การเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
School Administrators Teacher Reinforcement in the opinion Teacher
under Angthong Primary Educational Service Area Office
นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ 2) เปรียบเทียบการเสริมแรงครูโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา
2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา สุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย
ได้จานวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
การได้รับการสนับสนุน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร และด้านการได้รับโอกาส 2) ผลการเปรียบเทียบการเสริมแรง
ครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อ
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม ด้านการได้รับการสนับสนุน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และด้านการได้รับโอกาส ไม่พบความแตกต่างกัน ส่ วนด้านการได้รับทรัพยากร พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นเมื่ อ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
คาสาคัญ : การเสริมแรงครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ทัศนะของครู

Abstract
The porposes of this research were : 1) to study the school administrators teacher
reinforcement in the opinion teacher under Angthong Primary Educational Service Area Office
and 2 ) to compare the school administrators teacher reinforcement by gender, age, marital
status, educational background, work experience and the size of the institutions. Samples
were 253 teachers under Angthong Primary Educational Service Area Office in the academic
year of 2013, using simple random sampling and stratified random sampling. Questionnaires
were distributed to collect the data, the reliability data analyed 0.976. Data were analyed
through frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and the
Scheffe’s method to test the difference between various groups.
The findings indicated that:
1. Reinforcement teachers by school administrators as perceived by teacher under
Angthong Primary Educational Service Area Office. The overall level. Average sort descending
side is supported. Obtaining the information and get a chance to get resources.
2. The comparison reinforcement teachers by school administrators as perceived by
teacher under Angthong Primary Educational Service Area Office. classification by size of this
study showed that overall the support. obtaining the information and the opportunity to get
no difference as for the different resources have been statistically significant at the .05 level
section by sex, age, marital status, educational background , work experience . no difference. in
the overall and side.
Keyword : teacher reinforcement , school administrators , opinion teacher

บทนา
ผู้บริห ารสถานศึกษาเป็ นบุคลากรหลักที่สาคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้นาวิช าชีพที่จะต้องมี
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การ
จัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การเป็นผู้บริหารในยุคนี้กับการเป็น
ผู้บริหารในยุคก่อนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยถือว่าผู้นาจะเป็นผู้ที่สามารถทาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอย่างที่
ตนต้องการ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ และผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่ในปัจจุบัน
แนวคิดได้เปลี่ยนแปลงไป (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หน้า 7) การเป็นผู้บริหารในปัจจุบันต้องอาศัยการยอมรั บ
และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทของนักบริหารในปัจจุบันจึงเน้นย้าเรื่องของการ

