                     2. นําหนังสือขอความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ
แบบสอบถาม  แจกไปยังสถานศึกษาตัวอยาง โดยผานทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
                   3. การเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจยัใหผูตอบแบบสอบถามที่เปนตัวอยาง สงแบบสอบถาม
คืนทางไปรษณีย  
 
การวิเคราะหขอมูล 
                  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยกําหนดใหสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
                  1.ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับตอบคืนมา โดยพิจารณาคัดเลือก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก เพื่อจะไดแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนําไปวิเคราะหได 
                  2.จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 
                  3.นําขอมูลดังกลาวดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
                 1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน ประสบการณในการทํางาน ใชคาความถี่ 
(frequency)   และคารอยละ (percentage)  
                 2. การวิเคราะหแรงจูงใจของผูบริหารและการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ใชคาเฉลี่ย(X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบเคียงกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 3 ไวดังนี้ 
 
 
                       3 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs,New Jersey: Prentice 
HallInc,1970),204-208. 
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                  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล    
ระดับมากที่สุด 
                   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล    
ระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล 
 ระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล 
 ระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  แรงจูงใจของผูบริหารหรือการบริหารงานบุคคล 
 ระดับนอยที่สุด 
                   3. การวิเคราะหแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ใชสมการ
ถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis)  

 
สรุป 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) แรงจูงใจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 2) การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ 3)แรงจูงใจที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร การวิจัยเปนแบบเชิงพรรณา (descriptive research)    โดยใชสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน 92 โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห (Unit of 
analysis)    ผูใหขอมูลโรงเรียนละ  4 คน ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา 2  คน  ครูผูสอน  2 
คน รวมทั้งสิ้น 368  คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย     เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ    ตาม
แนวคิดของมาสโลว   และ  แมคเคิลลแลนด  และวูรม  และ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ตามแนวคิดของ  กระทรวงศึกษาธิการ   การวิเคราะหขอมูล    ใชคาความถี่ (frequency)   คารอยละ 
(percentage)  ใชคาเฉลี่ย X   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการถดถอยพหุคูณ (stepwise 
multiple regression analysis)  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
     การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหผูใหขอมูล คือ 
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 92 โรง ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูผูสอน 
2 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 368 คน ซ่ึงไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย  จํานวนเปน 4  ตอน  คือ  
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสมทุรสาคร     
 ตอนที่ 3  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร    
                      ตอนที่ 4  แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา  หัวหนาหมวด/งาน และครูผูสอน ของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 92 โรงเรียน รวม 368 คน จําแนก  
ตาม เพศ  อายุ  ตําแหนงปจจุบัน ระดับการศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่  และขนาด
โรงเรียน โดยหาคาความถี่ (frequency)  และ รอยละ (percentage)   ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
173 
195 

 
47.01 
52.99 

รวม 368 100.00 
อายุ 

ต่ํากวา 30 ป 
31 ป - 40 ป 
41 ป - 50 ป 
มากกวา 50 ป 

 
16 
36 

150 
166 

 
4.35 
9.78 

40.76 
45.11 

รวม 368 100.00 
ตําแหนงปจจบุัน 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
หัวหนาหมวด/งาน 
ครูผูสอน 

 
92 
57 
35 

184 

 
25.00 
15.49 
9.51 

50.00 
รวม 368 100.00 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี           

 
10 

230 
128 

 
2.72 

62.50 
34.78 

รวม 368 100.00 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 
ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่   

1. นอยกวา 5 ป 
2. 6-10 ป 
3. 10-15 ป 
4. 15 ป ขึ้นไป 

 
50 
39 
43 

236 

 
13.59 
10.60 
11.68 
64.13 

ขนาดโรงเรียน   
1. เล็ก 
2. กลาง 
3. ใหญ 

 
106 
202 
60 

 
28.80 
54.89 
16.30 

รวม 368 100.00 
               
            จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 195 คน คิดเปน 
รอยละ 52.99  เปนเพศชาย  จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 47.01  เปนผูที่มีอายุมากกวา 50 ปมาก
ที่สุด จํานวน  166 คน  คิดเปนรอยละ  45.11  รองลงมาคือ อายุระหวาง  41 ป - 50 ป  จํานวน 150 
คน คิดเปนรอยละ 40.76 และอายุต่ํากวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.35 มีผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนครูผูสอนมากที่สุด  จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ25.00 ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.49  
หัวหนาหมวด/งาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.51  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รวม 
230 คน คิดเปนรอยละ 62.50   มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
2.72 และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 128 คน   คิดเปนรอยละ 34.78  สําหรับ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เปนผูที่มีประสบการณ  15 ป ขึ้นไป   มากที่สุด จํานวน 236 คน 
คิดเปนรอยละ 64.13 รองลงมาไดแกกลุมที่มีประสบการณนอยกวา 5 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอย
ละ 13.59 และเปนกลุมที่มีประสบการณระหวาง 6-10 ป นอยที่สุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
11.68  มีผูตอบแบบสอบถามอยูในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด  จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ  
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54.89  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 106  คน คิดเปนรอยละ 28.80   และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 16.30  
  
ตอนที่ 2  แรงจูงใจของผูบรหิารแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักัดสํานักงาน 
              เขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร   
    ในการวิเคราะหแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) แลวนํามาเปรียบ 
เทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท  ตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 
                                                                                                                                                (n=368)          

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

1. แรงจูงใจตามแนวคดิของมาสโลว (X 1(tot)) 
2. แรงจูงใจตามแนวคดิของแมคเคิลลแลนด (X 2(tot)) 
3. แรงจูงใจตามแนวคดิของวูรม (X3(tot)) 

4.01 
3.83 
4.11 

0.54 
0.56 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 3.99 0.54 มาก 
 
               จากตารางที่ 3 พบวา  แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99, .D.S = 0.54)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานแรงจูงใจตาม
แนวคิดของวูรม ( X = 4.11, .D.S = 0.69) ดานแรงจูงใจตามแนวคิดของมาสโลว ( X =4.01, .D.S = 
0.54)  และดานแรงจูงใจตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด ( X =3.83, .D.S = 0.56) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของมาสโลว   
    (n=368) 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

แรงจูงใจตามแนวคดิของมาสโลว (X 1(tot))  
1. ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย  (X 1.1) 
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (X 1..2) 
3. ความตองการเปนเจาของ  (X 1..3) 
4. ความตองการการยอมรับนับถือ (X1.4) 
5. ความตองการที่จะรูจักตนเองหรือความตองการแสวงหา 
    ความกาวหนา (X 1..5) 

3.70 
4.07 
4.10 
4.24 
3.96 

0.73 
0.74 
0.67 
0.55 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.01 0.54 มาก 
 
                 จากตารางที่ 4  พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของมาสโลว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.01, S.D.=0.54)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ความตองการการยอมรับนับถือ ( X =4.24, S.D.=0.55) ดานความตองการเปนเจาของ 
( X =4.10, S.D.=0.67) ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย ( X = 4.07, S.D.= 0.74) ดานความ
ตองการที่จะรูจักตนเองหรือความตองการแสวงหาความกาวหนา ( X =3.96, S.D. = 0.68) และดาน
ความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย ( X =3.70, S.D.= 0.73) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด                              

