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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) แรงจูงใจในการทํางานของครู 2) การดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครู สัง กัด สํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 กลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้
ในการวิจยั คือ ครู จํานวน คน ซึ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันเป็ นรายอําเภอ เครื องมือทีใช้
ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถามประเภทมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ที มี ค่ าความเชื อมันด้านแรงจู ง ใจ
ในการทํ า งาน เท่ า กั บ . 3 และด้ า นการดํ า เนิ นงานการประกัน คุ ณ ภาพภายใน เท่ า กับ .96 สถิ ติ ที ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงในการทํางานของครู ในมิติดา้ นปั จจัยจูงใจ เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ความสําเร็ จในการทํางาน ได้แก่ ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงาน รองลงมา คือ
ลักษณะของงาน ได้แก่ ความพึงพอใจในผลสําเร็จของงาน และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การได้รับการยอมรับ
นับถือและความเจริ ญก้าวหน้า ได้แก่ การได้รับการยอมรับผลงานจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการได้รับโอกาส
เข้าร่ วมประชุ ม ฝึ กอบรม เพือเพิมพูนความรู้ความสามารถ ส่ วนมิ ติดา้ นปั จจัยคําจุน เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที มี ค่ าเฉลี ยสู งที สุ ด คื อ การปกครองบังคับ บัญ ชาของผูบ้ ริ ห าร ได้แ ก่ ความรู้ แ ละประสบการณ์
ในการทํางานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษา รองลงมา คื อ เงิ นเดื อน ได้แก่ ความเหมาะสมของเงิน เดื อนกับ ความรู้
ความสามารถ และด้านที มีค่าเฉลียตําทีสุ ด คื อ สภาพการทํางานในโรงเรี ยน ได้แก่ ความเหมาะสมของจํานวน
ชัวโมงการสอน 2) การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู โดยรวมมี การปฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก
โดยด้านที มีการปฏิ บ ัติอนั ดับ สู งที สุ ด คือ การเตรี ยมการ ได้แก่ ครู จ ัด ทําแผนการจัด การเรี ยนรู ้ส อดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รสถานศึ กษา รองลงมา คื อ การดํา เนิ น การ ได้แ ก่ ครู ไ ด้
ดําเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีกําหนดไว้ และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ
การประเมินผล ได้แก่ ครู ได้ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ 3) แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในของครู อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .0 โดยแรงจูงใจทีมีความสัมพันธ์
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ABSTRACT
The purposes of this research are to: 1) study work motivation of teachers under the Office of
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2; 2) study their internal quality assurance
procedures; and 3) examine a relationship between their work motivation and their internal quality assurance
procedures. The subjects, randomly selected by stratified sampling, are 324 teachers under the Office of
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2. The research instruments used are a five-pointscale questionnaire with the reliability, regarding work motivation, at 0.93 and a five-point-scale questionnaire
with the reliability, regarding internal quality assurance procedures, at 0.96. The statistical tools used for data
analysis are mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.
The results are as follows: 1) According to the teachers’ work motivation in the dimension of
motivating factors, it is found that work accomplishment is at the highest level, followed by job description
while career accreditation and advancement are at the lowest. In the dimension of supporting factors, it is found
that school administration is at the highest level, followed by reasonable remuneration while working
conditions are at the lowest. 2) It is found that, as a whole, the teachers’ internal quality assurance procedures
are at a high level, in which a preparation for learning management is at the highest, followed by an
implementation according to the specified developing plans while an assessment of the student-centered
learning project is at the lowest. 3) It is found that, as a whole, the teachers’ work motivation and their internal
quality assurance procedures are positively related in a moderate level with the significance level at .01, ranked
from highest to lowest as follows: teacher responsibility, job description, working condition, career
accreditation, school policies, work accomplishment, career advancement, interpersonal relationship, reasonable
remuneration and school administration.
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พระนครศรี อยุธยา เขต 2 สําเร็ จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุ ณาอย่างยิงจาก ดร.พรเทพ รู ้ แผน
ประธานคณะกรรมการควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ และดร.นริ ส านัน ท์ เดชสุ ร ะ กรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ อย่างใกล้ชิดโดยตลอด ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ทีนี
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ดร.ธี ระวัฒ น์ มอนไธสง ประธาน
กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และ ดร.พัก ตร์ วิภา ตะเพี ย นทอง กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที ได้ก รุ ณ า
เสี ยสละเวลาเป็ นกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ใ นครั งนี ตลอดจนได้ใ ห้ คาํ แนะนํา ข้อ เสนอแนะ
ในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนเสร็ จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ ผู้เชี ยวชาญทัง 5 ท่ า นที ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ใ นการตรวจเครื องมื อ
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และคณะครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 2 ที กรุ ณ าเสี ย สละเวลาอัน มี ค่ า ของท่ า นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา เพือนนักศึกษาหลักสู ตร
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท่ า น ที มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และ
ให้กาํ ลังใจในการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
คุ ณประโยชน์ทงหลายอั
ั
นพึ งมี จากวิท ยานิ พนธ์ ฉ บับ นี ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นความกตัญ ู
แด่ บิ ด า มารดา ญาติ พี น้อง บุ ตร ผู บ้ งั คับ บัญ ชาและครู อาจารย์ทุ ก ท่ าน ที มี ส่ วนในการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเสริ มสร้างรากฐานการศึกษาให้แก่ผวู ้ จิ ยั
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
แผนพัฒ นาการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับทีสิ บเอ็ด พ.ศ.2555-2559 จัดทําขึ น
ภายใต้ก รอบทิ ศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที สิ บ เอ็ด พ.ศ.2555-2559
และสอดคล้องเชื อมโยงกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552 – 2559) ตลอดจนสภาพปั ญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในระยะทีผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาทีจําเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาทังด้าน
คุ ณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับ การศึกษาขันพืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที ยังอยู่ในระดับตํา ตลอดจนสภาพการบริ หารและจัด การศึ ก ษาที ยังต้องเพิมเติ มในด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพ จากสภาพดังกล่ า วข้างต้น นํามาสู่ ก ารกําหนดเป็ นประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ใ นการ
ยกระดับ คุ ณ ภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ย น ครู คณาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
ตามแผนพัฒ นาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับ ที สิ บเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ซึ งได้กาํ หนด
กลยุทธ์และแนวทางการดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจนโดยให้เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสถานศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ. ม.ป.ป. : คํานํา, 18)
ในปั จจุบนั กระแสเรื องคุณภาพได้เข้าไปเกียวข้องกับวงการต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก การตอบ
รับกระแสดังกล่าวนีในวงการศึกษามีให้เห็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากแทบทุกประเทศได้หนั มาให้
ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากันอย่างจริ งจัง เหตุผลสําคัญประการหนึ งน่าจะอยูต่ รง
ที ว่า สถาบัน การศึ ก ษาได้ท าํ หน้ าที ในการผลิ ต ผูจ้ บการศึ ก ษาออกไปมี คุ ณ ภาพเพี ยงพอต่ อการ
ตอบสนองให้กบั สังคมได้หรื อไม่ ด้วยข้อสงสัยดังกล่าวจึงเป็ นทีมาของการสร้างความเชือมันให้กบั
สังคมว่า สถาบันการศึกษาจะต้องมีภาระหน้าทีทีสําคัญในการสร้ างคนทีมีคุณภาพ เพราะในทีสุ ด
คนจะกลายเป็ นกําลังสําคัญในการชี นําการพัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ และคุณภาพ ซึ งมีความเกียวพัน
กับ กิจกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาทีกําลังเป็ นประเด็นสําคัญสําหรับ สถาบันการศึ กษาทุ ก
ระดับในประเทศไทย ที จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ .
2555 : 126) ตามสาระสํ าคัญ ที ปรากฏอยู่ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 ทีว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรา 47 ให้ มี ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพือพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุ ณภาพภายใน และระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก
และมาตรา 48 ให้ ห น่ วยงานต้นสั งกัด และสถานศึ ก ษาจัด ให้ มีระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ที ต้ อ งดํ า เนิ นการอย่ า งต่ อ เนื อง เพื อนํ า ไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
และเพือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 14)
การป ระกั น คุ ณ ภาพ ภายใน จะทํ า ให้ ส ถานศึ ก ษ ามี ระบ บ การบ ริ ห ารจั ด การ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ มีการทํางานทีมีเป้ าหมายและแผนการดําเนินการทีชัดเจน โดยการดําเนินการตาม
แผนเพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายนัน ก็จะต้องมีการประเมินคุ ณภาพภายในหรื อการประเมินตนเอง
เพือตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุ งให้เป็ นไปตามเป้ าหมายอยูต่ ลอดเวลา การประกันคุ ณภาพเป็ น
หน้าที ของบุ ค ลากรทุ ก คนในสถานศึ ก ษา ไม่ว่าจะเป็ นผู บ้ ริ ห าร ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรอื น ๆ
ในสถานศึกษา โดยการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกขันตอนจะต้องให้ผเู ้ กียวข้องได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุ ง ช่วยกันผลักดัน
ให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษาทีดี มีคุณภาพเป็ นไปตามความต้องการของ
ชุ มชน ผูป้ กครอง และสังคมโดยส่ วนรวม ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึ กษา เป็ นผูท้ ีอยู่ใกล้ชิดและ
มี อิ ท ธิ พลต่ อการหล่ อหลอมให้ เด็ กเป็ นคนดี มี ความสามารถ และมี ความสุ ข จึ งมี ความจําเป็ นที
ผูบ้ ริ หารและครู จะต้องร่ วมกันประเมินตนเอง โดยมี เป้ าหมายและแผนการดําเนิ นงานทีผูบ้ ริ หาร
และครู ร่ วมกันคิดและร่ วมกันทํา (ณัฐพล ชุมวรฐายี. 2545 : 6-11)
สถานศึกษาย่อมประกอบไปด้วยแต่ละบุคคลและแต่ละบุ คคลรวมกันเป็ นกลุ่ม ในแต่ละ
บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติ กรรมแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที ของสถาบัน ความเป็ นแต่ละ
บุ ค คลมี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ ง เพราะความสํ า เร็ จ ของสถานศึ ก ษาย่ อ มขึ นอยู่ก ับ แต่ ล ะบุ ค คล
ซึ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องทําความเข้าใจกับปั ญหา โดยเฉพาะทีเกียวข้องกับแรงจูงใจ เพือให้ครู
ทํางานให้ไ ด้ตามเป้ าหมาย องค์ป ระกอบหลาย ๆ อย่างของครู เช่ น ความรู ้ ความสามารถจะทํา
อย่างไรให้ครู แ สดงออกมาให้ ได้ ซึ งต้องขึ นอยู่กับ ความสามารถในการใช้แรงจูงใจอย่างเข้าใจ
และชาญฉลาดของผูน้ าํ ทางการศึกษาเป็ นสําคัญ (ธร สุ นทรายุทธ. 2556 : 245)
การดําเนินงานหรื อการบริ หารกิจการใด ๆ ขององค์กร ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนย่อมมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น ฉะนัน แนวคิดเกียวกับการสร้างแรงจูงใจหรื อแรงกระตุน้ ให้คนทํางานได้
แสดงความรู ้ ค วามสามารถ เพือดําเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที วางไว้ จึงย่อมมี
บทบาทสําคัญยิงในการบริ หารงาน (สุ รพล เพชรไกร. 2554 : 4)
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สําหรับหลักการในการจูงใจนัน เกิดจากสมมติฐานทีว่าโดยทัวไปบุคคลมิได้ทาํ งานอย่าง
เต็มความสามารถ ดังนันการทีบุ คคลจะทํางานอย่างเต็มความสามารถหรื อไม่นัน มักขึนอยู่กบั ว่า
บุคคลมีความเต็มใจทีจะทําแค่ไหน โดยทัวไปถ้ามีเครื องล่อใจ หรื อสิ งจูงใจทีดีทีตรงกับความพอใจ
สิ งจูงใจหรื อเครื องล่อใจนันจะเป็ นแรงกระตุน้ ทีจะผลักดันให้บุคคลสนใจ เอาใจใส่ ทุ่มเทในงานที
ทํามากขึน กล่าวอีกนัยหนึ ง คือ การจูงใจทีดีทีถูกต้องจะเป็ นเครื องดึงดูดความรู ้สึก และจิตใจของ
บุคคลให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกับองค์การมากขึนนันเอง (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2556 : 161)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 มีเป้ าประสงค์จะให้
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาเป็ นองค์ ก รที มี ค วามพร้ อ ม มี ค วามเข้ม แข็ ง
และมีคุณภาพ จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์ ในการพัฒนา คื อการพัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา
ขันพืนฐานสู่ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษทีสอง เพือเป็ นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในประการทีว่า สถานศึกษาทุกแห่ ง
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุ ณภาพภายในทีเข้มแข็ง และมีเป้ าประสงค์ให้
ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาสามารถปฏิ บ ัติงานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเต็ม ตามศัก ยภาพ
ปั ญ หาการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของสํ านัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 ทีพบมาก คือ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ งเกิดจาก
บางโรงเรี ยนไม่ทาํ ตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประกาศมาตรฐานของโรงเรี ยนและมาตรฐานเพิมเติม
ในสถานศึกษาเข้าไม่ถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน อีกทังครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการ
สอน จากสภาพและปั ญหาต่าง ๆ ที เกิ ด ขึ น สถานศึกษาจึงต้องทําให้ระบบการประกัน คุ ณภาพ
เกียวเนื องสัม พันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ งานปรกติ ของบุคลากรในสถานศึกษา อย่าทํางานแบบแยกส่ วน
มิฉ ะนันผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานก็ จะมองว่าการประกันคุ ณ ภาพเป็ นเรื องยุ่งยากที จะต้องจัดเตรี ยมหลักฐาน
เอกสารมากมายไว้ให้กรรมการตรวจ จึ งนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ทีไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั
จึงเห็ น ความสํ าคัญ ที จะศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับ การดําเนิ น งาน
การป ระกั น คุ ณ ภาพภายในของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 2 ซึ งผลการศึ ก ษาค้น คว้าน่ าจะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง และนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึนต่อไป
คําถามการวิจัย
1. แรงจู ง ใจในการทํา งานของครู สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 อยูใ่ นระดับใด
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2. การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 อยูใ่ นระดับใด
3. แรงจู งใจในการทํางานกับ การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู สั งกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
2. เพือศึกษาการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ความสํ าคัญของการวิจัย
การศึ กษาครั งนี ทําให้ท ราบระดับ ของแรงจูงใจในการทํางาน และการดําเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู ซึ งผลการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้ส ถานศึกษานําไป
ปรั บปรุ งพัฒ นา และเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการทํางานของครู เพือให้การดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนิ นงาน
การป ระกั น คุ ณ ภาพภายใน ของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น ที การศึ ก ษาป ระถมศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี
1. หน่ วยในการวิเคราะห์ / หน่ วยในการศึกษา
ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํานวน 1,700 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํานวน 324 คน กําหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของยามาเน่
(Yamane, 1973 : 125) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 99
3. ตัวแปรทีศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับแรงจูงใจในการทํางานของครู
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
4. กรอบความคิดในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิจ ัย มุ่ ง ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการทํา งานกับ การ
ดําเนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพภายในของครู สังกัด สํ านัก งานเขตพื นที การศึก ษาประถมศึ กษา
พระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 2 ผู ้วิ จ ัย ได้ ด ํา เนิ น การศึ ก ษา วิ เคราะห์ และสรุ ป แนวคิ ด แรงจู ง ใจ
โดยยึดแนวคิดทฤษฎี ปั จจัย ของเฟรดเดอริ ค เฮอร์ ซเบิร์ก (Frederick Herzberg ; อ้างถึงใน วิเชี ยร
วิทยอุดม. 2554 : 163-167, วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2556 : 169-170)
การดําเนินงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู ได้ดาํ เนิ นการศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ป
แนวคิ ด ของรุ่ ง แก้วแดง (2545 : 111-112) ; ธี ระ รุ ณ เจริ ญ (2553 : 79-85) ; กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(2554 : 34, 37-39) ; วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555 : 143-145) จึงนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ได้ดงั นี
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ตัวแปรอิสระ
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ปัจจัยจูงใจ
1.1 ความสําเร็ จในการทํางาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะของงาน
1.4 ความรับผิดชอบของครู
1.5 ความเจริ ญก้าวหน้า
2. ปัจจัยคําจุน
2.1 นโยบายและการบริ หารงาน
2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
2.3 สภาพการทํางานในโรงเรี ยน
2.4 การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
2.5 เงินเดือน