ประสานงาน (coordination) ว่าจะทาอย่างไรให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพด้วย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งสาคัญที่สุดคือ สมาชิกยินดีและมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจนั้น ถ้าหาก
องค์การใดก็ตามมีผู้บริหารที่เป็นนักบริหาร มีการพัฒนาตนเอง เตรียมตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต
ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เพียงแต่คุณภาพของตนเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาคุณภาพของงานอีกด้วย
อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่า ความสาเร็จของงานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของ
ผู้นาเท่านั้นยังต้องอาศัยความรู้ความชานาญ และความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานด้วย ในปัจจุบันมีการ
บริหารงานในรูปแบบกระจายอานาจ เพื่อจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ การเสริมแรงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานเมื่อ
ได้รับโอกาส หรือได้รับการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า และมีศักยภาพในงานเพิ่มขึ้น (McKay, &
Bourner, 1990, p.513) การเสริมแรงเป็นกระบวนการที่ทาให้บุคคลมีความ สามารถในการใช้ความสามารถ
กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ การเสริมแรงเป็นกระบวนการของการปรับเปลี่ยน
และการพัฒนาการมีส่วนร่วม ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการที่จะจัดการกับสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ
โดยตัดสินใจด้วยตนเอง มุ่งเน้นการหาทางออกและแนวทาง การแก้ปัญหามากกว่าการเน้นที่ตัวปัญหา เน้นที่
ความแข็งแกร่ง สิ ทธิ และความสามารถของบุคคลมากกว่า ข้อจากัดหรือจุดอ่อนของบุคคล การเสริมแรง
ดั ง กล่ า วผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก การในการบริ หารที่ เป็ นระบบ อาศั ยความร่ วมมื อของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนภายในโรงเรียน (Gibson, 1991, p.356) การเสริมแรงเป็นการแบ่งปัน
อานาจระหว่างผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีความสามารถที่
จะไปถึงเป้าหมายของงานหรือขององค์การและเสริมสร้างให้กับผู้อื่น เพื่อให้มีความสามารถที่จะไปถึงจุดหมาย
เช่นกัน (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2549, หน้า 5)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมีเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในเรื่องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตลอดจนส่งเสริมการกระจาย
อานาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไป
ยังโรงเรียนในสังกัด ซึ่งแยกตามขนาดโรงเรียนได้เป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งจานวนบุคลากรมาก
น้ อยแตกต่ างกั นไปตามขนาดของโรงเรี ยน ทั้ งนี้ ปั ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หารสถานศึ กษาของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาย่อมเกิดขึ้นตามมา และมีความแตกต่างกันไป เช่น ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เหมาะสมและ
เพียงพอ การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการพัฒนารูปแบบการสอนจากผู้บริหาร และผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ครูได้
พัฒนาตนเอง เป็นต้น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, 2556, หน้า 25-40) สิ่งเหล่านี้
นับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นาของสถานศึกษาจึง
ต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2556, หน้า 1) กล่าวว่า วิธีการแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ การใช้แรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเสริมแรงกิฟ
สัน (Gibson, 1991, p.354) กล่าวถึงการเสริมแรงว่าเป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถใช้ทรัพยากรที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิต เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีอานาจสามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองได้
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเสริมแรงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารสถานศึกษาให้มีระบบระเบียบอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเสริมแรงครูโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครูมี ทัศนะ
เกี่ยวกับการเสริมแรงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาจะได้นา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเสริมแรงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาการเสริมแรงครูโดยผู้บ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2. เปรียบเทียบการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทางาน และขนาดของสถานศึกษา

ประโยชน์ของการวิจัย
ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
เสริมแรง เพื่อการบริห ารงานในสถานศึกษาให้ ส ามารถใช้การเสริมแรงในการบริห ารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่ได้กาหนดไว้

สมมติฐานของการวิจัย
การเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันเมื่อจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทางาน และขนาดของสถานศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2556 จานวน 685 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,

2556, ย่อหน้า 2) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(อ้างถึง ใน สุ ว รี ย์ ศิริ โ ภคาภิร มย์ , 2553, หน้า 45) เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่งชั้นภู มิตามขนาดของ
สถานศึกษา สุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 253 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย มุ่งเน้นที่จะศึกษาการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา
2.1ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ การ
สมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเสริมแรงครูโ ดยผู้บริห ารสถานศึกษา ประกอบด้วย การได้รับ
ทรัพยากร การได้รับการสนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับโอกาส

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2556 จานวน 685 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,
2556, ย่อหน้า 2) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(อ้างถึง ใน สุ ว รี ย์ ศิริ โ ภคาภิร มย์ , 2553, หน้า 45) เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่งชั้นภู มิตามขนาดของ
สถานศึกษา สุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้ อมู ล เป็ น แบบสอบถาม แบ่ ง เป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นแบบส ารวจรายการเกี่ยวกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการเสริม แรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การได้รับ
ทรัพยากร การได้รับการสนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับโอกาส สร้างแบบสอบถามโดยศึกษา
เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่กาหนดในกรอบแนวคิด นา
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและนามาปรับปรุงแก้ไข ทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้ สู ตรการหาค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha
coefficient method) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1971, p.160) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.976
แจกแบบสอบถามและนามาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ย รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe’s method)

สรุปผลการวิจัย
1. การเสริมแรงครูโดยผู้บริ หารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการได้รับการ