                                                                                                                                                (n=368) 
แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

แรงจูงใจตามแนวคดิของแมคเคิลลแลนด (X 2(tot))  
1.  ความตองการความสําเร็จ (X2..1) 
2. ความตองการอํานาจ (X2..2) 
3. ความตองการความผูกพัน (X2..3) 

3.70 
4.07 
4.10 

0.73 
0.74 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.83 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.83, 
S.D.=0.56)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานความตองการความผูกพัน ( X =4.10, S.D.=0.67) ดานความตองการอํานาจ  
( X =4.07, S.D.= 0.74) และดานความตองการความสําเร็จ  ( X =  3.70, S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของวูรม 
                                                                                                                                                (n=368) 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

แรงจูงใจตามแนวคดิของวูรม (X3(tot))  
1. ดานความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น(X3..1) 4.11 0.69 มาก 

รวม 4.11 0.69 มาก 
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                   จากตารางที่ 6 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของวูรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.11, S.D.=0.69)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น อยูในระดับมาก 
( X =4.11, S.D.=0.69)  
 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการขั้นพื้นฐานหรือความ
ตองการทางรางกาย   

    (n=368)   

 
                จากตารางที่ 7 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =3.70, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย 
ผูบริหารทํางานเพราะมีภาระหนาที่เหมาะสมกับเงินเดือน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.83, S.D.=1.00) 
รองลงมาคือ ผูบริหารทํางานเพราะเงินเดือนที่ไดรับเพียงพอตอการดํารงชีวิต ( X =3.63, S.D.=0.97) 
และผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการดี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =3.55, S.D.=0.93)  
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการขั้นพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย (X 1.1)  
1.ผูบริหารทํางานเพราะมภีาระหนาทีเ่หมาะสมกับเงินเดือน 
2.ผูบริหารทํางานเพราะเงนิเดือนที่ไดรับเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
3.ผูบริหารทํางานเพราะมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
4. ผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการด ี

3.83 
3.63 
3.80 
3.55 

1.00 
0.97 
0.85 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.70 0.73 มาก 
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย                                    
        (n=368) 

 

                     
               จากตารางที่ 8 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07, 
S.D.=0.74)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารทํางานเพราะ
องคกรที่ปฏิบัติงานอยูมีความมั่นคง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.31, S.D.=0.82) รองลงมาคือ 
ผูบริหารทํางานเพราะงานที่ทํามีความปลอดภัยในชีวิต ( X = 4.12, S.D.= 0.87) และผูบริหารทํางาน
เพราะผูบริหารมีความหวงใยทุกขสุขของบุคลากร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =3.78, S.D.=0.93)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย (X 1.2)  
1. ผูบริหารทํางานเพราะผูบริหารมีความหวงใยทุกขสุขของบุคลากร 
2. ผูบริหารทํางานเพราะงานที่ทํามีความปลอดภัยในชีวติ 
3. ผูบริหารทํางานเพราะองคกรที่ปฏิบัติงานอยูมีความมัน่คง 

3.78 
4.12 
4.31 

0.98 
0.87 
0.82 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.74 มาก 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการเปนเจาของ  

   (n=368) 

 
 

                 จากตารางที่ 9 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการเปนเจาของ  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X =4.10, 
S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารทํางานเพราะ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานไดอยางมีความสุข มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( X = 4.18, S.D.=0.77)  
รองลงมาคือ ผูบริหารทํางานเพราะสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานไดอยางมีความสุข 
( X =4.12, S.D.=0.80) และผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทํางานกับองคกรนี้ ไมอยากโยกยาย
ไปทํางานที่อ่ืน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 4.03, S.D.= 0.94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการเปนเจาของ (X 1.3)  
1. ผูบริหารทํางานเพราะทานสามารถปฏิบัติงานรวมกบัผูบังคับบัญชาได 
    เปนอยางมคีวามสุข 
2. ผูบริหารงานเพราะสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาไดอยาง 
    มีความสุข 
3. ผูบริหารทํางานเพราะสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานไดอยางม ี
    ความสุข 
4. ผูบริหารมีความรูสึกภาคภมูิใจที่ไดทํางานกับองคกรนี้ ไมอยาก 
    โยกยายไปทํางานที่อ่ืน 

4.12 
 

4.08 
 

4.18 
 

4.03 

0.80 
 

0.78 
 

0.77 
 

0.94 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.10 0.67 มาก 
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการยอมรับนบัถือ  

   (n=368) 

 
             จากตารางที่ 10 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.24, 
S.D.=0.55)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีความตั้งใจทํางาน  
อุทิศแรงกาย  แรงใจ  สติปญญา ใหกับงานและองคกรอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X  =4.48, 
S.D.=0.62) รองลงมาคือ ผูบริหารทํางานเพราะงานเปนสิ่งที่สรางคุณคาใหแกตัวทาน ( X =4.43, 
S.D.= 0.68) และผูบริหารทํางานเพราะคนในองคกรยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี่คาเฉลี่ย
นอยที่สุด ( X  = 3.98, S.D. = 0.78) 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการการยอมรบันับถือ (X1.4)  
1. ผูบริหารมีความตั้งใจทํางาน อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาใหกับงาน 
    และองคกรอยางเต็มที ่
2. ผูบริหารทํางานเพราะงานเปนสิ่งที่สรางคุณคาใหแกตวัทาน 
3. ผูบริหารทํางานเพราะคนเปดกวางใหอิสระกับทานเปนอยางด ี
4. ผูบริหารทํางานเพราะเพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
    เปนอยางด ี
5. ผูบริหารทํางานเพราะคนในองคกรยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและ 
    กัน 

4.48 
 

4.43 
4.17 
4.12 

 
3.98 

0.62 
 

0.68 
0.80 
0.76 

 
0.78 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.24 0.55 มาก 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการที่จะรูจกัตนเองหรือความ
ตองการแสวงหาความกาวหนา 

                              (n=368) 

 
              จากตารางที่ 11 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการที่จะรูจักตนเองหรือความตองการแสวงหาความกาวหนา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D.= 0.68)  เพื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยผูบริหารมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น ( X = 4.05, S.D. = 0.93)  
รองลงมาคือ ผูบริหารมุงมั่นทํางานเพราะทานมีอุดมการณในการทํางานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 
( X =  4.03, S.D. = 0.77) และผูบริหารทํางานเพราะไดรับการสนับสนุนในการฝกอบรมหรือ
การศึกษาตอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.80, S.D.= 0.92)  
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการที่จะรูจกัตนเองหรือความตองการแสวงหา
ความกาวหนา(X 1.5) 

 

1. ผูบริหารมุงมั่นทํางานเพราะทานมีอุดมการณในการทาํงานเกีย่วกับ 
    การบริหารบุคคล 
2. ผูบริหารทํางานเพราะไดรับการสนับสนุนในการฝกอบรมหรือ 
    การศึกษาตอ 
3. ผูบริหารมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

4.03 
 

3.80 
 

4.05 

0.77 
 

0.92 
 

0.93 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.96 0.68 มาก 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการความสําเร็จ  

        (n=368) 