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
1. การเตรี ยมการ
2. การดําเนินการ
3. การประเมินผล
4. การปรับปรุ งและพัฒนา

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบความคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แรงจู งใจในการทํางาน หมายถึ ง ระดับแรงผลัก ดัน ทีมีอยู่ภายในและภายนอกตัวครู
ทีกระตุน้ ให้มีการตอบสนองอย่างมี ทิศทาง และการใช้ความพยายามในการกระทําให้ดาํ เนิ นไปสู่
เป้าหมายให้สาํ เร็ จตามทีต้องการ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่
1.1 ปั จจัยจูงใจ หมายถึ ง ระดับความพยายามในการปฏิ บตั ิ งานของครู ดว้ ยความพึง
พอใจให้ได้ผลงานทีดียงขึ
ิ น เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั งานโดยตรง มี 5 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ความสํ าเร็ จในการทํางาน หมายถึ ง การที ครู ส ามารถทํา งานและแก้ไ ข
ปั ญ หาในการทํา งานได้จนประสบความสํ าเร็ จ และเกิ ด ความรู ้ สึ ก พึ ง พอใจหรื อ ปลาบปลื มใน
ผลสําเร็ จของงานนัน ๆ
1.1.2 การได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ หมายถึ ง การที ครู ได้รับ การยกย่องชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
จากเพือนร่ วมงานหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เมือทํางานอย่างหนึงอย่างใดสําเร็ จ
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1.1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง การทีครู ได้ทาํ งานทีตรงกับความรู ้ความสามารถ
ลักษณะงานเป็ นทีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ และอยากทํางานตังแต่ตน้ จนจบกระบวนการ
1.1.4 ความรับผิดชอบของครู หมายถึง การทีครู ได้รับมอบหมายและมีอาํ นาจใน
การรับผิดชอบงานได้เป็ นอย่างดี หรื อมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานได้อย่างเต็มที
1.1.5 ความเจริ ญก้าวหน้า หมายถึ ง การที ครู มีโอกาสเลือนขันเลือนตําแหน่งทีสู ง
ขึนในองค์การ การได้รับการฝึ กอบรมและมีโอกาสได้ศึกษาเพือเพิมพูนความรู้ความสามารถของตน
1.2 ปั จจัยคําจุน หมายถึ ง ระดับความพึงพอใจที ครู ได้รับ การตอบสนองจากปั จจัย
คําจุน มี 5 ด้าน ได้แก่
1.2.1 นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึ ง ข้อกําหนด และแนวทางในการ
บริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตของสถานศึ ก ษาและครู มี ก าร
บริ หารงานทีเป็ นระบบและติดต่อสื อสารกันภายในองค์การ
1.2.2 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู อ้ ื น หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งครู ก ับ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และเพือนร่ วมงาน มี ความเข้าใจซึ งกัน และกัน สามารถ
ทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
1.2.3 สภาพการทํางานในโรงเรี ยน หมายถึ ง สภาพแวดล้อมและเครื องอํานวย
ความสะดวกในการปฏิ บตั ิงาน เช่น ห้องทํางานมีแสงและอากาศทีเพียงพอ ชัวโมงในการทํางานไม่
มากหรื อน้อยเกินไป ตลอดจนมีอุปกรณ์และเครื องมือต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
1.2.4 การปกครองบังคับ บัญชาของผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้
ความรู ้ความสามารถในการบริ หารและปกครองด้วยความยุติธรรม ปราศจากความลําเอียงและอคติ
1.2.5 เงินเดือน หมายถึง การเลือนขันเงินเดือนเหมาะสมกับงานทีทํา และเป็ นที
พอใจของครู
2. การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู หมายถึ ง ระดับการดําเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู ตามขันตอนและบทบาทหน้าทีของตนเอง ดังนี
2.1 การเตรี ย มการ หมายถึ ง การศึ ก ษาแนวคิ ด ระเบี ย บ กฎหมายที เกี ยวข้อ ง
ร่ วมกําหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและจัดทํา หลักสู ตรสถานศึกษา รวมทังจัดทําแผนพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตและใช้สือ/แหล่งเรี ยนรู ้ จัดทําแผนงาน/ โครงการ
ที ได้รับ มอบหมายโดยเน้น กิ จกรรมที ให้ ความสําคัญ กับ ผูเ้ รี ย น และจัด ระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั
2.2 การดําเนินการ หมายถึ ง การจัดการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมตามหลักสู ตรสถานศึกษา
แผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อาจนํากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในการ
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สอน วัด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และบัน ทึ ก ผลการจัด การเรี ยนรู ้ รวมทังการปฏิ บ ัติ ต าม
แผนงาน/ โครงการทีได้รับมอบหมาย
2.3 การประเมิ น ผล หมายถึ ง การประเมิ น สรุ ป ผล และเขี ยนรายงานการจัด การ
เรี ยนรู ้และผลการปฏิ บตั ิตามแผนงาน/ โครงการแล้วรวบรวมสรุ ปเป็ นรายงานประจําปี แล้วรายงาน
ผลแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
2.4 การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา หมายถึ ง การนําผลการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต ร
สถานศึ กษา หน่ วยการเรี ยนรู ้ / แผนการจัด การเรี ยนรู ้ และผลการปฏิ บ ตั ิ ตามแผนงาน/ โครงการ
มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดทีควรพัฒนาเป็ นรายบุคคล รายชัน รายภาค รายปี เพือกําหนดเป็ นเป้ าหมาย
ใหม่ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. ครู หมายถึ ง ผูท้ ีปฏิบตั ิการสอนอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
4. สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 2 หมายถึ ง
การกําหนดพืนที การศึกษาประถมศึ กษาในจังหวัด พระนครศรี อยุธยา มี เขตพืนที บริ การทังหมด
7 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอบางซ้าย อําเภอบางไทร อําเภอบางบาล อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห่
อําเภอลาดบัวหลวง และอําเภอเสนา
สมมติฐานการวิจัย
แรงจูงใจในการทํางานมี ความสั มพันธ์ ทางบวกกับ การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณภาพ
ภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้สถานศึกษา ได้นาํ มาปรับปรุ งพัฒนาและ
เสริ ม สร้ างแรงจู งใจในการทํางานของครู เพื อให้ การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2. ผลการวิจ ัย สามารถนํ าไปใช้ เป็ นแนวทางให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง ได้น ํา ไป
ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับปั ญหาและความต้องการในหน่ วยงาน ซึ งจะทําให้สามารถพัฒนาระบบการ
ดําเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึกษา เพือให้การบริ ห ารองค์ก ารเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที เกียวข้องกับ
แรงจูงใจในการทํางาน และการดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน จึงขอนําเสนอสาระสําคัญ
ดังนี
1. แรงจูงใจในการทํางาน
1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน
1.2 ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน
1.3 ประเภทของแรงจูงใจในการทํางาน
1.4 รู ปแบบของแรงจูงใจในการทํางาน
1.5 กระบวนการจูงใจ
1.6 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
2.2 การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน
2.3 บทบาทหน้าทีและภารกิจของครู ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
2.4 สภาพและปั ญหาเกียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
2.4.1 สภาพการบริ ห ารจัดการของสํ านักงานเขตพืนที การศึก ษาประถมศึก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2
2.4.2 ปั ญหาที พบเกี ยวกับ การดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
3.1 งานวิจยั ในประเทศ
3.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
4. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีทีนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั

