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พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
นูรียะห์ หะแว,จรุณี เก้าเอี้ยน, นิตยา เรืองแป้น
บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 จ าแนกตามตั ว แปรเพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 6) เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 292
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบว่า มีความแตกต่าง
กันจึงทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3)เปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2 จาแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 2 จ าแนกตามตั ว แปรเพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ใ นการปฏิ บั ติ งาน และขนาดของสถานศึก ษา โดยภาพรวมและรายด้า นไม่แ ตกต่า งกั น 5)
ความสั มพันธ์ร ะหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้าง
สูง 6) ปัญหาและข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการแต่เพียงผู้เดียวและไม่รับฟังความคิดเห็น ขาด
การดูแลเอาใจใส่ มอบหมายงานให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป ไม่ค่อยติดตามงานและไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นหลาย ๆ ด้าน ควรยึดการทางานเป็นทีม ต้องดูแลเอาใจใส่
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ผู้ร่วมงานในทุก ๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน และควรกาหนดเป้าหมายการทางานที่สร้างความท้าทาย 7) ปัญหา
และข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
2 ปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารไม่ยอมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ไม่วางตัวเป็นกลาง มอบหมายงานไม่เป็น
ระบบ ไม่ได้กาหนดเวลาในการส่งงาน และไม่สร้างแรงกระตุ้นที่ ทาให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหารควรมีทัศนคติที่ดีต่อครู แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
คาสาคัญ: แบบฝึกการอ่าน; แบบฝึกการอ่านเพื่อการเรียนรู้ระบบย่อยอาหาร
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Leadership behavior of the school administrators and the motivation in working
of the teacher’s under Yala Primary Educational Service Area Office 2
Nuriyah Hawae, Jarunee Kao-ian, Nittaya Ruangpan
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of leadership behavior of the
school administrators of Yala Primary Educational Service Area Office 2, 2) to study the level of
the motivation of teachers’ work of Yala Primary Educational Service Area Office 2, 3) to compare
the level of leadership behavior of the school administrators of Yala Primary Educational Service
Area Office 2 classified by variables: gender, educational background, working experience and size
of the school, 4) to compare the level of teachers’ motivation of Yala Primary Educational Service
Area Office 2 classified by variables, gender, educational background, working experiences and size
of the school, 5) to study the correlation between leadership behavior of the school
administrators and work motivation on teachers of Yala Primary Educational Service Area Office 2,
and 6) to compile problems and suggestions of leadership behavior of the school administrators
with work motivation on teachers of Yala Primary Educational Service Area Office 2. The number of
292 teachers, under Yala Primary Educational Service Area Office 2, was research samplings. The
research tool was the 4 part questionnaire regarding teachers’ opinion. The percentage, mean,
standard deviation were employed for statistical analysis while Scheffe’s Method and Pearson
Product Moment Correlation were utilized to test the different value of t-test and F-test
The results were as follows:
1. The overall level of leadership behavior of the school administrators under Yala Primary
Educational Service Area Office 2 was at a high level.
2. The overall level of work motivation on teachers under Yala Primary Educational Service
Area Office 2 was at a high level.
3. The comparison of the differences on the level of leadership behavior of the school
administrators under Yala Primary Educational Service Area Office 2 classified by variables of
gender, educational background, working experience and the size, as a whole and as an individual
aspect were at no difference.
4. The comparison of the differences on the level of the motivation in work on teachers’
under Yala Primary Educational Service Area Office 2 classified by variables of the gender, the
educational background, the working experience and the size, as a whole and as an individual
aspect, were at no difference.
5. The correlation between the leadership behavior of the school administrators and work
motivation on teachers’ under Yala Primary Educational Service Area Office 2, as a whole and as
an individual aspect, were at a quite high level.
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6. Problems and suggestions regarding the leadership behavior of the school administrators
under Yala Primary Educational Service Area Office 2 are that the supervision given solely by the
school administrators, and they never listen to the opinions. No caring is given, yet work is assigned
only to a particular individual, no follow-up and continuity. The suggestions given here are that the
school administrators need to listen to the opinions from various aspect and involve teamwork.
Moreover, caring coworkers equally is another suggestion to be considered together with setting
the goals for challenging work.
7. Problems and suggestions for work motivation on teachers under Yala Primary
Educational Service Area Office 2 are that the school administrators never accept the mistakes
from work, not being neutral , unorganized work assignment, no deadlines, and never inspire the
teachers for their self-development. The suggestions given here are that the school administrators
must build positive attitude towards teachers, being able to solve the problems within a short
time and promoting teachers for their future career advancement.