สนับสนุน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับโอกาส และด้านการได้รับทรัพยากร เมื่อแยกเป็นรายด้าน
สรุปผลดังนี้
1.1 ด้านการได้รับทรัพยากร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติของบุคลากร
1.2 ด้านการได้รับการสนับสนุน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การแสดงความห่วงใยรับฟัง และเข้าใจปัญหาทุกด้านของบุคลากร
1.3 ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อมูลข่าวสารสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ
1.4 ด้านการได้รับโอกาส ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริม
หรือให้โอกาสในตาแหน่งหน้าที่
2. ผลการเปรียบเทียบการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เมื่อจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม ด้านการได้รับ
การสนับสนุน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร และด้านการได้รับโอกาส ไม่พบความแตกต่างกัน ส่วนด้านการ
ได้รับทรัพยากร พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ในภาพรวมการเสริ มแรงครูโดยผู้ บริห ารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษามีความตระหนักถึงการมีส่ ว นร่ว มในการดาเนินงานภายในสถานศึก ษา จึ ง
จาเป็ น ต้องมีการเสริมแรงบุ คลากรให้ ตื่นตัว และมีจิตส านึกต่อความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของประศาสน์ ปรีชม (2548, บทคัดย่อ) พบว่า การเสริม
สร้างอานาจให้ครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมและใน
แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านการได้รับทรัพยากร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติของบุคลากร และค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การวางแผนการ
จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันกระบวนการจัด การเรียนการสอน
ในสถานศึกษามีการแข่งขันกันสูง และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีจิตสานึกต่อความรับผิดชอบในการสรรหาทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน การจัดการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษาให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด สอดคล้ องกั บผลการวิ จัยของอุ ดร หานามชั ย (2546,
บทคัดย่ อ) พบว่า ผู้ บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด มีการสร้า ง