10

1. แรงจูงใจในการทํางาน
1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของคําว่าแรงจูงใจไว้ดงั นี
ธงชัย สันติ วงษ์ (2542 ; อ้างถึ งใน จอมพงศ์ มงคลวนิ ช. 2556 : 216) กล่ าวว่า แรงจูงใจ
หมายถึง ความกระตือรื อร้นในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรให้เป็ นผลสําเร็ จออกมา ซึ งจะได้ผลดี
หรื อไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึนอยู่กบั ว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถจู งใจให้บุคลากรปฏิ บตั ิ งานด้วยการ
ทุ่มเทให้ได้ผลงานทีดีอย่างไร หรื อมากน้อยเพียงใด
สุ รพล เพชรไกร (2554 : 3) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง เหตุจูงใจที ทําให้ ความต้องการ
ของเราได้รับความพอใจ และให้พฤติกรรมของเราบรรลุ เป้ าหมาย โดยปราศจากภยันตราย หรื อ
สถานการณ์ทีไม่พอใจ
ภารดี อนัน ต์น าวี (2555 : 113) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึ ง กระบวนการที ทําให้มนุ ษ ย์
กระทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ งอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีทิศทางและช่วยให้กิจการงานทีกระทํานัน
คงสภาพอยูต่ ่อไป โดยทีมนุษย์จะต้องมีเจตคติ ทักษะ และความเข้าใจในกิจการนันอย่างแท้จริ ง
ธร สุ นทรายุทธ (2556 : 246) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นกระบวนการทีอินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ ให้มี
การตอบสนองอย่างมีทิศทางและดําเนิ นไปสู่ เป้ าหมาย (Goal) ตามทีต้องการ แรงจูงใจนี อาจจะเกิด
จากสิ งเร้าภายในอินทรี ยข์ องบุคคล ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ แรงขับ เจตคติ หรื อเกิดขึนจาก
สิ งเร้ า ภายนอกมากระตุ ้ น อัน ได้ แ ก่ แรงกระตุ ้น (Incentive) ความต้อ งการของกลุ่ ม เป็ นต้ น
เมื อบุ ค คลสามารถตอบสนองและไปสู่ จุ ด หมายได้ก็ จ ะทํา ให้ ค วามเข้ม ของแรงจู ง ใจลดลง
และเปลียนเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรมต่อไป
นิ ติพ ล ภูตะโชติ (2556 : 29) กล่ าวว่า การจู งใจเป็ นพลังที เกิ ด ขึ นภายในตัวของบุ ค คล
และเป็ นแรงผลั ก ดั น ให้ ค นแสดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ออกมา เพื อให้ บ รรลุ ถึ ง ความต้ อ งการ
ความปรารถนา ผลตอบแทน หรื อเป้าหมายตามทีบุคคลต้องการ
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2556 : 29) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ ความตังใจของบุคคลทีจะทําบาง
สิ งบางอย่างและมีเงือนไข คือ ความสามารถในการกระทําเพือให้เกิ ดความพึงพอใจในความจําเป็ น
ต้องการ (Need) ของบุคคลนัน
วรพจน์ บุ ษ ราคัม วดี (2556 : 162) กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจ คื อ พลั ง ผลั ก ดั น ให้ ม นุ ษย์
มี พ ฤติ ก รรมและกําหนดเป้ าหมายของพฤติ ก รรมด้ว ย คนที มี แ รงจู ง ใจสู งจะใช้ค วามพยายาม
ในการกระทําไปสู่ เป้ าหมาย ส่ วนคนทีมีแรงจูงใจตําจะไม่แสดงพฤติ กรรมหรื อล้มเลิ กการกระทํา
ก่อนบรรลุเป้ าหมาย
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ดังนัน แรงจูงใจในการทํางาน จึงหมายถึง แรงผลักดันทีมีอยูภ่ ายในและภายนอกตัวบุคคล
ทีกระตุน้ ให้มีการตอบสนองอย่างมี ทิศทาง และการใช้ความพยายามในการกระทําให้ดาํ เนิ นไปสู่
เป้าหมายให้สาํ เร็ จตามทีต้องการ
1.2 ความสํ าคัญของแรงจูงใจในการทํางาน
นักวิชาการหลายท่านให้ความสําคัญของแรงจูงใจไว้ดงั นี
ธร สุ นทรายุทธ (2553 : 112) ได้กล่าวถึงความสําคัญของแรงจูงใจไว้ดงั นี
1. แรงจูงใจมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน แรงจูงใจมีระดับมากหรื อน้อย
มีผลต่อความพยายามกระทําของบุคคล
2. แรงจู งใจภายในต่ อบุ ค คลเกิ ด จากพฤติ ก รรมที เขาแสดงออกด้วยความต้อ งการของ
ตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุหรื อสิ งของ
3. ระดับ ความพยายามของบุ คคลขึ นอยู่กับ แรงจู งใจ หากแรงจู งใจมากความพยายาม
ก็จะมาก และแรงจูงใจขึนอยูก่ บั ระดับความต้องการของมนุ ษย์
จอมพงศ์ มงคลวนิ ช (2555 : 217) กล่าวว่า แรงจูงใจมีลกั ษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
1. แรงจู งใจส่ ง เสริ ม ให้ ท ํางานสํ าเร็ จ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ แ สดงพฤติ ก รรมที ต้อ งการ
แรงผลักดันนัน ๆ อาจเกิดจากภายในหรื อภายนอกก็ได้
2. แรงจูงใจกําหนดแนวทางของพฤติกรรมชี ว่าควรเป็ นไปในรู ปใด นําพฤติกรรมให้ตรง
ทิศทางเพือทีจะบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานหรื อองค์การ
ภารดี อนันต์นาวี (2555 : 113) กล่าวว่า แรงจูงใจมีลกั ษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. ส่ งเสริ ม ให้ท ํางานสํ าเร็ จ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ แสดงพฤติ ก รรม แรงผลักดัน ให้ แสดง
พฤติ ก รรม แรงผลัก ดัน นัน ๆ อาจเกิ ด จากภายในหรื อ ภายนอกก็ ไ ด้ ให้ พ ลัง แก่ อิ น ทรี ย์แ สดง
พฤติกรรม
2. การกํา หนดแนวทางของพฤติ ก รรมชี ว่าควรเป็ นไปในรู ป ใด นําพฤติ ก รรมให้ ต รง
ทิศทางเพือทีจะบรรลุเป้าประสงค์ คือ สําเร็ จความต้องการ
ธร สุ นทรายุทธ (2556 : 246) กล่ าวว่า แรงจู งใจจะให้ความสําคัญกับ สิ งเร้าภายนอกและ
สิ งเร้าภายในที เป็ นพลังผลักดันให้ม นุ ษย์มีการเคลื อนไหวเพือไปสู่ เป้ าหมายที แต่ละคนต้องการ
ถ้าขาดแรงจูงใจมนุษย์อาจเปรี ยบได้กบั หุ่ นยนต์ตวั หนึงทีเคลือนไหวได้ตามคําสังหรื อความต้องการ
ของผูอ้ ืน และพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างของมนุษย์จะไม่เกิดขึนถ้าปราศจากการจูงใจ
วรพจน์ บุษราคัมวดี (2556 : 163) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจูงใจไว้ดงั นี
1. การจูงใจช่ วยเพิมพลังในการทํางานให้บุคคล พลังเป็ นแรงขับเคลื อนที สําคัญต่อการ
กระทําหรื อพฤติกรรมของมนุ ษย์ในการทํางาน ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสู งย่อมทําให้เกิ ด
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ความกระตือรื อร้นเพือให้ทาํ งานสําเร็ จ ในทางตรงกันข้ามหากบุ คคลขาดแรงจู งใจในการทํา งาน
แล้ว อาจส่ งผลต่อความล้มเหลวในงานทีรับผิดชอบ ความใส่ ใจในงานลดลง ขาดจิตสํานึ กในการ
ทํางาน เกิดพฤติกรรมการขาดงาน ลางาน หรื อมาสายทีเพิมขึน จนส่ งผลเสี ยต่อองค์การตามมา
2. การจูงใจช่วยเพิมความพยายามในการทํางานให้บุคคล ความพยายามดังกล่าวส่ งผลทํา
ให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบัน คิดค้น แสวงหาวิธีการต่าง ๆ จากการนําความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ ข องตนมาใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ งานให้ ม ากที สุ ด ไม่ ท ้อ ถอยหรื อ ละความ
พยายามโดยง่าย ถึงแม้วา่ งานจะมีอุปสรรคขัดขวางก็ตาม และเมืองานได้รับผลสําเร็ จด้วยดี บุคลากร
ก็มกั คิดแสวงหาวิธีการเพือปรับปรุ งหรื อพัฒนางานให้ดีขึน จนส่ งผลดีตอ่ องค์การตามมา
3. การจูงใจในการทํางานช่วยเสริ มสร้างคุ ณค่าของความเป็ นคนทีสมบูรณ์ขึน บุคคลทีมี
แรงจูงใจในการทํางาน จะเป็ นบุ คคลทีมุ่งมันทํางานให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้า และการมุ่งมันใน
งานที ตนรับ ผิด ชอบให้ เจริ ญ ก้าวหน้าจึ ง จัด ได้ว่าบุ ค คลผูน้ ันมี จรรยาบรรณในการทํางาน ผู้ที มี
จรรยาบรรณในการทํางานจะเป็ นบุคคลทีมีความรับผิดชอบ มันคงในหน้าที มีวินัยในการทํางาน
ซึ งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของบุคคล
4. การจูงใจช่ วยให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงรู ปแบบการทํางานของบุ คคล การเปลียนแปลง
รู ป แบบการทํางานหรื อ วิธี ท ํา งานในบางครั ง ก่ อ ให้ เกิ ด การค้น วิธี ท ํา งานที ดี ก ว่า หรื อ ประสบ
ผลสํ า เร็ จ มากกว่ า ซึ งการเปลี ยนแปลงดั ง กล่ า วเป็ นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที ต้อ งการความ
เจริ ญก้าวหน้า ดังนันบุคคลทีมีแรงจูงใจในการทํางานสู งจึงมุ่งมันและพยายามแก้ไขงานให้ดีขึน
จากการศึกษาความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจเป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีจะทําให้บุคลากรในองค์การมีการตืนตัว เกิดความคาดหวัง เพือผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีทิศทางในทางเดียวกัน เพือให้องค์การบรรลุผลตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ประเภทของแรงจูงใจในการทํางาน
ภารดี อนันต์นาวี (2555 : 117-118) กล่าวว่า การจูงใจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
การจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลทีมีความต้องการจะทําบางสิ งบางอย่างด้วย
จิตใจของตนเอง โดยไม่ตอ้ งใช้สิงล่อใด ๆ มากระตุน้ ซึ งถือว่ามีคุณค่าต่อการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เป็ น
อย่างยิง การจูงใจประเภทนี ได้แก่
1.1 ความต้องการ (Needs) ความต้องการทําให้เกิดแรงขับ แรงขับทําให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพือบรรลุเป้าหมาย ซึ งผลทีจะเกิดก็คือ ความสบายใจ ความพอใจ
1.2 ความปรารถนา (Desire) เป็ นความต้องการชนิ ดหนึ ง แต่จะทําให้ เกิ ดแรงขับ ที
น้อยกว่าความต้องการ (Needs) หากไม่บรรลุเป้ าหมายทังหมดก็จะรู ้สึกเฉย ๆ
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1.3 ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความทะเยอทะยาน มัก ใหญ่ ใฝ่ สู ง เป็ นสิ งที ดี
เป็ นความต้องการ ความอยากได้ทีช่วยให้บุคคลแสวงหาแนวทางทีจะให้บรรลุตามเป้ าหมาย
1.4 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ถ้าผูป้ ฏิ บ ตั ิงานคนใดสนใจสิ งใดเป็ นพิเศษ
ก็จะมีความตังใจในการทํางาน ช่วยให้งานประสบความสําเร็ จได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
1.5 ทัศ นคติ ห รื อ เจตคติ (Attitude) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ที บุ ค คลมี ต่ อ สิ งใด
สิ งหนึ ง ถือว่าเป็ นการจูงใจภายในทีจะกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่ น ถ้าผูป้ ฏิ บตั ิมีทศั นคติ
ทีดีต่อผูบ้ งั คับบัญชาก็จะเป็ นผลดีต่อการทํางานเป็ นอย่างยิง
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลทีได้รับการกระตุน้ จากภายนอกเพือนําไปสู่
การแส ดงพฤติ ก รรมตามจุ ด มุ่ ง หมายของผู ้ก ระตุ ้ น การจู ง ใจภายนอก ได้ แ ก่ เป้ าหมาย
ความคาดหวัง ความก้าวหน้า สิ งล่อใจต่าง ๆ เช่น การชมเชย การติเตียน การให้รางวัล การประกวด
การลงโทษ การแข่งขัน เป็ นต้น
วรพจน์ บุษราคัมวดี (2556 : 164) กล่าวถึงประเภทของแรงจูงใจไว้ดงั นี
1. แรงจูงใจภายใน เป็ นสิ งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ งอาจจะเป็ นความคิดเห็น ความ
สนใจ ความตังใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าวจึงมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร ซึ งแรงผลักดันทีมากระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรื อมีการกระทํา
อย่างใดอย่างหนึ ง แรงผลัก ดัน นัน ได้แ ก่ ความต้องการความพอเพี ย งในชี วิ ต เป็ นต้น ซึ งเป็ น
พฤติกรรมทีไม่ใช่เป็ นไปเพือสนองความต้องการทางด้านร่ างกายเท่านัน เพราะเมือความต้องการ
ทางร่ างกายได้รับ การตอบสนองแล้ว แต่บุ คคลก็ ยงั มี การกระทําหรื อมี พฤติ ก รรมอยู่ ซึ งสิ งที มา
กระตุน้ ให้บุคคลมีการกระทําหรื อมีพฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นต้น ดังนันผูบ้ ริ หาร
ควรตระหนักและให้ความสําคัญกับแรงจูงใจภายใน เพือเสนอสิ งจูงใจให้เกิดแรงกระตุน้ ขึนภายใน
ตัวบุคคลเพือให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมเพือตอบสนองความต้องการขององค์การ
2. แรงจูงใจภายนอก เป็ นสิ งผลักดันภายนอกของตัวบุคคลทีมากระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรม
อาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชือเสี ยง คําชม การได้รับการยอมรับยกย่อง เป็ นต้น แรงจูงใจ
นี ไม่ ค งทนถาวรต่ อพฤติ ก รรม ดังนันบุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมเพือตอบสนองสิ งจู งใจดังกล่ าว
เฉพาะในเหตุการณ์ทีต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชือเสี ยง คําชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับ
เป็ นต้น สํ า หรั บ แรงจู ง ใจภายนอกที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม เช่ น คนงานทํา งานเพื อแลกกับ
ค่า ตอบแทนก็ จะแสดงความขยัน และตังใจทํางานเพี ย งเพื อให้หัว หน้ามองเห็ น แล้ว ได้ค วามดี
ความชอบ เป็ นต้น ดังนันผูบ้ ริ หารจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของแรงจูงใจภายนอก เพือกระตุน้
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรื อการกระทําในสิ งทีตนต้องการ การให้สิงเร้าทีทําให้บุคคลเกิ ดความ
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พึงพอใจ ซึ งโดยทัวไปสิ งเร้าทีจัดให้กบั บุคคลดังกล่าว จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุ คคลเกิ ดพฤติกรรม
หรื อมีการกระทําเพิมขึน
จากการศึ กษาประเภทของแรงจูงใจในการทํางาน สรุ ป ได้ว่า แรงจู งใจแบ่ งออกเป็ น
ประเภท คือ
1. แรงจู งใจภายใน เป็ นความต้องการจากภายในตัวบุ คคล อาจจะเป็ นความปรารถนา
ความสนใจ ความพอใจ ทัศนคติ เป็ นต้น ซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร
2. แรงจู ง ใจภายนอก เป็ นความต้อ งการจากภายนอกตัว บุ ค คลที มากระตุ้น ให้ เกิ ด
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมาย อาจจะเป็ นเป้ าหมาย ความคาดหวัง ความก้าวหน้า หรื อสิ งล่อใจต่าง ๆ
1.4 รูปแบบของแรงจูงใจในการทํางาน
ธร สุ น ทรายุท ธ (2556 : 247) กล่ าวว่า นัก จิตวิท ยาได้แบ่ งรู ป แบบแรงจูงใจของมนุ ษ ย์
ออกเป็ นหลายรู ปแบบ ซึงมีลกั ษณะสําคัญทีแตกต่างกัน ดังนี
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ จะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
1.1 มุ่งหาความสําเร็ จ (Hope of Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure)
1.2 มีความทะเยอทะยานสู ง
1.3 ตังเป้าหมายสู ง
1.4 มีความรับผิดชอบในการงานดี
1.5 มีความอดทนในการทํางาน
1.6 รู้ความสามารถทีแท้จริ งของตนเอง
1.7 เป็ นผูท้ ีทํางานอย่างมีการวางแผน
1.8 เป็ นผูต้ งระดั
ั บความคาดหวังไว้สูง
ผลการจากศึ ก ษาวิ จ ัย ในเรื องแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ พอสรุ ป ได้ ว่ า ผู ้ ที มี แ รงจู ง ใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ คือ ผูท้ ีมีความต้องการทําอะไรให้ประสบความสําเร็ จ เครื องล่อใจ (Incentive) ของผูท้ ี
กําลังหิ วก็คือ อาหาร ส่ วนเครื องล่อใจของผูท้ ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ สู ง คือ “การทําอะไรให้ดียงขึ
ิ น”
(Doing Something Better) การทําอะไรให้ดียิงขึนบางทีก็มีเหตุ ผลหลายอย่าง เช่ น เพือให้หัวหน้า
พอใจ เพือหลีกเลียงคําตําหนิ เพือให้ได้รับความรักหรื อรางวัล เป็ นต้น แต่สําหรับพวกทีมีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิสู ง การทําอะไรให้ดียงขึ
ิ นก็เพือความสุ ขของตนเอง (Intrinsic Satisfaction)
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ ผูท้ ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์จะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
2.1 เมือทําสิ งใดเป้าหมายก็เพือได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