Keywords: Leadership Behavior; Leadership Behavior of the school Administrators; Motivation in
working of the teacher’s
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ความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดาเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก
ๆ ด้านของประเทศ การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถ้าสถานศึกษาขาด
คุณภาพเสื่อมโทรมลงจะทาให้คุณภาพประชากรและกาลังคนของประเทศต่าลง ความสาคัญของการศึกษาต่อการ
พัฒนาประเทศ จะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2560 : 1) ระบุว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการ
พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี คุ ณ ภาพ สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ความสุ ข ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21” คุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารภายใน
สถานศึกษา
ผู้บริหารเป็นหัวใจของการบริหารเพราะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะช่วยส่งเสริมให้การทางานร่วมกัน
เป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น ผู้บริหารต้องทาหน้าที่เป็นผู้นา กล่าวคือ ต้องเป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรมและเป็นผู้
กาหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน ศิลปะของบุคคลหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนได้แสดง
พฤติกรรมของตนเองตามที่ผู้นาประสงค์ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมหรือ
ของผู้นาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข (สันติ บุญภิรมย์, 2552 : 230) และเป็นการใช้อานาจต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความสาเร็จต่อองค์กรนั้นเอง ครูคือบุคคลสาคัญที่จะดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญใน
การผลักดันผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ครูจึงเป็นบุคคลที่เสียสละและทุ่มเทในการจัดการศึกษา ซึ่งครูมีหน้าที่สอนแล้วยังต้องทาหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา หากครูขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ขาดการยอมรับนับถือและการได้รับผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบั ติหน้าที่ และที่
สาคัญคือคุณภาพของการจัดการศึกษา (ศิริพร จันทศรี, 2550 : 3)
ดังนั้น การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จึงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน ที่จะนาพาสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่าโรงเรียนที่อยู่ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีคะแนนต่ากว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น ๆ ซึ่งอยู่
ในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมบางประการของผู้บริหารสถานศึกษา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณภาพของการศึกษาโดยรวม เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในงานการบริหารและงานวิชาการ
ขาดภาวะผู้นา ครูไม่ให้ความเคารพ และสั่งการครูไม่ได้เท่าที่ควร ประกอบกับในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ การ
บริหารงานแบบเดิม ๆ ตามความคุ้นเคย ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ เน้นระบบอาวุโส สอดคล้องกับมาซี
เต๊าะ บีมา (2557 : 4) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้นามากยิ่งขึ้น
โดยการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกาลังใจ รวมถึงการสร้างความรักความผูกพันให้กับครู เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
จากความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒ นาพฤติกรรมผู้น าของผู้บ ริหารและการเสริม สร้างแรงจู งใจของครู อันจะส่ง ผลให้การจั ด การศึกษาประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา
4. เพือ่ เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
6. เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พฤติกรรมผู้นา หมายถึง การกระทาของบุคคลที่มีอานาจและอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกลุ่มภายใต้
สถานการณ์ใด ๆ ที่แสดงออกถึงการนาโดยการโน้มน้าว จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
เต็ ม ใจและพอใจ เพื่ อ มุ่ ง หมายไปสู่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม องค์ ก รให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้อิทธิพล อานาจ และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรพฤติกรรมผู้นา หมายถึง การกระทาของบุคคลที่มีอานาจและอิทธิพลเหนือบุคคล
หรือกลุ่มภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่แสดงออกถึงการนาโดยการโน้มน้าว จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและพอใจ เพื่อมุ่งหมายไปสู่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มองค์กรให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง แรงผลักดันและกระตุ้นความรู้สึกภายในให้เกิดความต้องการ
ความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เนื่องจากได้รับปัจจัยต่าง ๆ เป็นการตอบแทน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามธรรมชาติ ทั้งที่เป็นความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 1,080 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 292 คน ได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane) เพื่อ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และทาการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่คืนกลับ (Without Replacement) เป็นขั้นตอน
สุดท้าย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ย วกับพฤติกรรมผู้ นาของผู้ บ ริหารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน
40 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา 4 แบบ ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมผู้นาแบบสั่งการ 2) พฤติกรรมผู้นาแบบให้การ
สนับสนุน 3) พฤติกรรมผู้นาแบบมีส่วนร่วม 4) พฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งความสาเร็จ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสาเร็จของงาน
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบ
5) ด้านความก้าวหน้า
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนาตัวจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนาส่งถึงผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัย ส่งหนั งสือและแบบสอบถามไปยัง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ด้วยตนเอง จานวน 292 ฉบับ และนัดวันรับกลับคืนมาด้วยตนเองภายใน 10 วัน
3. ผู้วิจัยไปขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 292 ฉบับและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน
292 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โยค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance) และหากผลการทดสอบมีนัยสาคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
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5. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยการประมวลความคิดในแต่ละ
ด้านแล้วนาเสนอข้อมูลเป็นความเรียง
สรุปผลการวิจัย