 
                จากตารางที่ 12 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความตองการความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.78, 
S.D.=0.64)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   อยูในระดับมาก  2  ขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย  ไดแก  ผูบริหารตั้งใจทํางานที่ทานไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมุงคุณภาพงาน ( X =  
4.29, S.D.= 0.87)  และผูบริหารทํางานอยางไมยอทอเมื่อเจออุปสรรคมีความสบายใจเมื่องาน
ประสบความสําเร็จและวิตกกังวลเมื่องานลมเหลว ( X = 3.85, S.D.=0.86) และอยูในระดับปาน
กลาง มี 1 ขอ คือ ผูบริหารมุงมั่นในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จอยูเสมอ โดยไมคํานึงถึง
เพื่อนรวมงาน ( X = 3.20, S.D.=1.19)   
 

 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการความสําเร็จ (X2.1)  
1. ผูบริหารตั้งใจทํางานที่ทานไดรับมอบหมายใหสําเรจ็โดยมุง 
    คุณภาพงาน 
2. ผูบริหารมุงมั่นในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จอยูเสมอ  
    โดยไมคํานงึถึงเพื่อนรวมงาน 
3. ผูบริหารทํางานอยางไมยอทอเมื่อเจออุปสรรคมีความสบายใจ 
    เมื่องานประสบความสําเร็จและวติกกังวลเมื่องานลมเหลว 

4.29 
 

3.20 
 

3.85 

0.87 
 

1.19 
 

0.86 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

รวม 3.78 0.64 มาก 
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการอํานาจ  

(n=368) 

 
จากตารางที่ 13 พบวา แรงจูงใจของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร ดานความตองการความตองการอํานาจ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.71, S.D.= 
0.80)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารตั้งใจทํางานที่องคกรนี้ 
เพราะไดมีโอกาสเรียนรูการทํางานกับบุคคลที่หลากหลายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  3.89, S.D. = 
0.81)  รองลงมาคือ ผูบริหารทํางานเพราะไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่บริหารจัดการสถานศึกษา มี
สิทธิส่ังการใดๆที่ชอบดวยกฎหมาย ( X = 3.53, S.D. = 1.04) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการอํานาจ  (X2.2)  
1. ผูบริหารทํางานเพราะไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่บริหารจัดการ 
    สถานศึกษา มีสิทธิส่ังการใดๆที่ชอบดวยกฎหมาย 
2. ผูบริหารตั้งใจทํางานที่องคกรนี้ เพราะไดมีโอกาสเรียนรูการทํางาน 
    กับบุคคลที่หลากหลาย 

3.53 
 

3.89 

1.04 
 

0.81 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.71 0.80 มาก  
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความตองการความผูกพนั 

(n=368) 

 
  จากตารางที่ 14 พบวา แรงจูงใจของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  ดานความตองการความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=0.64) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีความรูสึกดีตอองคกรและไมยอม
ใหใครพูดถึงองคกรในทางลบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.11, S.D.= 0.85)  รองลงมาคือ ผูบริหาร
ทํางานเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชาจะพัฒนาบุคลากรในหนวยงานไปสูเปาหมายขององคกรได ( X = 
3.96, S.D.= 0.89)  และผูบริหารทํางานเพราะมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หนาที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =3.95, S.D.= 0.73)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความตองการความผูกพนั (X2.3)  
1. ผูบริหารทํางานเพราะมีประสบการณและความเชีย่วชาญในการ 
    ปฏิบัติหนาที่ 
2. ผูบริหารมีความรูสึกดีตอองคกรและไมยอมใหใครพดูถึงองคกร 
    ในทางลบ 
3. ผูบริหารทํางานเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชาจะพัฒนาบคุลากรใน 
    หนวยงานไปสูเปาหมายขององคกรได 

3.95 
 

4.11 
 

3.96 

0.73 
 

0.85 
 

0.89 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.00 0.64 มาก 
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น   

 (n=368) 

 
จากตารางที่ 15 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร  ดานความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      
( X = 4.11, S.D.= 0.69 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมี
ความรูสึกยินดีที่สถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.35, S.D.= 0.85)  
รองลงมาคือ ความตั้งใจในการทํางานของผูบริหารและผูรวมงานทุกคนสงผลใหสถานศึกษามี
ช่ือเสียง มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ( X =4.28, S.D.=0.85) และผูบริหารทํางาน
ในองคกรเพราะการจัดสายงานของหนวยงานมีการแบงสายกันอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
( X = 3.85, S.D.= 0.85) 

 
 
 
 
 

แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานความคาดหวังของบุคคลตอผลที่เกิดขึ้น (X3.1)  
1. ผูบริหารทํางานในองคกรเพราะการจดัสายงานของหนวยงานมีการ 
    แบงสายกันอยางชัดเจน 
2. ผูบริหารทํางานเพราะองคกรมีการบริหารจัดการยุติธรรมและ 
    โปรงใสในเรื่องนโยบายและคาตอบแทน 
3. ผูบริหารมีความรูสึกยินดทีี่สถานศึกษาผานการประเมินมาตรฐาน 
4. ความตั้งใจในการทํางานของผูบริหารและผูรวมงานทกุคนสงผลให 
    สถานศึกษามีช่ือเสียง มีมาตรฐาน เปนทีย่อมรับของชุมชนและ 
    สังคม 

3.85 
 

3.96 
 

4.35 
4.28 

0.85 
 

0.83 
 

0.85 
0.85 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.11 0.69 มาก 
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 ตอนที่ 3  การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
                สมุทรสาคร    
               ในการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การการศึกษาสมุทรสาคร  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จากตัวอยาง 92 โรงเรียน แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสตที่กําหนดไว  
ตามตารางที่ 16     
              
ตารางที่ 16  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

(n=368) 

 
 จากตารางที่ 16 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85, S.D.=0.72)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ( X =4.01, S.D.= 0.74) ดานการวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง ( X  = 3.98, S.D. = 0.69)  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ( X = 3.77, S.D.= 
0.92) ดานการใหออกจากราชการ ( X = 3.78, S.D.= 1.03) และดานวินัยและการรักษาวินัย         
( X = 3.71, S.D.= 0.96)  ตามลําดับ 
 

 
 

     

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

 1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและ การกําหนดตําแหนง (Y1) 
 2. ดานการสรรหาและบรรจแุตงตั้ง (Y2) 

 3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (Y3) 
4. ดานวนิัยและการรักษาวินยั (Y4) 
5. ดานการใหออกจากราชการ (Y5) 

3.98 
3.77 
4.01 
3.71 
3.78 

0.69 
0.92 
0.74 
0.96 
1.03 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot) 3.85 0.72 มาก 
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร ดานการวางแผนอัตรากําลัง

และการกําหนดตําแหนง  
(n=368) 

 
จากตารางที่ 17 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =  3.98, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
ผูบริหารปฏิบัติภาระงานตามมาตรฐานงาน  มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑการ
ประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.24, S.D.= 0.72) รองลงมาคือ ดานผูบริหารสงเสริม
สนับสนุนการแสวงหาความรู การฝก อบรม สรางขวัญกําลังใจและการจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา 
( X = 4.18, S.D.= 0.85) และผูบริหารประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตําแหนงเพิ่มของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.82, S.D.= 
1.00)  