2.2 ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสู ง ไม่กล้าแสดงออก
2.3 ตังเป้าหมายตํา
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2.4 หลีกเลียงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผูอ้ ืน
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูท้ ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์มกั จะเป็ นผูท้ ีโอบอ้อมอารี เป็ นทีรักของ
เพือน มีลกั ษณะเห็นใจผูอ้ ืน
3. แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจจะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
3.1 ชอบมีอาํ นาจเหนือผูอ้ ืน ซึงบางครังอาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว
3.2 มักจะต่อต้านสังคม
3.3 แสวงหาชือเสี ยง
3.4 ชอบเสี ยง ทังในด้านของการทํางาน ร่ างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ
3.5 ชอบเป็ นผูน้ าํ
จากการศึกษาวิจยั ของนักจิ ตวิทยา พบว่าผูท้ ีมีแรงจูงใจแบบนี ส่ วนมากมักจะพัฒ นามา
จากความรู ้ สึ ก ว่าตนเอง “ขาด” ในบางสิ งบางอย่างที ต้องการ อาจจะเป็ นเรื องใดเรื องหนึ งก็ ได้
ทําให้มีความรู ้ สึกเป็ น “ปมด้อย” เมือมีปมด้อยจึงพยายามสร้าง “ปมเด่น” ขึนมาเพือชดเชยกับสิ งที
ตนเองขาด
4. แรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าว ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ ก้าวร้าวจะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
4.1 ถือความคิดเห็นหรื อความสําคัญของตนเป็ นใหญ่
4.2 ชอบทําร้ายผูอ้ ืน ทังการทําร้ายด้วยกายหรื อวาจา
ผูม้ ีลกั ษณะแรงจูงใจแบบนี มักจะเป็ นผูท้ ีได้รับการเลียงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป
5. แรงจูงใจใฝ่ พึงพา ผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ พึงพาจะมีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
5.1 ไม่มนใจในตนเอง
ั
5.2 ไม่กล้าตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ ด้วยตนเองมักจะลังเล
5.3 ไม่กล้าเสี ยง
5.4 ต้องการความช่วยเหลือและกําลังใจจากผูอ้ ืน
สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนีเพราะการเลียงดูทีพ่อแม่ทะนุถนอมมากเกินไป
จากการศึ ก ษารู ป แบบของแรงจูงใจในการทํางาน จะเห็ น ได้ว่า รู ป แบบแรงจูงใจของ
มนุ ษย์แบ่งได้หลายรู ปแบบ ซึ งมีลกั ษณะสําคัญทีแตกต่างกัน ทังนี อาจขึนอยู่กบั สภาพการดําเนิ น
ชี วติ ของแต่ละบุคคล
1.5 กระบวนการจูงใจ
ธร สุ นทรายุทธ (2556 : 247) กล่าวถึงกระบวนการจูงใจมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการ (Needs) คือ ภาวการณ์ขาดบางสิ งบางอย่างของอิ นทรี ย ์ อาจจะเป็ นการ
ขาดทางด้านร่ างกาย หรื อการขาดทางด้านจิตใจก็ได้
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2. แรงขับ (Drive) เมือมนุษย์มีความขาดบางสิ งบางอย่างตามข้อ 1 ทีกล่าวมาแล้วก็จะเกิ ด
ภาวะตึ ง เครี ย ดขึ นภายในร่ างกาย ภาวะตึ งเครี ยดนี จะกลายเป็ นแรงขับ หรื อตัวกําหนดทิ ศ ทาง
(Action Oriented) เพือไปสู่เป้าหมาย อันจะเป็ นการลดภาวะความตึงเครี ยดนัน
3. แรงกระตุ ้น (Incentive) หรื อ เป้ าหมาย (Goal) จะเป็ นตัว กระตุ ้น หรื อ เป็ นตัว ล่ อ ให้
มนุ ษ ย์แสดงพฤติกรรมตามทีคาดหวังหรื อทีต้องการ ซึ งอาจจะมีได้หลายระดับ ตังแต่สิงล่อใจใน
เรื องพืนฐาน คือ ปั จจัย 4 ไปจนถึงความต้องการทางใจในด้านต่าง ๆ
จากทีกล่าวมาทัง 3 ประการ สรุ ปได้วา่ การจูงใจเป็ นกระบวนการทีบุคคลถูกกระตุน้ จาก
สิ งเร้าให้ดินรนเพือบรรลุเป้าหมาย
1.6 ทฤษฎีแรงจูงใจ
1.6.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow
วรพจน์ บุ ษ ราคัมวดี (2556 : 167-168) กล่าวถึ ง ทฤษฎี ล าํ ดับ ขันความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) มาสโลว์เชื อว่าพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ที
เกิ ดขึน สามารถอธิ บ ายโดยใช้แนวโน้ม ของบุ คคลในการค้น หาเป้ าหมายที จะทําให้ชี วิตของตน
ได้รับ สิ งที ต้องการหรื อปรารถนา และมี ค วามหมายต่อตนเอง มาสโลว์เชื อว่ามนุ ษ ย์เป็ นสั ตว์ที มี
ความต้องการ และเป็ นการยากทีมนุษย์จะไปถึงขันตอนของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ เมือบุคคล
ปรารถนาที จะได้รับ ความพึงพอใจและเมื อบุ คคลได้รับ ความพึงพอใจในสิ งหนึ งแล้วก็จะยัง คง
เรี ยกร้องความพึงพอใจสิ งอื น ๆ ต่อไป ซึ งถื อเป็ นคุณ ลักษณะของมนุ ษย์ ซึ งความปรารถนาของ
มนุ ษย์นนติ
ั ดตัวมาแต่กาํ เนิ ดและความปรารถนาเหล่านี จะเรี ยงลําดับขันของความปรารถนาตังแต่
ขันแรกไปสู่ความปรารถนาขันสู งขึนไปเป็ นลําดับ ดังนี
1. ความต้องการทางร่ างกาย เป็ นความต้องการขันพืนฐานทีมีอาํ นาจมากที สุ ดและ
เห็ นได้ชัดเจนทีสุ ดจากความต้องการทังหมด ความต้องการทางร่ างกายเป็ นความต้องการทีช่ วยใน
การดํารงชี วิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร ทีพักอาศัย ยารักษาโรค เครื องนุ่ งห่ ม นําดืม อากาศ การ
พักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น เป็ นต้น ปั จจัยเหล่ านี มีความ
เกี ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่ างกาย อย่างไรก็ตามถ้าความต้องการอย่างหนึ งยังไม่ได้รับ
การบําบัด บุ คคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนันตลอดไป ซึ งทําให้ความต้องการอืน ๆ ไม่ปรากฏ
หรื อกลายเป็ นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนทีอดอยากหิวโหยเป็ นเวลานานจะไม่สามารถ
สร้ างสรรค์สิงที มีประโยชน์ต่อสังคมได้ บุ คคลเช่ นนี จะหมกมุ่นอยู่กบั การจัดหาบางสิ งบางอย่าง
เพือให้มีอาหารไว้รับประทาน บุคคลเหล่านี จะเป็ นสุ ขหากมี อาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม่
ต้องการสิ งอืนใดอีกในชัวขณะ
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2. ความต้องการความปลอดภัย เมื อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับ ความพึ ง
พอใจแล้ว บุ คคลก็จะพัฒนาการไปสู่ ขนใหม่
ั
ต่อไป ซึ งขันนี เรี ยกว่าความต้องการความมันคงและ
ปลอดภัย ความมันคงและปลอดภัยนีจะสังเกตได้ง่ายในเด็กทารก เนืองจากเด็กทารกต้องการความ
ช่วยเหลือและต้องพึงพาอาศัยผูอ้ ืน เด็กทารกจะรู ้สึกกลัวเมือถูกทิงให้อยูต่ ามลําพังหรื อเมือเขาได้ยิน
เสี ยงดัง ๆ หรื อเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จะทําให้ความรู ้สึกกลัวหมดไป
ความต้อ งการ ความปลอดภัย จะเห็ น ได้ชัด เจนเช่ น กัน เมื อเด็ ก เกิ ด ความเจ็ บ ป่ วยหรื ออุ บ ัติเหตุ
ตัวอย่างเด็กทีประสบอุบตั ิเหตุ ขาหักก็จะรู ้สึกกลัว และอาจแสดงออกด้วยอาการฝั นร้าย และความ
ต้องการทีจะได้รับความปกป้ องคุม้ ครองและการให้กาํ ลังใจ
3. ความต้องการความรั กและความเป็ นเจ้าของ ความต้องการนี เป็ นความต้องการ
ขันที 3 จะเกิ ดขึนเมือบุค คลได้รับ การตอบสนองทางด้านร่ างกายและความปลอดภัยแล้ว บุ คคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน เช่น ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว เพือนร่ วมงาน เป็ นต้น สมาชิ กภายในกลุ่มจะเป็ นเป้ าหมายสําคัญ กล่าวคือ บุคคล
จะรู ้สึกเจ็บ ปวดเมือถูกทอดทิง ไม่มีใครยอมรับ หรื อถู ก ตัดออกจากสังคม ไม่มี เพือน โดยเฉพาะ
อย่างยิงเมือจํานวนเพือน ญาติพน้ี อง สามีหรื อภรรยาหรื อลูกได้ลดน้อยลงไป ส่ วนความรักทีแท้จริ ง
จะเกียวข้องกับความรู ้สึกทีดีต่อกัน ความรู ้สึกนับถือซึงกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจกัน
นอกจากนี ความรั กจะมี ลกั ษณะทังการรู ้ จกั ให้ความรั กต่อผูอ้ ื นและรู ้จกั ที จะรับความรักจากผูอ้ ื น
เป็ นสิ งที ทําให้บุ คคลเกิ ดความรู ้ สึ กว่าตนเองมี คุณค่ า บุ คคลที ขาดความรักก็จะรู ้ สึ กว่าชี วิตไร้ ค่ ามี
ความรู ้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น
4. ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ หลังจากความต้องการในขันที 1-3 ผ่านไป
แล้วก็จะลดลงและมีความต้องการในขันต่อไปมาแทนที คือ มนุษย์ตอ้ งการทีจะได้รับความยกย่อง
นับ ถือ ซึ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความต้องการนับถื อตนเอง คือ ความต้องการมี
อํา นาจ มี ค วามเชื อมันในตนเอง มี ค วามแข็ ง แกร่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระ รู ้ สึ กว่า ตนมี คุ ณ ค่ า และ
ความสามารถประสบความสําเร็ จในชี วิต และความต้องการได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื น คือ
ความต้องการเกี ยรติยศชือเสี ยง การได้รับยกย่องและสนใจ มีสถานภาพ มีความต้องการทีจะได้รับ
การชมเชยในสิ งทีเขาทํา ซึงทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและการยอมรับจากผูอ้ ืน
5. ความต้องการทีจะประสบความสําเร็ จในชี วิต ถ้าความต้องการลําดับขันก่อน ๆ ได้
ทํ า ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจแล้ ว ความต้ อ งการที จะประสบความสํ า เร็ จในชี วิ ต ก็ จ ะเกิ ด ขึ น
ซึ งความต้อ งการดังกล่ าวเป็ นความปรารถนาในทุ กสิ งทุ ก อย่างซึ งบุ คคลสามารถจะได้รับ อย่าง
เหมาะสม บุ ค คลที จะประสบความสํ าเร็ จ ในขันสู งสุ ดนี จะใช้พ ลังอย่า งเต็ ม ที ในสิ งที ท้า ทาย
ความสามารถ และศักยภาพของตน และมีความปรารถนาทีจะปรับปรุ งตนเองให้สูงขึน พลังแรงขับ
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ของเขาจะแสดงพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุ ปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
เป็ นความต้องการอย่างหนึงบุคคลทีจะบรรลุถึงจุดสู งสุ ดของศักยภาพ
จากความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรั ก
และความเป็ นเจ้าของ ความต้อ งการได้รับ ความยกย่ องนับ ถื อ และความต้อ งการที จะประสบ
ความสํ าเร็ จ ในชี วิ ต เป็ นความต้อ งการตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์จ ากระดับ ตําไปยัง ระดับ สู ง
ซึ งผูบ้ ริ หารสามารถนําทัศนะของมาสโลว์ดงั กล่ าวมาใช้ในองค์การได้ เช่ น การจ่ายค่าตอบแทนที
เหมาะสมกับ การครองชี พของบุ คลากร งานมี ความปลอดภัยจากการถู กกลันแกล้ง การแสดงถึง
ความห่ วงใยต่อความเป็ นอยู่และภาระหน้าทีที บุคลากรรับผิดชอบ การชมเชยและการให้กาํ ลังใจ
การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้บุคลากรสามารถเลือนตําแหน่งงานที สู งขึน เป็ นต้น ดังนันการส่ งเสริ ม
ความต้องการสามารถสร้างความพึงพอใจได้
1.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Alderfer
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer. 1972) ได้น ําแนวความคิ ดพื นฐานมาจากทฤษฎี แรงจู งใจ
ของ Maslow และ สร้างรู ป แบบทีต่างไปจากเดิ มโดยเสนอว่าความต้องการของมนุ ษย์แบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท ซึ งเป็ นผลจากการศึ ก ษาทดสอบที ชื อว่ า “An empirical treat of new theory of
human needs” ในปี ค.ศ.1969 ความต้องการ 3 ประเภท
1. ความต้องการเพือความอยู่รอด (Existence needs : E) เป็ นความต้องการพืนฐาน
ของร่ างกายเพือให้มนุษย์ดาํ รงชี วติ อยู่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื องนุ่งห่ ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษา
โรค เป็ นต้น เป็ นความต้องการในระดับตําสุ ดและมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมสู งสุ ด ประกอบด้วย ความ
ต้องการทางร่ างกายบวกด้วยความต้องการความปลอดภัยและความมันคงตามทฤษฎีของ Maslow
ผูบ้ ริ หารสามารถตอบสนองความต้องการด้านนีได้ดว้ ยการจ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม สวัสดิการที
ดี มีเงินโบนัส รวมถึงทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกมันคงปลอดภัยจากการทํางาน ได้รับความยุติธรรม
มีการทําสัญญาว่าจ้างการทํางาน เป็ นต้น
2. ความต้องการมี สั ม พัน ธภาพ (Relatedness needs : R) เป็ นความต้องการที จะให้
และ ได้ รั บ ไมตรี จิ ต จากบุ ค คลที แวดล้ อ ม ความต้อ งการที มี ล ัก ษณะเป็ นรู ปธรรมน้ อ ยลง
ประกอบด้วย ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของ
Maslow ผูบ้ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในองค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที ดี ต่อกัน ตลอดจนสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ทีดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมทีทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ
และผูต้ าม
3. ความต้ อ งการความเจริ ญก้ า วหน้ า (Growth needs : G) เป็ นความต้ อ งการ
ในระดับ สู งสุ ด ของบุ ค คลซึ งมี ค วามเป็ นรู ป ธรรมตําสุ ด ประกอบด้ว ยความต้องการการยกย่อง
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บวกด้วย ความต้องการประสบความสําเร็ จในชี วิตตามทฤษฎีของ Maslow ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ น
ให้พ นัก งานพัฒนาตนเองให้ เจริ ญ ก้าวหน้าการพิ จารณาเลื อนขัน เลื อนตําแหน่ งหรื อมอบหมาย
ให้ รับ ผิด ชอบต่อ งานกว้างขึ น โดยมี ห น้าที การงานสู งขึ นอัน เป็ นโอกาสที พนัก งานจะก้าวไปสู่
ความสําเร็จ
1.6.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg
วิเชี ยร วิท ยอุดม (2554 : 163-167) กล่ าวถึ ง เฟรดเดอริ ค เฮอร์ ซเบิ ร์ก และที ปรึ ก ษา
ทางด้า นการจัด การพัฒ นาทฤษฎี ก ารจู ง ใจได้ วิ จ ัย เกี ยวกับ เรื องทฤษฎี แ รงจู ง ใจ โดยการทํา
แบบสอบถามนักบัญชี และวิศวกร จํานวน 200 คน เขาใช้การสัมภาษณ์ โดยการตอบคําถามในสิ งที
ผูต้ อบคําถามรู ้ สึ กชอบและรู ้ สึ กไม่ชอบในการทํางาน จากการตอบคําถาม เฮอร์ ซเบิ ร์กได้สรุ ปว่า
คําตอบของคนทีรู้สึกดีกบั งานจะแตกต่างจากกลุ่มทีคิดว่างานไม่ดีอย่างเห็ นได้ชดั สามารถจัดแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 กลุ่ม
1. ปั จจัยคําจุนหรื อปั จจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors)
เป็ นปั จจัยทีสร้างความไม่พอใจในงานทีทํา ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับการตอบสนอง
จากปั จจัยเหล่ านี แล้ว ก็จะเป็ นการสร้ างความไม่ พึ งพอใจและไม่ มี ค วามสุ ข ในการทํางาน ซึ งมี
ดังต่อไปนี
1.1 นโยบายและการบริ หารองค์ ก าร (Company Policy and Administration)
นโยบายขององค์การทีไม่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตขององค์การและตัวพนักงาน การไม่ดาํ รงรักษา
และให้ความมันคงกับบุคลากร การบริ หารงานทีไม่เป็ นระบบ การทํางานทีซําซ้อนกัน การแก่งแย่ง
ชิ ง ดี ชิ ง เด่ น การใช้ อ ํา นาจอิ ท ธิ พ ลระหว่ างบุ ค คลในองค์ ก าร ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริ หารงาน การขาดความเป็ นธรรมในองค์การ
1.2 การปกครองบังคับบัญชาหรื อการควบคุมดู แล (Supervision) ผูบ้ งั คับบัญชา
ขาความเป็ นธรรม ลําเอี ยง อคติ ขาดความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานและปกครอง เป็ นคน
อนุ รักษ์นิยม ไม่สามารถแนะนําวิชาการหรื อเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์การได้
1.3 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า (Relationship with Supervisor)
ความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ช่ องว่ า งม ากเข้ า กั น ไม่ ไ ด้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าไม่ถึง ผูบ้ งั คับบัญชาวางตนเหนื อกว่า ไม่มีความสนิทสนมเป็ นกันเอง ขาดความ
อบอุ่น ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรู ้สึกไม่พอใจในงานทีทํา
1.4 สภาพของการทํางาน (Working Condition) สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เกี ยวกับ