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น ครู สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จานวน 292 คน ผลการวิจัย พบว่า ครูเป็นเพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.90 และเพศหญิง จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 235 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-5
ปีจานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
39.00 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ขนาดของสถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
47.60 และขนาดของสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน119 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80
2. ระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งความสาเร็จ
รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้นาแบบมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ พฤติกรรมผู้นาแบบให้การสนับสนุน
3. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความสาเร็จของงาน รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา พบว่ า ครู สั งกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มี เพศ วุ ฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน ยกเว้น ตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน ภาพรวมแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีระดับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของครู ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นตัวแปรขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
7. ปั ญ หาและข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้ นาของผู้ บ ริหารสถานศึกษา สัง กัดส านักงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 ปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการแต่เพียงผู้เดียวและไม่รับฟัง ความคิดเห็น ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ มอบหมายงานให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป ไม่ค่อยติดตามงานและไม่ต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ
ได้แก่ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นหลาย ๆ ด้าน ควรยึดการทางานเป็นทีม ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานในทุก ๆ
ด้านอย่างเท่าเทียมกัน และควรกาหนดเป้าหมายการทางานที่สร้างความท้าทาย
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8. ปัญหาและข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ปัญหา ได้แก่ ผู้บริหารไม่ยอมรับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ไม่วางตัวเป็นกลาง มอบหมายงานไม่
เป็ นระบบ ไม่ไ ด้กาหนดเวลาในการส่ง งาน และไม่ สร้า งแรงกระตุ้น ที่ท าให้ครูผู้ส อนพั ฒนาตนเองในด้ า นต่ าง ๆ
ข้ อ เสนอแนะ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารควรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ครู แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง และส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการวิจัยที่ได้ นามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมผู้นาแบบสั่งการ พฤติกรรมผู้นาแบบให้การสนับสนุน พฤติกรรมผู้นาแบบมีส่วนร่วม
และพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งความสาเร็จ โดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์ (2558 : 70) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของสิริปัญญ์
ศรนอก (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรขนาดของสถานศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จาแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติมา เทวเรศ
(2558 : 60) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกทุก
ด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560 : 83) ซึ่งได้
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ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า
ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 2
1.1 พฤติกรรมผู้นาแบบสั่งการ
1.1.1 ผู้บริหารควรมีการเปลี่ยนแปลงสิง่ ใดหากเห็นว่าเหมาะสมแล้ว
1.1.2 ผู้บริหารควรมีการชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจสั่งการ
1.1.3 ผู้บริหารควรกาหนดให้มีผลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
1.2 พฤติกรรมผู้นาแบบให้การสนับสนุน
1.2.1 ผู้บริหารควรมีความยุติธรรม ให้ความเสมอภาคแก่ครูผู้สอนอย่างเท่าเทียมกัน
1.2.2 ผู้บริหารควรมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูผสู้ อน
1.2.3 ผู้บริหารควรใช้กิริยาวาจาทีส่ ร้างความรู้สึกที่ดีกับครูผู้สอน
1.3 พฤติกรรมผู้นาแบบมีส่วนร่วม
1.3.1 ผู้บริหารควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
1.3.2 ผู้บริหารควรมีการกระตุ้นให้ครูผู้สอนเกิดการตัดสินใจในการปฏิบัตงิ านเป็นอย่างดี
1.3.3 ผู้บริหารควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
1.4 พฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งความสาเร็จ
1.4.1 ผู้บริหารควรจัดสวัสดิการให้ครูผู้สอนได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ
1.4.2 ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับครูผู้สอน
1.4.3 ผู้บริหารควรชื่นชมครูผู้สอนเมื่อการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1.5 ด้านความสาเร็จของงาน
1.5.1 ครูผู้สอนควรมีความพึงพอใจในความสาเร็จของผลการปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
1.5.2 ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้สาเร็จ
1.6 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
1.6.1 ครูผู้สอนควรได้รับการยอมรับและยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ริหาร
1.6.2 ครูผู้สอนควรได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.7 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
1.7.1 ครูผู้สอนควรได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
1.7.2 ครูผู้สอนควรมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัตงิ าน
1.8 ด้านความรับผิดชอบ
1.8.1 ครูผู้สอนควรมีความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านที่รับผิดชอบให้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
1.8.2 ครูผู้สอนควรมีความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ
1.9 ด้านความก้าวหน้า
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1.9.1 ครูผู้สอนควรได้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
1.9.2 ครูผู้สอนควรได้รับโอกาสจากผูบ้ ริหารให้แสดงความรู้ความสามารถจนเป็นที่รู้จักและยอมรับจาก
หน่วยงานอื่น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อนาผลมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
เรืองแป้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องด้าน ต่าง ๆ ของการ
ดาเนิ น การวิจั ย ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณเป็ น อย่ างสู ง และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นวรัต น์ ไวชมภู ที่ไ ด้
ตรวจสอบและให้คาแนะนาเพิ่มเติม ทาให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาาทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการทางานต่อไปในอนาคต
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