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง (Y1)  
1. ผูบริหารวิเคราะหภารกิจและประเมนิสภาพความตองการกําลังคน 
    กับภารกจิของสถานศึกษา 
2. ผูบริหารจัดทําแผนอัตรากาํลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ผูบริหารประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
    ตําแหนงเพิม่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
4. ผูบริหารปฏิบัติภาระงานตามมาตรฐานงาน มาตรฐานวชิาชีพ  
    จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑการประเมินผลงาน 
5. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการแสวงหาความรู การฝกอบรม สราง 
    ขวัญกําลังใจและการจูงใจแกผูใตบงัคับบัญชา 

3.86 
 

3.80 
 

3.82 
 

4.24 
 

4.18 

0.81 
 

0.90 
 

1.00 
 

0.72 
 

0.85 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.98 0.69 มาก 
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ตารางที่ 18  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร ดานการสรรหาและบรรจุ

แตงตั้ง  
(n=368) 

 
 จากตารางที่ 18 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก           
( X =  3.77, S.D. = 0.92)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
กําหนดคุณภาพของบุคลากรในการเขารับตําแหนง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.85, S.D.= 0.91)  
รองลงมาคือ ผูบริหารกําหนดวิธีสรรหาและดําเนินการสรรหาบุคลากรในการเขารับตําแหนง
( X =3.69, S.D.=1.04)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (Y2)  
1. ผูบริหารกําหนดคณุภาพของบุคลากรในการเขารับตําแหนง 
2. ผูบริหารกําหนดวิธีสรรหาและดําเนินการสรรหาบุคลากรในการเขา 
    รับตําแหนง 

3.85 
3.69 

0.91 
1.04 

มาก 
มาก 

รวม 3.77 0.92 มาก  
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ตารางที่ 19  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร จําแนกรายขอ  ตามดานการ 
                   เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 

(n=368) 

 
            จากตารางที่ 19 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.74)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา   อยูในระดับมากทุกขอ โดย
สถานศึกษามีการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางเปนปจจุบัน 
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.14, S.D. = 0.78)  รองลงมาคือ ผูบริหารจัดระบบขอมูลบุคลากรเพื่อ
ขอรับพระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายกําหนด ( X = 4.11, S.D. = 0.93)  และผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ (Y3)  
1. ผูบริหารมีการวางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
    เพื่อใหไดบคุลากรที่มีคุณภาพตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผูบริหารจัดฝกอบรมสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับ 
    ความรูเทคนิคที่ทันสมัยทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู บุคลากร 
    ทางการศึกษา และลูกจางเปนปจจุบนั 
4. ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและดําเนินดวยความ 
    บริสุทธิ์ยุติธรรมโปรงใส ตรวจสอบได 
5. ผูบริหารจัดระบบขอมูลบุคลากรเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชย 
    อิสริยาภรณและเหรยีญจักรพรรดิมาลาตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
    กฎหมายกําหนด 

3.96 
 

3.95 
 

4.14 
 

3.87 
 
 

4.11 

0.88 
 

0.83 
 

0.78 
 

1.06 
 
 

0.93 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.01 0.74 มาก 
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ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและดําเนินดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =  3.87, S.D. = 1.06)   
 

ตารางที่ 20  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
                    ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จําแนกรายขอ  ตามดานวนิยั     
                    และการรักษาวนิัย (Y4)  

(n=368) 

 
            จากตารางที่ 20 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานวินัยและการรักษาวินัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.17, 
S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ผูบริหารสงเสริมใหขาราชการ
ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานแหง
วิชาชีพ ( X =4.17, S.D.=0.89)  และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ผูบริหารตั้งกรรมการสอบวินัย
อยางรายแรงกรณีที่ครูหรือบุคลากรมีเหตุสงสัยวาทําผิดวินัยอยางรายแรง ( X =3.25, S.D.=1.39)   
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานวนิัยและการรักษาวินยั (Y4)  
1. ผูบริหารสงเสริมใหขาราชการครูและบคุลากรปฏิบัติงานเต็ม 
    ศักยภาพโดยยึดมัน่ในระเบียบวนิัย จรรยาบรรณตาม 
    มาตรฐานแหงวิชาชีพ 
2. ผูบริหารตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงกรณีที่ครูหรือ 
    บุคลากรมีเหตุสงสัยวาทําผิดวินยัอยางรายแรง 

4.17 
 
 

3.25 

0.89 
 
 

1.39 

มาก 
 
 

ปานกลาง 

รวม 3.17 0.96 มาก 
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ตารางที่ 21  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
                    ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จําแนกรายขอ  ตามดานการ 
                    ใหออกจากราชการ  

(n=368) 

 
จากตารางที่ 21 พบวาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานการใหออกจากราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.78, 
S.D.=1.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารพิจารณาอนุญาตให
บุคลากรลาออกจากราชการตามเกณฑ ระเบียบ และขั้นตอนที่กําหนด มีคาเฉล่ียมากที่สุด          
( X = 3.92, S.D.=1.10) รองลงมาคือ เมื่อบุคลากรลาออกจากราชการ ผูบริหารจะเปนผูพิจารณา
อนุญาตใหลาออกแลวรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( X = 4.01, S.D.= 0.74)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารการศึกษาสมทุรสาคร X  .D.S  ระดับ 

ดานการใหออกจากราชการ(Y5)  
1. ผูบริหารพิจารณาอนุญาตใหบุคลากรลาออกจากราชการตามเกณฑ 
ระเบียบ และขัน้ตอนที่กําหนด 
2. เมื่อบุคลากรลาออกจากราชการ ผูบริหารจะเปนผูพจิารณาอนุญาต
ใหลาออกแลวรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.92 
 

3.64 

1.10 
 

1.26 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.78 1.03 มาก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94 
 
ตอนที่ 4  แรงจูงใจของผูบรหิารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดั 
               สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    
           การวิเคราะหแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Person ’product  moment correlation coefficient)  เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธ และใชการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis)  พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการ  เพื่อวิเคราะหแรงจูงใจที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดัง
รายละเอียดในตารางที่  22 
 
ตารางที่ 22  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแรงจูงใจของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   
 

X 1(tot) X 2(tot) X 3(tot) X tot Y tot 
X 1(tot) 1.00 .681** .765** .897** .607** 
X 2(tot) .681** 1.00 .702** .875** .561* 
X 3(tot) .765** .702** 1.00 .927** .602* 
X tot .897** .875** .927** 1.00 .655* 
Y tot .607** .561** .602** .655** 1.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

            จากตารางที่  22 พบวาแรงจูงใจของผูบริหาร  โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับมาก (rxy = .655) ในลักษณะคลอยตามกัน 
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ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)  ขางตน  สามารถสรุปเปน
แผนภูมิที่ 3 ในหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         หมายถึง   ตัวแปรทีส่งผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                             β   หมายถึง  สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน 
 

แผนภูมิที่ 3   สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยของแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 

 
 

แรงจูงใจตามแนวคดิ
ของมาสโลว (X 1 new) 
(Y 2)β (X 1 (tot)) =  .495 
(Y 3)β (X 1 (tot)) =  .377 
(Y 4)β (X 1(tot)) =  .484 
(Y 5)β (X 1 (tot)) =  .346 

การบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      (Y tot)   X1(tot) 

 แรงจูงใจตามแนวคิดของ
แมคเคิลลแลนด(McCelland) 
(X2 new) 
 (Y 1)β (X 2(tot)) =  .307 
 (Y 5)β (X 2 (tot)) =  .360 

แรงจูงใจของผูบริหาร(X tot) 

1.การวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนง(Y1)   
(Y 1)  X3(tot)  ,X1(tot) 

3.  การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(Y3) 
  (Y 3)   X3(tot)  ,X1(tot) 

4.วินัยและการรักษาวินัย (Y4) 
  (Y 4)   X3(tot)  ,X1(tot) 

5.   การออกจากราชการ(Y5)   
    (Y5)   X2(tot)  ,X1(tot) 

แรงจูงใจตามแนวคิด 
ของวูรม (X3 (tot)) 
 (Y 1)β (X 3(tot)) =  .287 
 (Y2)β (X 3(tot)) =  .386 
 (Y 3)β (X 3(tot)) =  .458 
 (Y 4)β (X 3(tot))  =  .425 

2.การสรรหาและบรรจุ
แตงต้ัง(Y2) 
  (Y 2)   X3(tot)  ,X1(tot) 
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จากแผนภูมิที่ 3  สรุปผลไดดังนี้ 

1. แรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของมาสโลว (X 1(tot)) สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ดานการสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง (Y2)  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(Y3)  ดานวินัยและ
การรักษาวินัย (Y4)  และการออกจากราชการ(Y5)   
 2. แรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด (X2(tot)) สงผลตอการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดาน
การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง(Y1)   และการออกจากราชการ(Y5)   
                3.แรงจูงใจของผูบริหารดานแรงจูงใจตามแนวคิดของวูรม (X3 (tot))สงผลตอการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
(Y1) ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (Y2)  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(Y3) และดานวินัยและการรักษาวินัย (Y4)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
        การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ                     
1) แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร         
2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร และ 3)แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจํานวน 92 โรงเรียน ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 
โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 368 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตาม
แนวคิดของมาสโลว (maslow) แมคเคิลลแลนด (mccelland) และวูรม(vroom) และการบริหารงาน
บุคคล ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S )และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise multiple regression analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจยัสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานแรงจูงใจตามแนวคิดของวูรม ดานแรงจูงใจตามแนวคิด
ของมาสโลว และดานแรงจูงใจตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด ตามลําดับ 
 2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ 
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนง   ดานการออกจากราชการ  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และดานวินัยและการรักษา 
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วินัย ตามลําดับ 
3. แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร ตามแรงจูงใจแนวคิดของมาสโลว  แรงจูงใจตามแนวคิดของวูรม  และแรงจูงใจตาม
แนวคิดของแมคเคิลลแลนด สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  แรงจูงใจของผูบริหารโดยภาพรวมสงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา  

                                       3.1 แรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของมาสโลว  สงผลตอการบริหารงาน 
        บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   ดานการสรรหา 
       และบรรจุแตงตั้ง   ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย  
            และการออกจากราชการ 
                                    3.2 แรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของแมคเคิลลแลนด(McCelland)   สงผล 
             ตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร             
             ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง   และการออกจากราชการ   
                                   3.3 แรงจูงใจของผูบริหารดานแรงจูงใจตามแนวคิดของวูรม สงผลตอการบริหารงาน        
        บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  ดานการสรร 
        หาและบรรจุแตงตั้ง   ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และดานวินัยและการ 
       รักษาวินัย    

 
การอภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตนมีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา  เพื่อให
ทราบสภาพแทจริงที่เปนไปได  และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวา   แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย  ซ่ึงตั้งไวในระดับปานกลาง  เนื่องจาก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   
ดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีโครงการการพัฒนาสงเสริมศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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สมุทรสาครมีการสรรหาบุคลากร  โดยการสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก   และการเลือกสรรบุคคล 
กอนเขาสูตําแหนง  เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ    ดวย
กระบวนการที่ถูกตอง  เปนธรรม โปรงใส     ตลอดจนไดมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผูบริหาร  มีการศึกษาดูงานในประเทศอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงการกํากับ  ติดตาม  ดูแล   ประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีการสงเสริมศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ นับวาเปนสงที่ชวยเสริมสรางแรงจูงใจใหผูบริหาร จากปจจัยหลายๆ อยาง
ดังกลาวขางตน    จึงทําให แรงจูงใจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี  
วรรณไพเราะ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี   พบวา  การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี    โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก    สอดคลองกับงานวิจัยของทรงวุฒิ   
หนาแนน  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูปฏิบัติการสอน   โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี   
พบวา  การปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน   โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก       

                                 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
         สมุทรสาคร จําแนกเปนรายดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา   แรงจูงใจผูบริหารที่อยูใน 
              ลําดับแรกคือ  ดานแรงจูงใจตามแนวคดิของวูรม ดานแรงจูงใจตามแนวคิดของมาสโลว   และดาน 
              แรงจงูใจตามแนวคดิของแมคเคิลลแลนด  โดยทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   
                                   2 .การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
                สมุทรสาคร  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลดงักลาวอาจเนื่องมาจากผูบริหาร                  
                สถานศึกษาตองปฎิบัติหนาทีภ่ายใตกฎหมาย ระเบียบ วินยั  จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ    
                ที่ทางราชการกําหนดไว  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เฮนรี(่ Henry) ไดทาํการวิจยัเร่ืองหนาที ่
                ของผูบริหารงานบุคลากร ในระบบโรงเรียน ประถมศึกษารัฐมิสซูร่ี พบวา หนาที่ความ              
                รับผิดชอบของโรงเรียนประถมศกึษา ทางดานการบริหารงานบุคคล  ควรประกอบดวย 
                กระบวนการที่สําคัญ  คือ  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การตัดสินใจ การนิเทศ  การ 
                ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพฒันา การใหประโยชน  เกื้อกูล  การประนปีระนอม  ความ 
                ปลอดภัย ความตอเนื่อง ขาวสารเกี่ยวกับบุคลากร 
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                  เมื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรสาคร จําแนกเปนรายดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา  การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมุทรสาคร ที่อยูในลําดับแรกคือ  การ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครที่อยูในระดับสุดทาย  คือ  ดานวนิัยและการรักษาวินยั ซ่ึง
เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดแตละดาน  พบวา  ทุกรายดานอยูในระดับมาก 

3. จากการศึกษาแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมและรายดานสามารถ
อภิปรายไดดังนี้  
                                   3.1  จากผลการวิจัยที่พบวา แรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของมาส
โลวสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ   ดานวินัยและการรักษาวินัย   และการออกจากราชการ  ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก   ผู
บริหารปนบุคคลที่องคการมอบหมายใหดําเนินการนําคนใหเกิดจิตสํานึก  และรวมแรงรวมใจกัน
ทํางาน  จึงไดคิดกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ทั้งนี้เพื่อใหไดคนที่มี
คุณภาพเหมาะกับงานที่กําหนดไว   ตลอดจนผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น  มีโอกาสใชความคิดและวินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทําใหงาน  สอดคลองกับแนวคิด  
สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี  วรรณไพเราะ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู  สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี   พบวา    
ผูบริหารใชพลังอํานาจการมีขอมูลขาวสารมากเปนอันดับแรก  ทั้งนี้ปจจุบันเปนยุคขอมูลขาว
สารสนเทศ   ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชขอมูลขาวสารใหมในการตัดสินใจและวางแผน 
ผูบริหารมีการวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
สม่ําเสมอ  มีการขอความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ   ใหสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา   ทําให
ทราบดีวาความตองการของสถานศึกษาคืออะไร   สอดคลองกับผลการวิจัยของแชรอน  แมคอิน
ไทร ( Sharon  Mclntyre) ไดศึกษาโรงเรียนที่บริหารโดยผูบริหารสตรีพบวา ครูใหญบริหาร
โรงเรียนจากหัวใจ ซ่ึงสะทอนใหเห็นปรัชญาการศึกษาที่ใหความสําคัญกับ “คน” (People- 
centered) ซ่ึงเปนการบริหารเนนการสรางและพัฒนาความสัมพันธที่มีตอเด็ก ตอเพื่อนรวมงานและ 
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ตอชุมชนอยางมีความหมาย ความมุงมั่นในการบริหารโรงเรียนดวยใจของครูใหญ  แสดงออกโดย
การสนองความตองการของทุกฝายดวยการเปดโอกาสใหทุกคนไดเจริญพัฒนาและกาวหนา โดย
ผานประสบการณที่มีคุณคาสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุนคลายบรรยากาศของบานที่
เต็มไปดวยถอยคําที่สงเสริมใหกําลังใจ   

                                  3.2 จากผลการศึกษาที่พบวาแรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของแมคเคิลล
แลนด สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  และการออกจาก
ราชการ  ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารตองการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  ตองการบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ    จึงตองมีการวางแผน
อัตรากําลัง    ผูบริหารจึงตองเปนผูนําในทุกดาน  คอยช้ีนํา แนะนําแนวทางใหบุคลากรใน
สถานศึกษาไดปฏิบัติภารกิจรวมกัน    สอดคลองกับแนวคิดของ  ไวล (Wiles)  ที่กลาวถึง  บทบาท
ในฐานะผูนํา  ผูบริหารมีหนาที่พัฒนาความเปนผูนําใหเกิดกับผูอ่ืน   ชวยใหผูอ่ืนมีความรับผิดชอบ  
มีสวนรวมในการตัดสินใจ  มีสวนรวมในการใชอํานาจ 
                  3.3 จากผลการศึกษาที่พบวาแรงจูงใจของผูบริหารดานตามแนวคิดของวูรม สงผลตอ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนง    ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
และดานวินัยและการรักษาวินัย  ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก  ในการพัฒนาสถานศึกษานั้น  
บุคลากรนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ดังนั้น
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย     ผูบริหารตองดําเนินการปฐมนิเทศบุคลากร   ตลอดจนศึกษาวิเคราะหความจําเปน
พัฒนาตนเอง   ดําเนินการพัฒนาบุคลากร   สอดคลองกับแนวคิดของเคสเตอร (Caster)  ไดกลาวถึง
ความจําเปนในการพัฒนาของบุคลากรไวดังนี้  1)  เพื่อเปนการปรับปรุงการพัฒนางานของบุคคล
ดํารงตําแหนงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ  2)  เพื่อชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน
ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกแลว   3)   สงเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองยิ่งขึ้น    ผูบริหารมี
ความปรารถนาที่จะบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี   ไดตามมาตรฐาน  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ กมลทิพย  เพ็งจันทร  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา  พบวา  บุคลากรมีมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ   มุงมั่นทํางานเพราะผูบริหารเปดกวางใหอิสระกับเปนอยางดี   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                   114       
ขอเสนอแนะทั่วไป 
          เพื่อเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจของผูบริหาร ในสถานศึกษาใหเกิดประสทิธิภาพและ 
ประสิทธิผลตอการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรสาคร  ไดดีขึ้น  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

                    1.ผูสถานศึกษาควรมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   ใหทุกฝายไดเขามามีสวน
รวมในกระบวนการบริหาร  ตั้งแตขั้นการวางแผน  การดาํเนินการ  การปรับปรุงตรวจสอบ  และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใหทุกฝายไดสรางความเขาใจรวมกนั  และรวมมอืในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา ของสถานศึกษา  และตองเลือกใชการสรางแรงจูงใจแกผุใตบังคับบัญชาให
เหมาะสม   มุงเนนใหทํางานเพื่อองคกรสวนรวมมากกวาสวนตน 

                                2. การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีระบบคัดเลือกที่มี
คุณภาพ  เที่ยงตรง  เพื่อใหไดผูบริหารที่มีศักยภาพ   มีสมรรถนะทางการบริหารและมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการอยางแทจริง   โดยมกีารจัดสงเสริมในเรื่องความกาวหนาใน
หนาที่การงาน  แรงบันดาลใจ  แกผูบริหารสถานศึกษา     

                              3.  การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาควรกระทําอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
                         ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวไวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของผูบริหาร ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ไดแพรหลาย
ออกไปโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร  นักวิชาการ  และผูสนใจทั่วไป  จึงขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
                        1. ควรศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคล  ที่จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือสังกัดอื่น   เชน  
สํานักงานการศึกษาเอกชน   สํานักงานอาชีวศึกษา  การศึกษาที่จัดโดยการบริหารสวนทองถ่ิน 

                    2.ควรมีการวิจยัเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาดานอื่น   เชน   การสรางแรงจูงใจ   การเสริมแรง   การสรางขวัญกําลังใจ    เปนตน 

                                 3.ควรมีการวิจยัเกีย่วกบัปจจัยอ่ืนๆ  ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอื่นหรือสังกัดอื่น 

                    4. ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบัติการ โดยใชเครื่องมอืหลายๆรูปแบบ  ซ่ึงอาจจะพบปจจัย
ใหมๆเพิ่มขึ้น และไดขอมูลเชิงลึก   
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ  ขอทดลองเครื่องมือ 
ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
  
               ผูวิจยัไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญประเมินคาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  ( Content   validity )  
จากหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา  จํานวน  5  ทาน  ดังนี้  
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รายชื่อโรงเรียนท่ีขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 