การทํางาน บรรยากาศ ทําเลทีตังของทีทํางาน ขาดวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน
ปริ มาณงานมากหรื อน้อยเกินไป
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1.5 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื อนร่ ว มงาน (Relationship with Pears) พฤติ ก รรมของ
บุคคลต่าง ๆ ในองค์การต่างคนต่างอวดดี แข่ งขันชิ งดี ชิงเด่ น ต่ างคนต่างเอาตัวรอด ทับถมเพือน
ร่ ว มงาน เอารั ด เอาเปรี ย บ ชอบเสี ย ดสี ขี ฟ้ อ ง สาระแนแส่ ส อด ไม่ มี ค วามเป็ นมิ ตรภาพทํา ให้
คับข้องใจ เป็ นผลทําให้เกิดความเบือหน่ายองค์การ
1.6 ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า (Relationship with Subordinates)
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาไม่ศรั ทธาเชื อถือ ไม่รับ ฟั งความคิด เห็ นข้อเสนอแนะ ทําตัวถ่ วงความเจริ ญของ
หน่วยงาน เข้ากันไม่ได้สนิทเป็ นผูม้ ีส่วนสร้างความไม่พอใจในการทํางาน
1.7 เงิ น เดื อ น (Salary) เงิ น เดื อ นหรื อค่ า ตอบแทนไม่ เหมาะสมกับ งานที ทํา
พนัก งานเก่ าหรื อพนัก งานใหม่ ไม่ แ ตกต่ างกัน พอเหมาะพอควร การเลื อนขันขึ นเงิน เดื อนและ
ตําแหน่งช้าเกินไป เป็ นผลให้เกิดความไม่พอใจในองค์การ
2. ปั จจัยจูงใจ (Motivation or Satisfiers Factors)
เป็ นปัจจัยทีกระตุน้ จูงใจทีมีประสิ ทธิภาพทีทําให้พนักงานใช้ความพยายามทีจะทําให้
ได้ผลงาน และปฏิ บ ัติงานด้วยความพึงพอใจและดี ยิงขึ น เป็ นปั จจัยที เกี ยวข้องสั ม พันธ์ ก ับ งาน
โดยตรงและสร้างความรู้สึกทีดีกบั งาน ซึ งมีดงั ต่อไปนี
2.1 ความสั ม ฤทธิ ผลการทํา งาน (Achievement) องค์ ป ระกอบอัน นี นั บ ว่ า
มีความสําคัญมากทีสุ ด แก้อุปสรรคปั ญหาให้ลุล่วงไปได้เสมอ ๆ ย่อมจะรู ้ สึกมีความพึงพอใจและ
ปลืมใจในผลสําเร็ จของงานนันอย่างยิง ทําให้มีกาํ ลังใจจะทํางานอืน ๆ ต่อไป
2.2 การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา เพือนร่ วมงาน
และบุคคลทัว ๆ ไปในสังคมให้ความสําคัญ ยกย่อง ชมเชย แสดงความชื นชมยินดีในผลงานและ
ความสามารถเมื อทํางานบรรลุ ผลจะเป็ นสิ งที สร้ างความประทับ ใจ ทําให้พ นักงานนันเกิด ความ
ภาคภูมิใจ มีกาํ ลังใจ มีผลในการกระตุน้ จูงใจให้ทาํ งานได้ดียงขึ
ิ น
2.3 ลั ก ษ ณ ะข องงาน (Work Itself) ถ้ า เป็ น งาน ที น่ าส น ใจแล ะ ท้ า ท าย
ในความสามารถ เป็ นงานสําคัญทีมีคุณค่า เป็ นงานทีต้องใช้ความคิดงานประดิ ษฐ์คิดค้นสิ งใหม่ ๆ
แบบใหม่ ๆ พนักงานจะรู ้สึกพอใจทีจะทํางานในลักษณะนี
2.4 ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้า ที การงาน (Responsibility) ถ้า ได้รับ เกี ย รติ แ ละ
ความไว้วางใจมอบหมายให้รับผิดชอบทํางานนัน ๆ อย่างอิสรเสรี ให้โอกาสทํางานได้อย่างเต็มที
โดยผูบ้ งั คับบัญชาไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
2.5 ความก้าวหน้าในการทํา งาน (Advancement) ถ้าได้รับ การพิจารณาเลือนขัน
เลือนตําแหน่งหน้าทีในการทํางาน ขึนเงินเดือนค่าจ้างให้สูงขึน จะเป็ นสิ งทีช่ วงส่ งเสริ มกระตุน้ ให้
พนักงานตังใจทํางานให้มากยิงขึน
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2.6 ความเจริ ญเติบโต (Growth) ถ้ามีโอกาสทีจะเจริ ญเติบโต โอกาสทีจะเพิมพูน
ความรู ้ความชํานาญในการทํางาน ก็จะเป็ นการจูงใจให้พนักงานทํางานให้เจริ ญก้าวหน้ายิงขึน
ปั จจัยควบคุมทีกล่าวมาข้างต้นนี ถ้าเมือใดปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) ลดตําลง
กว่าระดับทีควรจะเป็ นอย่างมาก ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทํางานก็พลอยตกตําไปด้วย
ในทางตรงกันข้ามถ้าเมือใดปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) ลดตําลงกว่าระดับ ที ควรจะเป็ นหรื อ
ขาดไป ก็จะทําให้พนักงานเกิ ดความไม่ พอใจในการปฏิ บ ตั ิ งาน เกิ ดความเบื อหน่ายท้อถอยหมด
กําลังใจในการทํางานจนอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้พนักงานต้องลาออกจากงาน
ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีผูบ้ ริ หารจะต้องจัดหาปั จจัยควบคู่นีขึนมาตอบสนอง
ความต้องการของพนักงาน เพือเป็ นการสร้างการจูงใจและขจัดความไม่พอใจของพนักงานให้หมด
ไป จะได้ทาํ ให้พนักงานในองค์การร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเพิมประสิ ทธิภาพให้กบั องค์การได้มาก
ยิงขึน
วรพจน์ บุ ษราคัมวดี (2556 : 169-170) กล่ าวถึ ง เฟรดเดอริ ค เฮอร์ ซเบิร์ก (Frederick
Herzberg) ได้เสนอทฤษฎี แรงจูงใจในการทํางาน ซึ งเป็ นทียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ทฤษฎี
The motivation-hygiene theory ซึ งจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า คื อ การมุ่งเน้นด้านทัศนคติ ที
เกี ยวข้องกับงานเพือเพิมผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์ทีดีในการทํางาน เป็ นต้น
รวมทังความเข้าใจเกียวกับอิทธิ พลต่าง ๆ ทีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญและกําลังใจ ซึ งเป็ น
ปั จจัยทีจะส่ งผลให้คนเกิดความสุ ขและมีความพึงพอใจในงานมากยิงขึน จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน พบว่า มีปัจจัยหลายอย่างทีมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับความรู ้สึ กที ดี
และทีไม่ดีทีเกิดขึน ปัจจัยเหล่านีสามารถแยกออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ปั จจัยจูงใจ
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยทีเกียวข้องกับงานโดยตรง เพือจูงใจให้คน
ชอบและรั ก ในงานที ทํา สามารถตอบสนองความต้อ งการของบุ ค คลให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ
ในงานได้ ดังนี
1.1 ความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล หมายถึ ง การทีบุคคลสามารถทํางานได้
และประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี เช่ น ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา การป้ องกันปั ญหาทีจะ
เกิดขึน เมือผลงานสําเร็ จจะเกิดความรู ้สึกพึงพอใจและปลาบปลืมในผลสําเร็ จของงานนัน ๆ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถื อ หมายถึ ง การได้รับการยอมรับนับถื อไม่วา่ จาก
เพือนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา เช่ น การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการ
แสดงออกทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือได้ทาํ งานอย่างหนึ งอย่างใดบรรลุ ผล
สําเร็ จ
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1.3 ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ หมายถึง งานทีต้องอาศัยความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ตอ้ งลงมื อทํา งานทีน่ าสนใจ หรื อเป็ นงานที สามารถทําให้ได้ตงแต่
ั ตน้ จนเสร็ จสิ นโดย
ลําพัง
1.4 ความรั บ ผิด ชอบ หมายถึ ง ความพึ งพอใจที เกิ ด ขึ นจากการที บุ ค คลได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมี อาํ นาจในการรั บผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีก ารตรวจหรื อ
ควบคุมอย่างเข้มงวด
1.5 ความก้าวหน้า หมายถึ ง มี โอกาสเลื อนตําแหน่ งที สู งขึ นในองค์การ การมี
โอกาสได้ศึกษาเพือหาความรู้เพิมเติม การได้รับการฝึ กอบรม เป็ นต้น
2. ปัจจัยคําจุน
ปั จจัย คําจุ น (Maintenance Factor) หรื อปั จจัย สุ ขอนามั ย หมายถึ ง ปั จจัย ที จะ
คําจุนให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีปัจจัยคําจุนให้เกิ ดแรงจูงใจ
ในการทํา งานหรื อ มี ใ นลัก ษณะไม่ ส อดคล้อ งกับ บุ ค คลแล้ ว บุ ค คลจะเกิ ด ความไม่ ช อบงาน
สําหรับปั จจัยคําจุน ดังนี
2.1 เงิน เดื อน หมายถึ ง เงินเดือนและการเลื อนขันเงิ นเดื อนในหน่ วยงานนัน ๆ
ทีได้รับจากการทํางานและเป็ นทีพอใจของบุคลากร
2.2 โอกาสที จะได้รั บ ความก้าวหน้ าในอนาคต หมายถึ ง การที บุ ค คลได้รั บ การ
แต่งตังหรื อเลือนตําแหน่งแล้ว ยังรวมถึงการทีบุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื น เช่ น ผูบ้ งั คับ บัญชา ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา เพือนร่ วมงาน
จากการติดต่อกันไม่ ว่าเป็ นกิ ริยาหรื อวาจาทีแสดงถึ งความสัม พันธ์ ทีดี ต่อกัน มีความเข้าใจซึ งกัน
และกัน
2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนันเป็ นทียอมรับนับถื อของสังคมทีมีเกียรติ
และมีศกั ดิศรี
2.5 นโยบายและการบริ ห ารงาน เป็ นปั จจัยคําจุน หมายถึ ง การจัดการและการ
บริ หารในองค์การ การติดต่อสื อสารภายในองค์การ การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
2.6 สภาพการทํางาน หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของงาน เช่ น แสงเสี ยง อากาศ
ชัวโมงการทํางาน รวมทังลัก ษณะของสภาวะแวดล้อมอืน ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ ห รื อเครื องมื อต่าง ๆ
เป็ นต้น
2.7 ความเป็ นอยู่ส่วนตัว หมายถึ ง ความรู ้สึกทีดีหรื อไม่ดีอนั เป็ นผลที ได้รับจาก
งานในหน้าทีของเขาไม่มีความสุ ข และพอใจกับการทํางานในแห่งใหม่
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2.8 ความมันคงในการทํางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุคคลทีมีต่อความมันคง
ในการทํางาน ความยังยืนของอาชีพ หรื อความมันคงขององค์การ
2.9 วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการดําเนิ นงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร เป็ นต้น
เฮอร์ ซเบิร์กให้ความเห็ นว่าปั จจัยด้านคุ ณลักษณะของงานทีทําเป็ นปั จจัยทีเกี ยวกับ
การบํารุ งรักษาจิตใจ (hygiene or maintenance factors) เนื องจากเหตุผล คือ เป็ นปั จจัยทีไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้ องกันมิให้แรงจูงใจเกิดขึนมาได้ นับว่าการบํารุ งรักษาจิตใจเป็ นปั จจัยทีมี
ความสําคัญต่อการสร้างแรงจูงใจต่อบุ คคล อย่างไรก็ตามแรงจูงใจเป็ นสิ งทีเกิดขึนมาจากแต่ละคน
และมิใช่ขึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารโดยตรง และปั จจัยทีใช้ในการบํารุ งจิตใจทีดีทีสุ ด คือ ปั จจัยทีช่ วยขจัด
ความไม่พอใจต่าง ๆ ได้ แต่อาจจะไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจได้ ดังนันในกระบวนการจูงใจ
ทีต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจทีดี จึงจําเป็ นต้องกําหนดปั จจัยต่าง ๆ ทังสองกลุ่มอย่างเหมาะสม คือ
ทังปั จจัยจูงใจและปั จจัยคําจุน
1.6.4 ทฤษฎีแรงจูงใจของ McGregor
วรพจน์ บุ ษ ราคัม วดี (2556 : 171-172) กล่ า วถึ ง ดัก ลาส แม็ ค เกรเกอร์ (Douglas
McGregor) ได้เสนอแนวความคิ ดและทฤษฎี แรงจูงใจของคนในองค์การ เรี ยกว่า ทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y ขึนมา (McGregor’s Theory X and Y) ดังนี
1. ทฤษฎี X สมมติฐานของคนในทฤษฎี X จะมีลกั ษณะ ดังนี
1.1 ภายในจิตใจของคนงานจะไม่ชอบทํางานและจะหลีกเลียงงานถ้ามีโอกาส
1.2 เนืองจากคนงานไม่ชอบทํางาน จึงต้องบังคับ ควบคุม หรื อต้องสังการ
1.3 ชอบให้ผอู้ ืนแนะนําชีแนวทางในการทํางาน หลีกเลียงความรับผิดชอบ
1.4 คนจะให้ความสําคัญกับ ความมันคง ความปลอดภัย มี ความทะเยอทะยาน
น้อย
2. ทฤษฎี Y สมมติฐานของคนในทฤษฎี Y จะมีลกั ษณะ ดังนี
2.1 หากสภาพของงานมีความเหมาะสม งานก็จะเปรี ยบเสมือนการพักผ่อน
2.2 คนจะทํางานและสามารถควบคุมตนเองได้
2.3 คนสามารถทีจะเรี ยนรู ้ ยอมรับ หรื อแสวงหาความรับผิดชอบ
2.4 คนสามารถในการใช้ความคิด จินตนาการ และความริ เริ มแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
จากทฤษฎี X เป็ นแนวความคิ ด เกี ยวกั บ การอํา นวยการและการควบคุ ม งาน
แม็ค เกรเกอร์ กล่ าวว่าในการตัด สิ นใจทางการบริ ห าร ผูบ้ ริ หารจะต้องกําหนดสมมติฐานเกี ยวกับ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ได้แ ก่ มนุ ษ ย์โ ดยทัวไปไม่ ช อบทํางาน มัก หลี ก เลี ยงความรั บ ผิ ด ชอบ
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ขาดความทะเยอทะยาน ชอบทีจะรับคําสัง และต้องการความมันคงปลอดภัย เนื องจากลักษณะของ
มนุ ษ ย์ที ไม่ชอบทํางาน มนุ ษ ย์ส่ วนใหญ่ จึงต้องถู ก บังคับ ถู กควบคุ มด้วยการลงโทษ เพือจะได้มี
ความพยายามที เพียงพอที มุ่งไปสู่ ความสําเร็ จตามวัตถุป ระสงค์ขององค์การ ความไม่ชอบทํางาน
ดังกล่าวบางครังมีมาก ถึงแม้บางครังจะมีการให้ผลตอบแทนหรื อรางวัล ก็อาจไม่เพียงพอทีจะให้
มนุ ษย์ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม เมือใดทีบุคคลยอมรับผลตอบแทนหรื อรางวัล
มัก จะเรี ย กร้ อ งรางวัล ที ดี ก ว่ า ซึ งบางครั งการให้ ผ ลตอบแทนอย่ า งเดี ย วอาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความพยายามทีเพียงพอได้ ดังนันจะต้องมีการลงโทษด้วยผูบ้ ริ หารทีสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว
พบว่า จะมีการกําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิทีเข้มงวด
จากทฤษฎี Y แม็คเกรเกอร์ จึงได้เสนอแนวความคิดในการประสานเป้ าหมายของ
บุคคลกับเป้ าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน ด้วยการยอมรับในสมมติฐานทีว่ามนุ ษย์มีคุณค่า จากการ
ใช้ความพยายามทังทางกายและทางสมองในการทํา งาน การควบคุ มด้วยการลงโทษจึงไม่ ใช่ วิธี
ทีก่อให้เกิดความพยายามให้มุ่งไปสู่ เป้ าหมายขององค์การ แต่มนุ ษย์สามารถสังการและการควบคุม
ตนเองได้ เพือปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีตนมีความผูกพัน ซึ งการสร้างความผูกพันต่อ
เป้ าหมายขององค์การ เกิดจากการได้รับผลตอบแทนตามความสําเร็ จตามผลงานของตน นอกจากนี
ภายใต้สถานการณ์ ทีเหมาะสม มนุ ษย์โดยทัวไปเรี ยนรู ้ไม่เพียงยอมรับความผิดชอบ แต่จะแสวงหา
ความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานและการเน้นในด้านความมันคงปลอดภัย ซึ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาด้วย
จากทฤษฎี X และ Y ของแม็คเกรเกอร์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารได้
คื อ ผูบ้ ริ ห ารจะต้องศึ ก ษาลัก ษณะของผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาว่ามี ลกั ษณะตามทฤษฎี X หรื อทฤษฎี Y
ซึ งการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีมีลกั ษณะตามทฤษฎี X ต้องเป็ นการสังการและควบคุมอย่างใกล้ชิด
เนื องจากคนทัวไปจะไม่ชอบทํางานและพยายามหลีกเลียงเมือมีโอกาส ส่ วนทฤษฎี Y นัน ผูบ้ ริ หาร
ไม่ค วรใช้การควบคุ มหรื อบังคับ แต่ควรจะเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาใช้ดุลพินิ จของตัวเอง
และใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที ดังนันการใช้ทฤษฎี Y จะจูงใจคนได้มากกว่าทฤษฎี X
ซึ งจากสมมติ ฐ านของทฤษฎี Y ที มี ป ระเด็ น สํ าคัญ คื อ ชี ให้ เห็ น ถึ ง ข้อ จํา กัด ของการร่ ว มมื อ
ในองค์ก าร ไม่ ใช่ ข ้อจํากัด ที เกิ ด จากลักษณะหรื อธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ แต่ เนื องมาจากข้อจํากัด
ในความสามารถของผูบ้ ริ หารทีไม่ท ราบถึ งศักยภาพของบุ คลากร ดังนันหน้าที ของผูบ้ ริ หาร คื อ
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์การให้เหมาะสม การกําหนดวิธีปฏิ บตั ิงานทีช่ วย
ให้บุคลากรสามารถประสบความสําเร็ จได้ มุ่งการประสานเป้ าหมายทังของบุคลากรกับขององค์การ
ให้เป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกัน ดังนันผูบ้ ริ หารจึงจะต้องทําความเข้าใจเกี ยวกับลักษณะธรรมชาติของ
คน สามารถจูงใจให้เหมาะสม และต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่ใช่คนเกียจคร้านไว้วางใจไม่ได้ มนุ ษย์