แรงจู ง ใจให้ ค รู โ ดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ เสงี่ ย ม จั น ทร์ พ ลี ( 2548,
บทคัดย่อ) พบว่า การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้านการได้รับการสนับสนุน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การแสดงความห่วงใยรับฟัง และเข้าใจปัญหาทุกด้านของบุคลากร และค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ มีการให้
โอกาสตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติและพัฒนางาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันการดูแลเอาใจใส่ต่อ
บุคลากรในองค์การเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารพึงกระทา เพราะจะทาให้ได้รับความศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งนามาซึ่งการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มลิวัลย์ กลิ่นจันทร์ (2549,
หน้า 106) พบว่า พฤติกรรมผู้นาผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีการปฏิบัติสูงสุด 3 รายข้อ
ได้แก่ ความพึงพอใจในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาทีมงานอย่างเป็น
ระบบ รองลงมาคือ มีการพัฒนาทีมงานเพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ผลสาเร็จของงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับรุจิ รัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 114) พบว่า ด้านการให้รางวัลตาม
สถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ร่วมงานทราบอย่างชัดเจนว่า จะได้ประโยชน์หากทางาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้บริหารแสดงความเชื่อถือและพึงพอใจเมื่อ ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานได้สาเร็จ และผู้บริหารให้
ความช่วยเหลือและแนะนาให้ผู้ร่วมงานทราบในสิ่งที่ต้องการทาเพื่อจะได้รับประโยชน์จากการกระทาสิ่งนั้น อยู่
ในระดับมาก
1.3 ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อมูลข่าวสารสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ และค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การติดต่อสื่อสารที่เป็น ไป
อย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ย่อม
นามาซึ่งประสิทธิภาพของงาน และการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับเจริญ เพชรดี (2549,
หน้า 98) พบว่า สภาพปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.4 ด้านการได้รับโอกาส ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมหรือ
ให้โอกาสในตาแหน่งหน้าที่ และค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ หรือเพิ่มคุณวุฒิ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญ กับการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทางาน การนาปรัชญาใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ให้
โอกาสได้ พั ฒ นาตนเองจนบุ ค คลในองค์ ก รเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านอั น ส่ ง ผลให้ ง านที่ ท าเกิ ด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุบิน อุปรีที (2548, หน้า 105) พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารได้แสดง
พฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูง 3 ลาดับแรก คือ ผู้บริหารได้สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ ครู ผู้ ส อนได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า รั บ การอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ
ความก้าวหน้ า ในการปฏิบั ติง าน สอดคล้ องกับสมจิต สงสาร (2552, หน้า 157) พบว่า ตัว แปรการสร้า ง
แรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ สาหรับตัวแปรแฝงภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ การสร้าง
โอกาสของความสาเร็จ การจูงใจด้วยผลตอบแทน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และการจัดสภาพแวดล้อม
ในที่ทางาน
2. การเปรียบเทียบการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม และ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อ าจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้มีการกระจายงานใน
รูปแบบที่เหมาะสม และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณา ดังนั้น กระบวนการเสริมแรงของผู้บริหารจึงไม่มี
ผลกระทบต่ อตัว แปรด้า นเพศ สอดคล้ องกับ ผลการวิจัย ของเสงี่ย ม จัน ทร์พลี (2548, บทคัด ย่อ) พบว่ า
ข้าราชการครูเพศชายและข้าราชการครูเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเสริมแรงของผู้บริหารสถาน ศึกษา
ไม่ได้พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านการศึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุบิน อุปรีที
(2548, บทคัดย่อ) พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ของครูผู้สอนในโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเสริมแรงของผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
พิจารณาจากรูปแบบของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย อายุของบุคลากรไม่ได้มีบทบาทสาคัญต่อการนา มา
พิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.4 ครู ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการเสริมแรงครูโ ดยผู้ บริห ารสถาน
ศึกษาในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานต่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นในการพิจารณาหลัก ๆ
ของผู้บริหารสถานศึกษาคือกระบวนการดาเนินงานเป็นสาคัญ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.5 ครู ที่มีป ระสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีทัศ นะต่อการเสริมแรงครูโ ดยผู้บริห าร
สถานศึกษา ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานมากไม่ได้หมายความว่าจะไม่ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเรื่องส่วนตัว เนื่องจากรูปแบบของงานได้
พัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุบิน อุปรีที (2548, บทคัดย่อ) พบว่า ครูผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจ ในการทางานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน

2.6 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวม ด้านการได้รับการสนับสนุน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร และด้านการได้รับโอกาส ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนด้านการได้รับ ทรั พยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณ หรือความซับซ้อนของงานแตกต่างกัน จึงทาให้
ทัศนะต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดร หา
นามชัย (2548, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการสร้างแรงจูงใจให้ครูด้านการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับบรรเจิด อุ่น
มณี รั ต น์ (2552, หน้ า 297) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาข้ อ ที่ มี ก าร
ดาเนินการมากที่สุดคือ ให้โอกาสครูและบุคลากรในการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการได้รับทรัพยากร พบว่า การวางแผนการจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการทางาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามเป้าหมายที่ต้องการ
2. ด้านการได้รั บ การสนั บ สนุ น พบว่ า รายการที่มี ค่าเฉลี่ ย ระดับสุ ด ท้าย คือ มีการให้ โ อกาส
ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติและพัฒนางาน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพิจารณา และดาเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป
3. ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับสุดท้าย คือ การติดต่อสื่อสารที่
เป็ นไปอย่ างมีร ะเบี ยบแบบแผน ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนร่ว มกันในการดาเนินการสื่ อสารภายใน
สถานศึกษาให้เป็นระเบียบ แบบแผน และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดปัญหาต่อการสื่อสารที่
น้อยที่สุด
4. ด้านการได้รับโอกาส พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับสุดท้าย คือ การให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเพิ่มคุณวุฒิ ดังนั้นผู้บริหารควรกระตุ้นให้บุคลากรในสถาน ศึกษาเข้า
รับการพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาประสิทธิภาพ การดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมแรงครูโ ดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเสริมแรงครูโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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