51.โรงเรียนปจจันตาราม 76.โรงเรียนวดัราษฎรศรัทธากะยาราม 
52.โรงเรียนวดักาหลง 77.โรงเรียนบานดอนไกด ี
53. โรงเรียนวดัโพธิ์แจ 78.โรงเรียนวดัชัยมงคล 
54. โรงเรียนวดันาขวาง 79.โรงเรียนบานสวนหลวง 
55.โรงเรียนเอกชัย 80.โรงเรียนบานแคราย 
56.โรงเรียนวดับางหญาแพรก 81.โรงเรียนวดัธัญญารามราษฎรบํารุง 
57.โรงเรียนเทพนรรัตน 82.โรงเรียนวดัสุนทรสถิต 
58.โรงเรียนวดัใหญจอมปราสาท 83.โรงเรียนวดัสวนสม 
59.โรงเรียนวดัชีผาขาว 84.โรงเรียนหนองนกไข 
60.โรงเรียนวดัศรีเมือง 85.โรงเรียนวดัคลองตันราษฎรบํารุง 
61.โรงเรียนสหกรณนิคมเกลือ 86.โรงเรียนเจด็ริ้ว 
62.โรงเรียนวดัสามัคคีศรัทธาราม 87.โรงเรียนบานคลองตัน 
63.โรงเรียนพนัทายนรสิงหวิทยา 88.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 
64.โรงเรียนสหกรณกสิกรรมชายทะเล 89โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
65.โรงเรียนวดัโสภณาราม 90.โรงเรียนบานคลองสําโรง 
66.โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาราม 91.โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม 
67.โรงเรียนบานชายทะเลโคกขาม 92. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
68.โรงเรียนวดับานไร สมเด็จพระศรนีครินทร สมุทรสาคร 
69.โรงเรียนวังนกไข  
70.โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ"  
71.โรงเรียนวดัสุวรรณรัตนาราม  
72.โรงเรียนอนุบาลบานแพว  
73.โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมย  
74.โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม  
75.โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง  
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 

คําชี้แจง 
 1.แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจงูใจของผูบริหารที่สงผลตอการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสาคร  
              2. แบบสอบถามฉบับนี้  ผูตอบแบบสอบถามไดแก  
                  2.1  ผูบริหารสถานศึกษา   1  ทาน 
                  2.2  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา   หรือ  หัวหนาหมวด/งาน   1   ทาน  
                  2.3  ครูผูสอน  2   ทาน 
              3. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน 
                 ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 6 ขอ 
                 ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหาร  จํานวน  31 ขอ  
    ตอนที่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   จํานวน  16  ขอ 
 
  ขอความกรุณาทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏอยูในสถานศึกษา
ของทาน  และกรุณาตอบใหครบทุกขอ   เพราะขอมูลที่สมบูรณเทานั้น จึงจะสามารถนํามาวิเคราะห
ได  ผลการวิจัยจะเปนประโยชนแกสถานศึกษา   และขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบทางลบตอตัว
ทานหรือสถานศึกษาของทานทั้งทางตรงและทางออมแตอยางใด    หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับ
ความอนุเคราะหดวยดีจากทุกๆทาน 
 
 

             ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 นางสาวอรวรรณ    เฮี้ยนชาศรี 

   นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
 
ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 
ขอที่ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 เพศ 
         ชาย                                    หญงิ         

[   ] 1 

2 อายุ 
         ต่ํากวา 30 ป                       31 ป- 40 ป 
         41 ป - 50 ป                       มากกวา 50 ป         

[   ] 2 

3 ตําแหนงปจจบุัน 
         ผูบริหารสถานศึกษา         ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา           
         หัวหนาหมวด/งาน            ครูผูสอน    

[   ] 3 

4 ระดับการศึกษา 
         ต่ํากวาปริญญาตรี         
         ปริญญาตรี 
         สูงกวาปริญญาตรี 

[   ] 4 

5 ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่  ในขอ 3 
         นอยกวา 5 ป                    6-10 ป       
         11-15 ป                           15  ปขึ้นไป            

[   ] 5 

6 ขนาดโรงเรียน 
        เล็ก                                
        กลาง 
       ใหญ           

[   ] 6 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริหาร 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  ลงในชองระดับพฤตกิรรมของผูบริหาร 
                 ตามสภาพความเปนจริง 

ระดับความเปนจริง  

ขอที่  
แรงจูงใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับผูวิจัย 

1 ผูบริหารทํางานเพราะมภีาระหนาทีเ่หมาะสม
กับเงินเดือน 

     [   ] 7 
 

2 ผูบริหารทํางานเพราะเงนิเดอืนที่ไดรับเพยีงพอ 
ตอการดํารงชีวิต 

     [   ] 8 

3 ผูบริหารทํางานเพราะมกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

     [   ] 9 

4 ผูบริหารทํางานเพราะมีสวัสดิการด ี
 

     [   ] 10 

5 ผูบริหารทํางานเพราะผูบริหารมีความหวงใย 
ทุกขสุขของบุคลากร 

      [   ] 11 

6 ผูบริหารทํางานเพราะงานทีท่ํามีความปลอดภัย 
ในชีวิต 

      [   ] 12 
 

7 ผูบริหารทํางานเพราะองคกรที่ปฏิบัติงานอยูมี
ความมั่นคง 

      [   ] 13 

8 ผูบริหารทํางานเพราะทานสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูบังคับบัญชาไดเปนอยางมีความสุข 

      [   ] 14 

9 ผูบริหารงานเพราะสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีความสุข 

      [   ] 15 

10 ผูบริหารทํางานเพราะสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูรวมงานไดอยางมีความสุข 

       [   ] 16 

11 ผูบริหารมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทํางานกบั
องคกรนี้ ไมอยากโยกยายไปทํางานที่อ่ืน 

       [   ] 17 
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ระดับความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 
แรงจูงใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับผูวิจัย 

12 ผูบริหารมีความตั้งใจทํางาน อุทิศแรงกาย 
แรงใจ สติปญญา ใหกับงานและองคกรอยาง
เต็มที่ 

     [   ] 18 
 

13 ผูบริหารทํางานเพราะงานเปนสิ่งที่สรางคุณคา
ใหแกตัวทาน 

     [   ] 19 

14 ผูบริหารทํางานเพราะคนเปดกวางใหอิสระกับ
ทานเปนอยางดี 

     [   ] 20 

15 ผูบริหารทํางานเพราะเพื่อนรวมงานใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางด ี

     [   ] 21 

16 ผูบริหารทํางานเพราะคนในองคกรยอมรับฟง 
ความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน 

     [   ] 22 

17 ผูบริหารมุงมั่นทํางานเพราะทานมีอุดมการณ 
ในการทํางานเกี่ยวกับการบรหิารบุคคล 

     [   ] 23 
 

18 ผูบริหารทํางานเพราะไดรับการสนับสนุนใน
การฝกอบรมหรือการศึกษาตอ 

     [   ] 24 

19 ผูบริหารมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหม ี
วิทยฐานะสูงขึน้ 

     [   ] 25 

20 ผูบริหารตั้งใจทํางานที่ทานไดรับมอบหมายให
สําเร็จโดยมุงคณุภาพงาน 

     [   ] 26 

21 ผูบริหารมุงมั่นในการทํางานเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จอยูเสมอ โดยไมคาํนึงถึง 
เพื่อนรวมงาน 

     [   ] 27 

22 ผูบริหารทํางานอยางไมยอทอเมื่อเจออุปสรรค 
มีความสบายใจเมื่องานประสบความสําเร็จ 
และวิตกกังวลเมื่องานลมเหลว 

     [   ] 28 
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ระดับความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 
แรงจูงใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรับผูวิจัย 

23 ผูบริหารทํางานเพราะไดรับการแตงตั้งใหมี
หนาที่บริหารจัดการสถานศกึษา มีสิทธิส่ังการ
ใดๆที่ชอบดวยกฎหมาย 