25

มีความคิดริ เริ มให้การทํางานด้วยตนเองถ้าหากได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง ผูบ้ ริ หารต้องไม่ควบคุม
ผูร้ ่ วมงานอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารไม่ควรละเลยต่อการควบคุมเสี ยโดยสิ นเชิง
จากทฤษฎี ก ารจู งใจของแม็ค เกรเกอร์ มาสโลว์ และเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก สามารถนํา มา
เปรี ยบเที ยบกัน ได้ กล่ าวคื อ ความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความ
ต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ ตามทฤษฎี ของมาสโลว์ อาจเปรี ยบเทียบได้กบั ทฤษฎี ปัจจัย
คําจุ น หรื อปั จจัยสุ ข อนามัยของเฮอร์ ซ เบิ ก และทฤษฎี X ของแม็ค เกรเกอร์ ส่ ว นความต้องการ
ระดั บ สู งหรื อความต้ อ งการชื อเสี ยงและความ ต้ อ งการความสํ า เร็ จสมหวัง ใน ชี วิ ต นั น
อาจเปรี ยบเทียบได้กบั กับปั จจัยจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิร์ก และทฤษฎี Y ของแม็คเกรเกอร์
1.6.5 ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland
วรพจน์ บุ ษ ราคัม วดี (2556 : 174) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี แ รงจู ง ใจด้ า นความสํ า เร็ จ
(Achievement motivation theory) ของเดวิด แมคเคลแลนด์ (David I. McClelland) ทฤษฎีนีมุ่งเน้น
ในการค้นหาความต้องการหรื อปรารถนาทีจะปฏิ บตั ิงานให้ได้มาตรฐานที ดี เลิ ศ หรื อให้ป ระสบ
ความสําเร็ จในสถานการณ์ ทีมีการแข่งขันของบุ คลากร ทฤษฎี นีมุ่งอธิ บายถึ งแรงจูงใจของบุ คคล
ทีทํางานเพือให้ได้มาซึ งความสําเร็ จโดยมิได้หวังรางวัลตอบแทน ซึ งความต้องการความสําเร็ จจาก
การทํางาน หมายถึ ง ความต้องการที จะทํา งานให้ ดี ทีสุ ดและเกิ ดผลสําเร็ จตามที ตังใจไว้ เมื อตน
ทํางานสําเร็ จก็จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทาํ งานอืนให้ประสบผลสําเร็ จต่อไป ดังนัน ตามแนวคิดนีหาก
องค์ก ารใดที มี บุ ค ลากรที มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ จํา นวนมาก มัก ส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตเร็ ว และ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องตามมา
แมคเคลแลนด์ (McClelland. 1962 : 99-122) นัก จิตวิท ยาแห่ งมหาวิท ยาลัยฮาวาร์ ด
ทําการวิจยั เกี ยวกับแรงจู งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จทังในระดับบุคคลและระดับสังคม
ผลจากการศึกษาสรุ ปได้วา่ คนมีความต้องการประสบความสําเร็ จ 3 ประการ
1. ความต้องการความสําเร็ จ (Need for achievement) เป็ นความต้องการทีจะบรรลุผล
สําเร็ จในงานที มีความท้าทายและการบรรลุ มาตรฐานของงานที ทําได้อย่างดีเยียม โดยทัวไปแล้ว
บุคคลทีมีความต้องการความสําเร็ จในงานสู งจะพยายามหาหรื อสร้างสถานการณ์ เชิ งแข่งขันให้กบั
ตนเองเพือทํางานให้ บรรลุ ผลสําเร็ จด้วยความพยายามของตนเอง และต้องการได้รับ ผลจากการ
ทํางานนันในทัน ทีด้วย และบุ ค คลที มีความต้องการเช่ น นี มักหลี กเลี ยงงานที มีจุดหมายที เป็ นไป
ไม่ ได้ห รื อยากเกิ น ไป เนื องจากมี ค วามเสี ยงต่อ ความล้ม เหลว นอกจากนันบุ ค คลประเภทนี ยัง
ต้อ งการแก้ปั ญ หาด้วยความคิ ด สร้ า งสรรค์ก ารสร้ างนวัต กรรมจึ งเป็ นทรั พ ยากรที มี คุ ณ ค่ าของ
องค์ก ารโดยทัวไปจะมี ค นเพี ย งประมาณ 10% ขององค์ก ารที มี ค วามต้อ งการความสํ าเร็ จ สู ง
ผูบ้ ริ ห ารพึ งจัด สิ งจู ง ใจให้บุ ค คลเหล่ านี ด้วยงานที มี ค วามท้าทายสามารถบรรลุ ผ ลได้ และมี ผล
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ย้อนกลับทันที แม้ว่าบุคคลประเภทนี จะมีแรงจูงใจจากภายในก็ตามแต่ผบู ้ ริ หารก็พึงให้ความสําคัญ
กับปัจจัยภายนอกด้วยเช่นกัน
2. ความต้องการอํา นาจ (Need for power) เป็ นความต้องการมี อิท ธิ พลเหนื อคนอืน
และสามารถควบคุ ม สถานการณ์ ได้ อํานาจนี มีส องลักษณะ คื อ อํานาจเชิ งส่ วนตัว เป็ นอํานาจที
ต้อ งการมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ คนอื นต้อ งการให้ค นอื นภัก ดี ต่อ ตนเองเป็ นส่ ว นตัว ไม่ ใช่ เพื อองค์ก าร
บางครั งอาจทําให้ จุด หมายขององค์ก ารถู ก ทําลายลงได้ อี ก ลัก ษณะหนึ งคือ อํา นาจเชิ งสถาบัน
เป็ นอํานาจที มุ่งทํางานร่ วมกับ บุ ค คลอื นเพือแก้ปั ญหา หรื อเพือบรรลุ จุด หมายขององค์ก ารเป็ น
บุคคลทีพยายามหาอะไรทําเพือองค์การ อุทิศตนเพือองค์การ จึงเป็ นบุคคลทีผูบ้ ริ หารพึงส่ งเสริ ม
ให้มีตาํ แหน่งเพือให้มีอิทธิ พลต่อการใช้ความพยายามของคนอืนด้วย
3. ความต้องการความสั มพันธ์ (Need for affiliation) เป็ นความต้องการความอบอุ่น
และความเป็ นมิตรกับคนอืน จึงมักแสดงออกโดยหวังจะให้ได้รับการยอมรับจากคนอืนหวังได้รับ
การมี น ําใจตอบแทนจากคนอื นและพยายามทํา ตนเป็ นคนมี ค วามจริ ง ใจ และพยายามเข้า ใจ
ความรู ้สึกของคนอืนให้มาก บุคคลประเภทนี ผูบ้ ริ หารพึงสร้ างแรงจูงใจโดยให้ทาํ งานแบบมีส่วน
ร่ วมให้มากขึน
1.6.6 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Gilmer
กิ ล เมอร์ (Gilmer. 1967 : 380-384) ได้กล่ าวถึ ง ปั จจัยที ก่ อให้ เกิ ด ความพึ งพอใจใน
การทํางานดังต่อไปนี
1. ความมันคงปลอดภัย ได้แก่ ความมันคงในการทํางาน การได้รับความเป็ นธรรม
จากผูบ้ งั คับบัญชา
2. โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลือนตําแหน่งให้สูงขึน
3. การจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานทีทีปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทังการดําเนินงานใน
การทํางานของหน่วยงาน
4. ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่ จํานวนเงินรายได้ประจําวันทีได้รับและรายได้ ทีจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษทีหน่วยงานจ่ายให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ลักษณะงานทีทํา ได้แก่ การได้ทาํ งานทีตรงกับความรู ้ความสามารถ
6. การนิเทศงานหรื อการฝึ กอบรม ได้แก่ การให้โอกาสในการหาความรู ้เพิมเติมโดย
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม และดูงาน
7. การติดต่อสื อสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์กนั ทังภายในและภายนอกหน่วยงาน
8. สภาพการทํางาน ได้แก่ แสง สี เสี ยง อากาศ เหมาะกับการทํางาน
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9. ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ความรู ้สึกพอใจทีผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ืนอย่าง
มีความสุ ข เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
10. สิ งตอบแทนหรื อผลประโยชน์เกือกูลต่าง ๆ เช่ น เงินบําเหน็จบํานาญ สวัสดิ การ
ทีอยูอ่ าศัยและค่ารักษาพยาบาล
ถ้าจะเปรี ยบเที ยบแนวคิด ในเรื องความต้องการของทฤษฎี ต่ าง ๆ สามารถสรุ ป ได้ตาม
ตารางนี
ตาราง 1 แสดงการเปรี ยบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีของมาสโลว์

ทฤษฎี ERG
ของอัลเดอร์ เฟอร์

ความต้องการประสบ
ความต้องการด้าน
ความสําเร็จสู งสุ ดในชี วิต การเจริ ญเติบโต
ความต้องการการยอมรับ
นับถือ
ความต้องการทางสังคม ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์กบั
คนอืน
ความต้องการความมันคง ความต้องการให้มี
ปลอดภัย
ชีวติ อยูร่ อด
ความต้องการทางด้าน
ร่ างกาย

ทฤษฎีความต้ องการ
ทฤษฎี ปัจจัย
อย่าง ของแมคคลีแลนด์ ของเฮอร์ สเบอร์ ก
ความต้องการจะประสบ
ความสําเร็จ
ความต้องการในอํานาจ

ปัจจัยจูงใจ

ความต้องการมี
ความสัมพันธ์กบั คนอืน

ปัจจัยบํารุ งรักษา

ทีมา : สุ พานี สฤษฎ์วานิช. 2552 : 167
จากการศึกษาเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้วเิ คราะห์ และสรุ ปแนวคิดแรงจูงใจในการทํางานโดยยึด
แนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัย ของเฟรดเดอริ ค เฮอร์ ซเบิร์ก สรุ ปได้ดงั นี
1. ปั จจัยจูงใจ หมายถึง ปั จจัยทีกระตุน้ จูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามในการปฏิ บตั ิงาน
ด้วยความพึ งพอใจให้ ได้ผลงานที ดี ยิงขึ น เป็ นปั จจัยที เกียวข้องสัมพัน ธ์กบั งานโดยตรง มี 5 ด้าน
ได้แก่
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1.1 ความสําเร็ จในการทํางาน หมายถึง การทีบุคคลสามารถทํางานและแก้ไขปั ญหา
ในการทํางานได้จนประสบความสําเร็ จ และเกิดความรู ้สึกพึงพอใจหรื อปลาบปลืมในผลสําเร็ จของ
งานนัน ๆ
1.2 การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ หมายถึ ง การที บุ ค คลได้รั บ การยกย่ อ งชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจ หรื อการแสดงออกทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
จากเพือนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา เมือทํางานอย่างหนึงอย่างใดสําเร็ จ
1.3 ลักษณะของงาน หมายถึ ง การทีบุคคลได้ทาํ งานทีตรงกับความรู ้ ค วามสามารถ
ลักษณะงานเป็ นทีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ และอยากทํางานตังแต่ตน้ จนจบกระบวนการ
1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การที บุ ค คลได้ รั บ มอบหมายและมี อ ํา นาจใน
การรับผิดชอบงานได้เป็ นอย่างดี หรื อมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานได้อย่างเต็มที
1.5 ความเจริ ญก้าวหน้า หมายถึ ง การทีบุคคลมีโอกาสเลือนขันเลือนตําแหน่ งทีสู งขึน
ในองค์การ การได้รับการฝึ กอบรมและมีโอกาสได้ศึกษาเพือเพิมพูนความรู้ความสามารถของตน
2. ปั จจัยคําจุน หมายถึ ง ปั จจัยทีจะคําจุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางาน หากไม่ได้
รั บ การตอบสนองจากปั จ จัย นี ก็ จ ะสร้ า งความไม่ พึ ง พอใจและไม่ มี ค วามสุ ขได้ ก ารทํา งาน
มี 5 ด้าน ได้แก่
2.1 นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง ข้อกําหนด และแนวทางในการบริ หารงาน
ของผูบ้ งั คับบัญชาส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตขององค์การและพนักงาน มีการบริ หารงานทีเป็ นระบบ
และติดต่อสื อสารกันภายในองค์การ
2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
คณะกรรมการ และเพือนร่ วมงาน มีความเข้าใจซึ งกันและกัน สามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
2.3 สภาพการทํางาน หมายถึ ง สภาพแวดล้อมและเครื องอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ห้องทํางานมีแสงและอากาศทีเพียงพอ ชัวโมงในการทํางานไม่มากหรื อน้อยเกิ นไป
ตลอดจนมีอุปกรณ์และเครื องมือต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
2.4 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ความรู ้ความสามารถในการ
บริ หารและปกครองด้วยความยุติธรรม ปราศจากความลําเอียงและอคติ
2.5 เงินเดือน หมายถึง การเลือนขันเงินเดือนเหมาะสมกับงานทีทํา และเป็ นทีพอใจ
ของพนักงาน
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2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
ความหมายของการประกันคุ ณภาพภายในตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 บัญญัติไว้วา่
การประกัน คุ ณ ภาพภายใน หมายความว่า การประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานันเอง
หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีมีหน้าทีกํากับดูแลสถานศึกษานัน
ซึ งระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษานันต้อ งพัฒ นาโดยยึด หลัก การ
3 ประการ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 10)
1. การกระจายอํา นาจ (Decentralization) สถานศึ ก ษามี อิ ส ระและมี ค วามคล่ อ งตั ว
ในการบริ ห าร และตัด สิ น ใจดําเนิ น งานทังด้า นการบริ ห ารงานวิช าการ งบประมาณ บุ ค ลากร
และทรัพยากร การจัดสิ งอํานวยความสะดวก และผูส้ อนทําบทบาทหน้าทีในการสอน จัดกิจกรรม
และพัฒนาสื อพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนให้ บ รรลุ ผลตามจุด หมายของหลักสู ต รได้อย่างเต็ ม ที
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพืนทีความต้องการของชุมชนและสังคมได้มากทีสุ ด
2. การเปิ ดโอกาสมี ส่ วนร่ วมในการทํ า งาน (Participation) หน่ วยงานทั งภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ผูป้ ระกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิน/ ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ทังในฐานะเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อคณะทํางาน
ในส่ วนอืน ๆ ของสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารร่ ว มกัน คิ ด ตัด สิ น ใจ สนับ สนุ น ส่ งเสริ ม และติ ด ตาม
ตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจนร่ วมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา
3. การแสดงภาระรับ ผิดชอบที ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาเป็ นเป้ าหมาย (Goals) ทีผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชนต้องได้รับรู ้ เพือการพัฒนาร่ วมกัน
และเพือการติดตามตรวจสอบการดําเนิ นงานของสถานศึกษาว่าสามารถนําพาผูเ้ รี ยนไปสู่ มาตรฐาน
ทีได้กาํ หนดร่ วมกันไว้หรื อไม่ จากเป้ าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่ าว สถานศึกษาต้องสร้ าง
การมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธี
การพัฒนาทีเหมาะสม และสามารถทําให้เกิดผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมาย
และจุ ด เน้น ที ต้องการพัฒ นาให้ ทุ ก ฝ่ ายได้รับ รู้ เพื อเป็ นสั ญ ญาประชาคมและเพื อให้ ทุ ก ฝ่ ายที
เกียวข้องมีทิศทางการทํางานทีชัดเจนสู่ เป้าหมายเดียวกัน
2.2 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
ดังนี
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ธี ระ รุ ณเจริ ญ (2553 : 79-85) ได้กล่าวถึ งรายละเอียดการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาในแต่ละขันตอน ดังนี
1. การเตรี ยมการ สถานศึกษาควรเตรี ยมการในเรื องต่อไปนี
1.1 การเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องจัดให้บุคลากร
ในสถานศึกษามีความพร้อม โดยอาจดําเนินการใน 3 เรื อง คือ
1.1.1 การสร้ างความตระหนัก ผูบ้ ริ หารถื อเป็ นบุ คคลสําคัญทีจะทําให้บุค ลากร
ซึ งได้ แ ก่ ครู นั ก เรี ยน ผู ้ ป กครอง และชุ มชน เกิ ดความตระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ และ
ความจําเป็ นของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารอาจใช้เทคนิควิธีการ เช่น
1. สร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ให้บุคลากรทีเกี ยวข้องกับทุ กฝ่ ายเข้ามามีส่ วนร่ วมในการระดมความคิด ร่ วมกัน
วางแผน และร่ วมกันทํางาน
3. สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการดําเนิ นงาน
4. เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้เกิดขึนกับผูร้ ่ วมงาน
5. มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
ฯลฯ
1.1.2 การเสริ มสร้างความรู ้ อาจทําได้โดย
1. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของสถานศึกษาทีมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ชีแจงถ่ายทอดความรู ้ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
2. เชิญบุคลากรภายนอกสถานศึกษาทีมีความรู ้ความเข้าใจมาเป็ นวิทยากร
3. นําบุคลากรในสถานศึ กษาเยียมชม และศึกษาดูงานในสถานศึกษาทีมีความพร้อม
หรื อประสบผลสําเร็ จจากการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 การศึก ษาข้อ มู ล สารสนเทศ ข้อมู ล สารสนเทศมี ค วามสําคัญ ในการตัด สิ น ใจ
ดําเนิ นงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการวางแผนการศึกษาและการกําหนดนโยบาย ซึ งต้องมีขอ้ มูล
ที มี คุ ณ ภาพ ถู ก ต้อ งครบถ้ว นและทัน สมัย จึ ง จะช่ ว ยให้ ก ารวางแผน การบริ ห ารจัด การและ
การตัดสิ นใจดําเนิ นการไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพสําหรับ การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษานี
จะต้องมีการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ เช่น
1. ผลการดําเนินการและการประเมินตนเองในรอบปี ทีผ่านมา
2. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทีเกียวข้อง
3. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนตนเอง
4. ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน
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ฯลฯ
2. การดําเนินการ
เมื อสถานศึ ก ษาได้เตรี ย มการเรี ยบร้ อยแล้ว การดําเนิ น การต่ อ ไป คื อ มี ก ารวางแผน
การปฏิบตั ิงานโดยการจัดทําธรรมนู ญโรงเรี ยน/แผนพัฒนาการศึ กษา (P) การปฏิ บตั ิตามแผน (D)
การประเมินตนเอง (C) และการปรับปรุ ง (A) มีรายละเอียดดังนี
2.1 การจัด ทําธรรมนู ญ โรงเรี ย น/แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Plan) ธรรมนู ญ
โรงเรี ย นมี อ งค์ป ระกอบที สํ าคัญ คื อ ภาพรวมของสถานศึ ก ษา ความคาดหวังของสถานศึ ก ษา
พัน ธกิ จ เป้ าหมาย จุ ด เน้น ในการดําเนิ น งาน ยุท ธศาสตร์ แผนงบประมาณ บทบาทหน้ าที ของ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและผู ้ที มี ส่ ว นเกี ยวข้อ ง องค์ ป ระกอบเหล่ า นี จะต้อ งมี ค วามสั ม พัน ธ์
ต่อเนืองกัน แสดงให้เห็นการพัฒนาความคิดทีเป็ นระบบ มีความชัดเจนและสามารถดําเนิ นการตาม
แนวทางจนบรรลุความคาดหวังได้
2.2 การปฏิ บ ตั ิ ตามแผนปฏิ บตั ิ การ (Do) เมื อสถานศึกษามี แผนปฏิ บ ตั ิ การประจํา ปี
ซึ งจัดทําขึนจากการมีธรรมนูญโรงเรี ยน บุคลากรทีเกียวข้องทีได้ระบุหน้าทีความรับผิดชอบไว้แล้ว
จะเป็ นตัว ขับ เคลื อนทํา ให้ โ ครงการในแผนดํา เนิ น ไปได้ ระหว่ า งการดํา เนิ น การอาจมี ก าร
ปรับ เปลี ยนรายละเอียดขันตอนของการดําเนิ น การได้ เพื อความเหมาะสมกับ สถานการณ์ ทีอาจ
เปลียนแปลงไปจากทีคาดว่าจะเกิดขึน ในการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการดังกล่าว ผูบ้ ริ หารควรจัดให้
มี ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น จัด สิ งอํา นวยความสะดวก ติ ด ตาม ดู แ ล กํ า กั บ และการนิ เ ทศ
การดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง เพือให้การปฏิ บตั ิ การของสถานศึกษาบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ อีกทังเป็ น
การแก้ปัญหาทีอาจเกิดขึนในระหว่างดําเนินการได้ดว้ ย
2.3 การประเมินตนเอง (Check) การประเมินตนเอง คือ กระบวนการในการบริ หาร
จัดการศึกษาที ใช้ควบคุม ตรวจสอบคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา โดยมุ่งให้ ทุกคนได้ป ระเมิ นการ
ทํางานของตนเอง ในลักษณะของการตรวจสอบทีผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นผูป้ ระเมินภารกิจของตนเอง
ขันตอนการประเมินตนเอง มี 6 ขันตอน คือ
1. การสร้างความตระหนัก
2. การเตรี ยมความพร้อม
3. การวางแผนการประเมินตนเอง
4. การประเมินตนเอง
5. การเขียนรายงานและการเผยแพร่
6. การนําผลการประเมินไปใช้
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การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนัน ระบบการนิ เทศ กํากับ ติดตาม เป็ นกระบวนการที
ทําให้การประเมินตนเองของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นกระบวนการทีเกียวข้องกับทุกขันตอน
ของการประเมิ น ตนเอง โดยนําข้อมู ล สารสนเทศที เป็ นข้อมู ล ย้อ นกลับ ไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการ
ดําเนินการในแต่ละขันตอนให้บรรลุเป้ าหมาย
3. การปรับปรุ ง/ การนําไปใช้ (Action)
เมื อสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเอง จะทําให้ส ถานศึ ก ษาได้ข ้อมู ล สารสนเทศ
ซึ งเป็ นประโยชน์ สําหรั บ การปรั บปรุ งการดําเนิ นการของสถานศึ กษา และเป็ นประโยชน์ในการ
นํา ไปใช้เพื อการวางแผนการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในระยะต่ อ ไป รวมทังการจัด ทํา ระบบ
สารสนเทศทีสําคัญให้เป็ นปัจจุบนั
4. การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
การจัดทํารายงานการประเมิ นตนเองเป็ นกระบวนการทีสถานศึกษาต้องดําเนิ นการให้มี
ข้อสรุ ปเพือบันทึกการประเมินตนเองเป็ นเอกสารหลักฐานสําหรับนําไปใช้ปรับปรุ งพัฒนางานของ
สถานศึกษา ชุ มชน หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบ การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองนัน สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ดงั ต่อไปนี
4.1 การกําหนดกลุ่ ม เป้ าหมายการรายงาน กลุ่ ม เป้ าหมายการรายงานการประเมิ น
ตนเองมี ห ลายกลุ่ ม ดัง นัน การกํา หนดกลุ่ ม เป้ า หมายที ชัด เจนจะช่ ว ยในการสื อสารระหว่า ง
สถานศึกษากับกลุ่มเป้ าหมาย โดยกลุ่ม เป้ าหมายการรายงานทีสถานศึกษามุ่งหวังเผยแพร่ ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี
4.1.1 ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายทีสถานศึกษามุ่งหวัง เผยแพร่ ผล
การประเมิ น ด้า นคุ ณ ลัก ษณะและผลสั ม ฤทธิ ของนั ก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คลและรายวิ ช ากลุ่ ม
ประสบการณ์
4.1.2 กรรมการสถานศึ ก ษาและผู ป้ กครอง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที สถานศึ ก ษา
มุ่งหวังเผยแพร่ ผลการดําเนิ นงาน ความก้าวหน้า ผลงานกิจกรรมสําคัญ ครอบคลุมภารกิจทีกําหนด
ในธรรมนูญโรงเรี ยน เพือสร้างความพึงพอใจและความเชือมันในสถานศึกษา
4.1.3 ครู แ ละหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที สถานศึ ก ษามุ่ ง หวัง
เผยแพร่ ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญโรงเรี ยน
4.2 การกําหนดรู ปแบบของรายงาน การรายงานการประเมินตนเอง เป็ นการรายงาน
ให้กลุ่มเป้ าหมายรับทราบถึงสถานภาพและผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ซึงมีความ
หลากหลายจําเป็ นต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้านการสื อสาร รู ปแบบการรายงานเป็ นส่ วนสําคัญที
สถานศึกษาต้องพิจารณาในการจัดทําเป็ นอย่างยิง โดยรู ปแบบการรายงานควรมีลกั ษณะการรายงาน
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ทีให้ขอ้ มูลสารสนเทศด้านแผนงาน/ โครงการทีสรุ ปถึงภูมิหลังของโครงการ ลักษณะการประเมิน
ผลการประเมิน การสรุ ปและข้อเสนอแนะ
4.3 การกําหนดเค้า โครงของรายงาน กําหนดเค้า โครงของรายงานที สถานศึ ก ษา
ต้อ งการนําเสนอสภาพและผลการดํา เนิ น งานตามภารกิ จที กําหนดในธรรมนู ญ เรื องนโยบาย
เป้าหมาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน/โครงการ
4.4 การรวบรวมข้อมูลผลการดําเนิ นงาน สถานศึกษาควรดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล
ตามเค้าโครงของรายงาน ซึงประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ
ประเภทที 1 ข้อมูลทัวไป คือ ข้อมูลทีบรรยายสภาพของสถานศึกษาด้านภูมิศาสตร์
สภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน
ประเภทที 2 ข้อมูลทีแสดงถึงสภาพและการดําเนิ นงานของสถานศึกษา บริ บทของ
สถานศึกษาตามแนวทางทีกําหนดในธรรมนูญ แผน/ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี
4.5 การวิ เคราะห์ แ ละแปลผลข้อ มู ล เป็ นขันตอนที สถานศึ ก ษานํ า ข้อ มู ล จาก
การจัดเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแล้วนําเสนอเป็ นสารสนเทศ โดยใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติทีสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล สภาพและผลการดําเนิ นงาน เช่น ข้อมูลเชิ งปริ มาณ อาจใช้
การวิเคราะห์ หาค่าเฉลี ย ร้ อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น ส่ วนข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพก็ตอ้ งใช้
การวิเคราะห์จาํ แนกจัดกลุ่ม บรรยาย เป็ นต้น
4.6 การนํ า เสนอข้อ มู ล เป็ นขันตอนที สถานศึ ก ษาจัด ทํา รายงานให้ เหมาะสม
กับ กลุ่ม เป้ าหมาย รู ปแบบการรายงาน เค้าโครงของการรายงาน ลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์
และแปลผล เพือเสนอคณะผูบ้ ริ หารพิจารณาก่อนเผยแพร่ สู่กลุ่มเป้ าหมาย
4.7 การเผยแพร่ สู่กลุ่มเป้ าหมาย สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองแล้วจึง
เผยแพร่ สู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายต่ า ง ๆ เช่ น ครู ผูเ้ รี ย น ผู ้ป กครอง กรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และ
หน่วยงานทีเกียวข้องสรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเอง
4.7.1 ข้อมูลทัวไป
1. ประวัติและความเป็ นมาของสถานศึกษา
2. สถานทีตังหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. โครงสร้างการบริ หารงาน
4. ข้อมูลผูบ้ ริ หารและบุคลากร
5. ข้อมูลนักเรี ยน
6. งบประมาณ
7. ข้อมูลสภาพชุ มชน
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4.7.2 วิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์
2. เป้าหมาย
3. มาตรฐาน
4. แผนการดําเนิ นงาน
4.7.3 ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินตามตัวบ่งชีของมาตรฐาน
2. จุดเด่น จุดด้อย ผล แนวทางแก้ไข
4.7.4 สรุ ปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านปั จจัย กระบวนการและผลผลิตทีเน้น
2. จุดเด่น (เงือนไขความสําเร็ จ)
3. จุดด้อย (สาเหตุและแนวทางการปรับปรุ ง)
กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 13-15) ได้กล่าวถึงการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไว้ดงั นี
1. ขันเตรี ยมการ
1.1 การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดยทําความเข้าใจเกียวกับการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในประเด็น ที สําคัญ เช่ น การประเมิ นคุ ณ ภาพคื ออะไร มี ค วามสําคัญ ต่ อการพัฒ นา
อย่า งไร ขันตอนการประเมิ น คุ ณ ภาพเป็ นอย่างไร เน้ น ยํากับ บุ ค ลากรในการให้ ค วามร่ ว มมื อ
การตอบคําถามหรื อการสั ม ภาษณ์ โดยยึด หลัก การตอบตามสิ งที ปฏิ บ ตั ิจ ริ งและผลที เกิ ด ขึ นจริ ง
เน้นยําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจําของทุกคนทีต้องร่ วมมือ
กัน ทําอย่างต่อเนื อง สร้างความตระหนัก ถึ งคุ ณค่าของการประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการทํางานเป็ นทีม และต้องพัฒนาความรู ้ ทักษะเกียวกับการประเมิน
คุ ณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี โดยเน้นเนื อหา การกําหนดกรอบมาตรฐานการประเมิ น
การสร้างเครื องมื อประเมิ นตามมาตรฐาน การเก็ บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากผลการ
ประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
1.2 การแต่ง ตังคณะกรรมการหรื อ คณะทํางานด้า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา รั บ ผิด ชอบในการประสานงาน กํากับ ดู แล ช่ วยเหลื อ
สนับ สนุ น ให้ ทุ ก ฝ่ ายทําร่ วมกัน เป็ นที ม ซึ งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานควรจะประกอบด้วย
ผูบ้ ริ ห าร ครู นัก เรี ยน บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา รวมไปถึ งผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขันพืนฐาน และผูท้ ีมีส่วนเกียวกับสถานศึกษา
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2. ขันดําเนินงาน
ขันดําเนิ นงานเป็ นกระบวนการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิง
ซึ งวงจรของเดมมิ งประกอบด้ว ย การวางแผน (Plan) ปฏิ บ ัติ ต ามแผน (Do) ตรวจสอบผล
การดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึ กษา (Check) และพัฒนาปรับปรุ งอยู่เสมอ (Act) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นวงจรต่อเนือง
2.1 การวางแผนการปฏิ บตั ิงาน (P) จะต้องมีการกําหนดวัตถุ ประสงค์/ เป้ าหมายของ
การประเมินให้ชดั เจน โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นแนวทางการดําเนินงาน
รวมไปถึ งการวางแผน ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการดําเนิ น งาน ระยะเวลาและทรั พ ยากรที ต้องใช้สํา หรั บ
การจัดทําแผนของสถานศึกษา เช่ น แผนปฏิ บตั ิการประจําปี แผนพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา แผนงบประมาณ แผนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น กําหนดวิธี การประเมิ น
ตัวบ่งชี ความสําเร็ จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาเตรี ยมเครื องมื อที ใช้ในการประเมิ น
วางแผนการเก็บข้อมูล วางแผนการวิเคราะห์/สรุ ปและรายงานผล
2.2 การดําเนิ นการตามแผน (D) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี ผูบ้ ริ หารควรให้
การส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุ ข โดยจัดสิ งอํานวยความสะดวก สนับสนุ น
ทรัพยากรเพือการปฏิบตั ิ กํากับ ติดตาม การทํางานให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้และให้การนิเทศ
2.3 การตรวจสอบผลการดํา เนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษา (C) โดยวางกรอบ
การตรวจสอบผลการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา สร้ างเครื องมือการประเมินตามมาตรฐาน
การศึ ก ษา กํา หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตัว บ่ ง ชี ตามมาตรฐานการศึ ก ษา ดําเนิ น การตรวจสอบ
การดําเนินงานและสรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
2.4 การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมาปรั บ ปรุ ง (A) สถานศึ ก ษานํ า ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษามาวิ เคราะห์ วางแผนการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
การดําเนิ นงานของสถานศึกษาในส่ วนทีเป็ นจุดทีควรพัฒนา ดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ น
ของสถานศึกษาตามแนวทางทีสถานศึกษาเลื อกใช้ แล้วดําเนิ นการตรวจสอบผลการดําเนิ นงานว่า
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต้องการบรรลุผลหรื อไม่ ซึ งเป็ นการย้อนกลับไปดําเนินตามขันตอนที 1 ใหม่
เพื อนํา ไปวางแผนพัฒ นาการปฏิ บ ัติ งานในระยะต่ อไป สํ า หรั บ งานที มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้พฒั นาการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงขึ
ิ นไป
3. ขันการจัดทํารายงานผลการประเมิน
เมือสถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเสร็ จแล้ว จะทํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุ ปจุดแข็งและจุดทีควรพัฒนา
ของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด ผูเ้ กียวข้อง และสาธารณชนทราบ
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วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555 : 143-145) ได้กล่าวถึงการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว้ดงั นี
1. ขันการเตรี ยมการ
1.1 เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
1.1.1 สร้างความตระหนัก
1.1.2 พัฒนาความรู ้และทักษะ
1.2 แต่งตังกรรมการทีรับผิดชอบ
2. ขันดําเนินการ
2.1 วางแผนปฏิบตั ิงาน (P)
2.1.1 กําหนดเป้าหมายหรื อมาตรฐานการศึกษา
2.1.2 จัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมาย
2.1.3 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
2.1.4 กําหนดระยะเวลา
2.1.5 กําหนดงบประมาณ
2.1.6 กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
2.2 ดําเนินการตามแผน (D)
2.2.1 ส่งเสริ มสนับสนุน
2.2.2 จัดสิ งอํานวยความสะดวก สนับสนุ นทรัพยากร
2.3 ตรวจสอบประเมิน (C)
2.3.1 วางกรอบการประเมิน
2.3.2 จัดหาหรื อจัดทําเครื องมือ
2.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.4 วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3.5 แปลความหมาย
2.3.6 ตรวจสอบ/ ปรับปรุ งคุณภาพการประเมิน
2.4 นําผลการประเมินมาพัฒนา/ ปรับปรุ ง (A)
2.4.1 ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2.4.2 วางแผนในระยะต่อไป
2.4.3 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
3. ขันการรายงานผล
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เป็ นการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หรื อรายงานประจําปี
3.1 รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
3.2 การวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี
3.3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
แซนเดอร์ (Sanders. 1995 : 168-172) ได้เสนอขันตอนในการดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายใน โดยแบ่งออกเป็ น 11 ขันตอน ได้แก่
1. การระบุองค์ประกอบของโรงเรี ยนทีต้องการประเมิน
2. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการใช้ผลการประเมิน
3. การสร้างความร่ วมมือในการทํางานในกลุ่มผูเ้ กียวข้อง
4. การกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ
5. การรวบรวมข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบทีต้องการประเมินซึงสอดคล้องกับเกณฑ์ที
กําหนด
6. การประเมินสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อกิจกรรมการดําเนินงานผลผลิต
7. การประมวลผลข้อมูล
8. การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
9. การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
10. การทํารายงานสรุ ปผลการประเมิน
11. การใช้ผลการประเมินในการพัฒนาโรงเรี ยน
มิ ร อน (Miron. 1998 : Website) ได้เสนอว่า ในการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย นต้ อ ง
กําหนดขันตอนการทํางานออกเป็ น 4 ระยะ ได้แ ก่ ขันการวางแผน ขันการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ขันการวิเคราะห์ข ้อมูล และการศึ กษาเอกสารที เกี ยวข้อง และขันการเขียนรายงาน ขันตอนที เขา
นําเสนอไม่ได้แตกต่างจากผูอ้ ืนเสนอ เป็ นแนวทางกว้าง ๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล อย่า งไรก็ ต าม ยัง ได้ ย าให้
ํ เห็ น ว่า ขันตอนการประเมิ น โรงเรี ย นที ได้ม าตรฐานจะต้อ ง
ดําเนิ นการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ การใช้ประโยชน์จากการประเมิน
ความเป็ นไปได้ของการประเมิน ความเหมาะสมของการประเมินและความถูกต้องของการประเมิน
2.3 บทบาทหน้ าทีและภารกิจของครู ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
รุ่ ง แก้ว แดง (2545 : 111-112) กล่ า วว่า บทบาทสํ าคัญ ของครู ใ นการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายใน คื อ การประกัน คุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย น ซึ งต้อ งมี ก ารปฏิ รู ป การสอน เพื อปฏิ รู ป
การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ งครู แต่ละคนสามารถกําหนดกระบวนการ
ทํางานของตนเองได้ อาจจําแนกเป็ นขันตอนได้ดงั นี (รุ่ ง แก้วแดง. 2545 : 94-96)
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ขันตอนที 1 ศึก ษาเรื องมาตรฐานการศึก ษาและหลัก สู ต รให้เ ข้า ใจ ถ้า เป็ นไปได้
ควรศึกษาให้ครบทังหน่วยของการเรี ยนทีอาจจะกําหนดเป็ นภาคเรี ยนหรื อทังปี การศึกษา
ขันตอนที 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทังจะต้องสามารถกําหนดสิ งที
จะบรรลุผล หรื อสิ งที จะเกิ ดขึน หรื อพฤติกรรมของนักเรี ยนทีจะเกิ ดขึ นหลังจากได้รับการศึ กษา
การวางแผนอาจทําอย่างง่าย ๆ โดยใช้ Gantt Chart ก็ได้
ขันตอนที 3 นํากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในการสอนของครู โดยใช้กระบวนการวิจยั
ตามปกติ
ขันตอนที 4 ดําเนิ น การสอน โดยทํางานร่ วมกับ ผูเ้ รี ยน หมายความว่า ต้องลดบทบาท
การบอกของครู มาเป็ นการทํางานร่ วมกับผูเ้ รี ยน โดยอํานวยความสะดวกให้ ผูเ้ รี ยนได้มี บทบาท
ในการเรี ยนมากขึน
ขันตอนที 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ งทีครู สอนไปนันบรรลุตามเป้าหมายตามทีกําหนด
ไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พิจารณาเป็ นรายบุคคลและรายชันเรี ยน
ขันตอนที 6 วิเคราะห์ เพือปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในวงจรต่อไป
ขันตอนที 7 บัน ทึกสรุ ปผลการสอน ว่าในคาบหรื อหน่ วยนันมีค วามสําเร็ จ บรรลุ ตาม
เป้ าหมายมากน้อยเพีย งใด มี ปั ญหาและอุ ป สรรคที ต้องแก้ไ ขอย่างไร มี ค าํ แนะนําเพื อจะนําไป
ปรับปรุ งต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ งทุกอย่างเอาไว้เป็ นหนึงหน่วย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2554 : 34, 37-39) ได้ก ําหนดบทบาทหน้าที และภารกิ จ ของครู
ในการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี
1. เตรี ยมความพร้อม
1.1 ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง ได้แก่ แนวคิดของการประกันคุณภาพ
การศึกษา พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545
โดยเฉพาะ หมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ.2546 และฉบับปี พ.ศ.2553) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐาน มาตรฐานเพือการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษาระดับเขต
พืนทีการศึกษา ทําความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 จั ด ระ บ บ ส ารส น เท ศ ที เกี ย ว ข้ อ ง ไ ด้ แ ก่ ข้ อ มู ล นั ก เรี ยน ราย บุ ค ค ล
ด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทีตนสอนหรื อรับผิดชอบ (กรณี เป็ นหัวหน้า
กลุ่มสาระ) ข้อมูลด้านสุ ขภาพ ด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ สถิ ติการมาเรี ยน ข้อมูลส่ วนตัวของ
ครู เอง ได้แก่ ด้านการศึกษา อบรมหรื อการดู งาน ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ และภู มิปัญญาท้องถินทีครู ใช้
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ในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น ทังนี ควรจัดทําให้อย่างต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั (ครู มีแฟ้ มประวัติและ
ผลงานของตนเอง)
1.3 ร่ ว มกําหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นในภาพรวมของสถานศึ ก ษาและจัด ทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
1.4 จัดทําแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีตนรับผิดชอบเป็ นรายบุคคล จัดทําหน่วย
การเรี ยนรู ้/ แผนการจัดการเรี ยนการสอน ผลิ ตและใช้สือ/ แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินทีท้าทาย
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทําให้รู้สึกสนุ กและต้องการแสวงหาคําตอบหรื อความรู ้ในส่ วนอืน ๆ เพิมเติม
ต่ อ ไปอี ก ใช้ วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลหลาย ๆ วิ ธี ที สอดคล้องกับ กิ จ กรรมที ให้ ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ัติ
เพือการพัฒ นาและตัดสิ น ผลการเรี ยนได้อย่างถู กต้องสะท้อนแนวทางในการปรับ ปรุ งผูเ้ รี ยนได้
อย่างถ่องแท้ รวมทังจัดทําแผนงาน/ โครงการทีได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ โดยเน้นกิ จกรรมที ให้
ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนเป็ นอันดับต้น
1.5 ให้ความร่ วมมือในการจัดทําแผนงาน/ โครงการตามมาตรฐานการศึ กษาและตัว
บ่งชีระดับสถานศึกษา นโยบาย เป้ าหมาย การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา
2. ดําเนินการ
2.1 จัด การเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ /
แผนการจัดการเรี ยนการสอนวัดและประเมิ นผลตามสภาพจริ ง รวมทังบันทึกผลการจัดการเรี ยน
การสอนเพือนําไปปรับปรุ งและพัฒนาวิธีสอน/ จัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
2.2 ปฏิบตั ิตามแผนงาน/โครงการโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามทีได้รับมอบหมาย
3. ประเมินผล
3.1 ประเมินและสรุ ป ผลการจัดการเรี ยนการสอนและการดําเนิ นงานตามแผนงาน/
โครงการ
3.2 เขียนรายงานการจัดการเรี ยนการสอนและผลการปฏิบตั ิตามแผนงาน/ โครงการ
รายภาคเรี ยนแล้วรวบรวมสรุ ปเป็ นรายงานประจําปี
3.3 นําเสนอหรื อรายงานผลแก่ ผูท้ ี เกียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หรื อสาธารณชน เป็ นต้น
4. ปรับปรุ งและพัฒนา
4.1 นํา ผลการจัด การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ /
แผนการจัดการเรี ยนการสอนและผลการปฏิ บ ตั ิ ตามแผนงาน/ โครงการมาศึ กษาวิเคราะห์จุดเด่ น
จุดที ควรพัฒนาเป็ นรายบุ คคล รายชันรายภาครายปี เพือกําหนดเป็ นเป้ าหมายใหม่ ในการพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพให้มากทีสุ ด