     [   ] 29 

24 ผูบริหารตั้งใจทํางานที่องคกรนี้ เพราะไดมี
โอกาสเรียนรูการทํางานกับบุคคลที่
หลากหลาย 

     [   ] 30 

25 ผูบริหารทํางานเพราะมีประสบการณและ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิหนาที ่

     [   ] 31 

26 ผูบริหารมีความรูสึกดีตอองคกรและไมยอม 
ใหใครพดูถึงองคกรในทางลบ 

     [   ] 32 

27 ผูบริหารทํางานเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชาจะ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงานไปสูเปาหมาย 
ขององคกรได 

     [   ] 33 

28 ผูบริหารทํางานในองคกรเพราะการจัดสายงาน
ของหนวยงานมีการแบงสายกันอยางชดัเจน 

     [   ]  34 

29 ผูบริหารทํางานเพราะองคกรมีการบริหาร
จัดการยตุิธรรมและโปรงใสในเรื่องนโยบาย
และคาตอบแทน 

     [   ] 35 

30 ผูบริหารมีความรูสึกยินดีที่สถานศึกษาผานการ
ประเมินมาตรฐาน 

     [   ] 36 

31 ความตั้งใจในการทํางานของผูบริหารและ
ผูรวมงานทุกคนสงผลใหสถานศึกษามีช่ือเสียง 
มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของชุมชนและสงัคม 

     [   ] 37 
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ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
            สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  ลงในชองระดับพฤตกิรรมของผูบริหาร ตามสภาพ 
                ความเปนจริง 

ระดับความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับผูวิจัย 

1 ผูบริหารวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพ
ความตองการกําลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

     [   ] 38 

2 ผูบริหารจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     [   ] 39 

3 ผูบริหารประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ 
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนงเพิ่มของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     [   ] 40 

4 ผูบริหารปฏิบัติภาระงานตามมาตรฐานงาน  
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑการประเมินผลงาน  

     [   ] 41 

5 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการแสวงหาความรู 
การฝกอบรม สรางขวัญกําลังใจและการจูงใจ
แกผูใตบังคับบัญชา 

     [   ] 42 

6 ผูบริหารกําหนดคุณภาพของบุคลากรในการ 
เขารับตําแหนง 

     [   ] 43 

7 ผูบริหารกําหนดวิธีสรรหาและดําเนินการสรร
หาบุคลากรในการเขารับตําแหนง 

     
 

[   ] 44 

8     ผูบริหารมีการวางแผนฝกอบรมและพัฒนา   
    บุคลากรเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ 
    ตามที่สถานศึกษากําหนด 

     [   ] 45 
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ระดับความเปนจริง  

ขอ
ที่ 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับผูวิจัย 

9 ผูบริหารจัดฝกอบรมสงเสริมและสนับสนนุ 
บุคลากรใหไดรับความรูเทคนิคที่ทันสมัยทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

     [   ] 46 

10 สถานศึกษามกีารจัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจางเปนปจจุบัน 

     [   ] 47 

11 ผูบริหารแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาความดี 
ความชอบของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และดําเนินการดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใส   ตรวจสอบได 

     [   ] 48 

12 ผูบริหารจัดระบบขอมูลบุคลากรเพื่อขอรับ
พระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณและ
เหรียญจกัรพรรดิมาลาตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 

     [   ] 49 

13 ผูบริหารสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากร 
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพโดยยดึมั่นในระเบยีบ 
วินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

     [   ] 50 

14 ผูบริหารพิจารณาอนุญาตใหบุคลากรลาออก
จากราชการตามเกณฑ ระเบยีบ และขั้นตอน 
ที่กําหนด 

     [   ] 51 

15 ผูบริหารตั้งกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง
กรณีที่ครูหรือบุคลากรมีเหตสุงสัยวาทําผิดวินัย
อยางรายแรง 

     [   ] 52 

16 เมื่อบุคลากรลาออกจากราชการ  ผูบริหารจะ
เปนผูพิจารณาอนุญาตใหลาออกแลวรายงาน 
ไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

     [   ] 53 
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ภาคผนวก ค 
 

การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 
[DataSet1] C:\Program Files\SPSS Evaluation\test.sav 
Scale: ALL VARIABLES 
   
 
                Case Processing Summary’ 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 32 100.0 

a  Listwise deletion based on all 
    variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.916 .921 48 
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Item Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N   Mean 
Std. 

Deviation N 
 a1 3.8438 1.08090 32 a26 3.84375 .574140 32 
a2 3.6563 1.06587 32 a27 4.25000 .718421 32 
a3 3.9063 .96250 32 a28 4.12500 .751343 32 
a4 3.6875 1.14828 32 a29 4.18750 .644455 32 
a5 4.0625 .84003 32 a30 4.03125 .594837 32 
a6 4.1875 .73780 32 a31 4.43750 .564401 32 
a7 4.5625 .56440 32 b1 3.96875 .739851 32 
a8 4.2500 .76200 32 b2 3.68750 .737804 32 
a9 4.2500 .71842 32 b3 3.96875 .694883 32 
a10 4.3438 .65300 32 b4 4.09375 .465547 32 
a11 3.9375 .84003 32 b5 4.12500 .707107 32 
a12 4.3125 .59229 32 b6 3.87500 .906962 32 
a13 4.4063 .55992 32 b7 3.62500 .832796 32 
a14 4.2500 .67202 32 b8 3.90625 .689056 32 
a15 4.1563 .67725 32 b9 4.03125 .694883 32 
a16 3.87500 .609071 32 b10 4.40625 .712079 32 
a17 3.96875 .537880 32 b11 4.09375 .817525 32 
a18 4.03125 .822442 32 b12 4.31250 .859013 32 
a19 4.40625 .712079 32 b13 4.28125 .812578 32 
a20 4.56250 .564401 32 b14 4.25000 .718421 32 
a21 3.18750 1.203154 32 b15 3.21875 1.263236 32 
a22 3.87500 .707107 32 b16 3.56250 1.045343 32 
a23 3.50000 1.047270 32     
a24 2.59375 1.011526 32     
a25 3.53125 1.015505 32     
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล       นางสาวอรวรรณ   เฮี้ยนชาศรี 
ที่อยูปจจุบนั   437/12   ตําบลตลาดกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน 
                                           จังหวดัสมุทรสาคร 
สถานที่ที่ทํางาน    โรงเรียนวัดออมนอย(มิตรครูราษฎรรังสรรค)  1/25 หมู 4 
                                                        ตําบลออมนอย  อําเภอกระทุมแบน  จังหวดัสมุทรสาคร 
ประวัติการศึกษา   
         พ.ศ.2541   สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต                                    
                              สถาบันราชภัฏนครปฐม 
         พ.ศ.2548    ศกึษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
                                           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน  
          พ.ศ.2541     อาจารย   โรงเรียนวดัสุนทรสถิต(สามัคคีวิทยาคม) 
                                          อําเภอบานแพว  จังหวัดสมทุรสาคร 
          พ.ศ.2549-ปจจุบัน   รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดออมนอย(มิตรครูราษฎรรังสรรค) 
                                                       อําเภอกระทุมแบน  จงัหวัดสมุทรสาคร 
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