40

จากการศึ ก ษาเอกสาร ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ แ ละสรุ ป แนวคิ ด การดําเนิ น งานการประกัน
คุณภาพภายในของครู สรุ ปได้ดงั นี
การดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู หมายถึ ง ครู ในสถานศึ ก ษาได้
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามขันตอนและบทบาทหน้าทีของตนเอง ดังนี
1. การเตรี ยมการ หมายถึง การศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที เกี ยวข้องร่ วมกําหนด
เป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา รวมทังจัดทําแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของ
ผู ้เรี ยน จัด ทําแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ผลิ ต และใช้ สื อ/ แหล่ ง เรี ย นรู ้ จัด ทํา แผนงาน/ โครงการ
ที ได้รับ มอบหมายโดยเน้น กิ จกรรมที ให้ ความสําคัญ กับ ผูเ้ รี ย น และจัด ระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั
2. การดําเนิ น การ หมายถึ ง การจัด การเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมตามหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา
แผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อาจนํากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในการ
สอน วัด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และบัน ทึ ก ผลการจัด การเรี ยนรู ้ รวมทังการปฏิ บ ัติ ต าม
แผนงาน/ โครงการทีได้รับมอบหมาย
3. การประเมินผล หมายถึ ง การประเมิน สรุ ปผล และเขียนรายงานการจัดการเรี ยนรู ้และ
ผลการปฏิ บ ตั ิ ตามแผนงาน/ โครงการแล้วรวบรวมสรุ ปเป็ นรายงานประจําปี แล้วรายงานผลแก่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
4. การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา หมายถึ ง การนํ า ผลการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามหลัก สู ตร
สถานศึกษา หน่ วยการเรี ยนรู ้ / แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และผลการปฏิ บ ตั ิตามแผนงาน/ โครงการมา
วิเคราะห์จุดเด่น จุดทีควรพัฒนาเป็ นรายบุคคล รายชัน รายภาค รายปี เพือกําหนดเป็ นเป้ าหมายใหม่
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.4. สภาพและปั ญหาเกียวกับการดําเนิน งานการประกันคุ ณภาพภายในของสํ านักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต 2
2.4.1 สภาพการบริ ห ารจั ด การของสํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ปี การศึกษา 2556
มีโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 166 โรงเรี ยน จํานวนผูบ้ ริ หาร 143 คน จํานวนข้าราชการครู 1,700 คน
และมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี
1. วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรคุ ณ ภาพที มุ่ งส่ งเสริ ม และบริ ก ารการจัด การศึ ก ษาให้ ท วถึ
ั ง เสมอภาค
มีคุณธรรม และคุณภาพ เน้นความเป็ นอยุธยา ก้าวสู่ สากล
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2. เป้าประสงค์
2.1 ประชากรวัยเรี ยนทุกคนในเขตบริ การ ได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐาน
15 ปี อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
2.2 ผูเ้ รี ยนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานและมีคุณลักษณะ
ความเป็ นอยุธยา
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เต็มตามศักยภาพ
2.4 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา เป็ นองค์กรทีมี
คุ ณ ภาพและมี ค วามเข้ ม แข็ ง เป็ นกลไกขับ เคลื อนการศึ ก ษาขันพื นฐานสู่ มาตรฐานอย่ า ง
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
3. กลยุทธ์การพัฒนาเขตพืนทีการศึกษา
3.1 พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาขันพื นฐานสู่ ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษา
ทศวรรษทีสอง
3.2 เสริ มสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
3.3 ปลู กฝั งคุ ณ ธรรมความสํานึ ก ในความเป็ นไทย รั กประชาธิ ป ไตย ห่ างไกล
ยาเสพติด
3.4 พัฒนาสมรรถนะการปฏิ บตั ิ งานของครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้เป็ น
ครู ยคุ ใหม่
3.5 พัฒ นาองค์ ก ารให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ และสู่ อ งค์ ก รแห่ ง
การเรี ยนรู้
3.6 เสริ มสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมจากทุ ก ภาคส่ วนของสั ง คมในการส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษาตลอดชีวติ
2.4.2 ปัญหาทีพบในเกียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสํ านักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
จากรายงานการประชุ มรองผูอ้ าํ นวยการ และผูอ้ าํ นวยการกลุ่ มสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ครั งที 12/2555 วันที 3 ธัน วาคม 2555 ได้ท ราบ
ปั ญหาเกียวกับการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา ทีพบมากคือ ตัวชี วัดที 8 (สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2. 2555 : 5) ซึงเกิดจาก
1. บางโรงเรี ยนไม่ทาํ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
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2. ประกาศมาตรฐานของโรงเรี ยนและมาตรฐานเพิ มเติม ในสถานศึก ษาเข้าไม่ ถึ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรี ยน
3. โรงเรี ยนไม่ทาํ แผนปฏิบตั ิการในแต่ละปี โรงเรี ยนใช้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี แผนพัฒนาในแบบเดิม (สมศ.จะดูแผนฯ ดู SAR ของโรงเรี ยนตังแต่ปี 2552 - 2554)
4. ขาดการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
5. ครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. วิธีการประเมินจะดูผเู ้ รี ยนในมาตรฐานที 5
3. งานวิจัยทีเกียวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
สุ ชาย จินะเสนา (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่งผล
ต่อความสําเร็ จในการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาอยู่ในระดับ มาก เมื อพิจารณารายปั จจัย
พบว่าทังเก้าปัจจัยอยูใ่ นระดับมากโดยปั จจัยทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ ทัศนคติและทักษะ รองลงมา คือ
การมีภาวะผูน้ าํ คุณภาพการสอนของครู การสื อสารทีมทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ความร่ วมมือ
และการสนับสนุ นจากแหล่ งอืน การนิเทศ กํากับและติ ดตามการจัดการศึกษา และระบบคุ ณภาพ
และขอบข่ายความรับผิดชอบ ตามลําดับ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ภูเก็ ต โดยภาพรวมมี การปฏิ บ ตั ิ ในระดับมาก เมื อพิจารณาตามขันตอนการดําเนิ น งาน 4 ขันตอน
พบว่า ทุกขันตอนมีการปฏิ บตั ิในระดับมาก โดยขันตอนปฏิบตั ิทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ การวางแผน
ปฏิ บ ัติง าน รองลงมา คื อ การปฏิ บ ัติ ต ามแผน การนําผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ ง งาน และการ
ตรวจสอบและประเมินผล ตามลําดับ
ระดับความสําเร็ จการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม ทุกปั จจัยอยู่
ในระดับมาก โดยปั จจัยทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ การดําเนิ นการประกันคุ ณภาพภายใน รองลงมา คือ
การเตรี ย มการประกัน คุ ณ ภาพภายใน และการรายงานการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ตามลําดับ
การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา กับ การดําเนิ น งานประกัน คุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
การวิเคราะห์ตวั แปรพยากรณ์ โดยมีปั จจัยที ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา จํานวน 9 ปั จ จัย และปั จ จัย ด้านชี ว สั ง คม 4 ปั จ จัย พบว่าปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ
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ความสําเร็ จในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษามีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ระบบคุ ณภาพและ
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน การสื อสาร ตําแหน่ งหน้าที เพศ และ
ขนาดโรงเรี ยนที ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิ ติทีระดับ .01 เขี ยนเป็ นสมการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี ความสําเร็ จในการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายใน = .430(ระบบ) + .266(ผู น้ ํา) + -.286(แรงจู งใจ)+ .234(สื อสาร) + -.118
(ตําแหน่ง) + -.117(เพศ) + .113(ขนาดโรงเรี ยน)
สาธิ ต อุส่าห์ดี (2549 : 88 - 89) ได้ศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายใน
ของสถานศึก ษาขันพื นฐาน สั ง กัด สํานัก งานเขตพื นที การศึ กษาชลบุ รี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ปั ญ หาการดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในภาพรวมทัง 3 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับ ปานกลางทุ กด้าน โดยด้านการเตรี ยมการมี ค่าเฉลี ยมากทีสุ ด และด้านการรายงานผล
มีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกียวกับปั ญหาการดําเนิ นงานการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน พบว่าในภาพรวมและรายด้ านทัง 3 ด้า น
ไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื อจํา แนกตามขนาดสถานศึ ก ษา พบว่ า ในภาพรวม 3 ด้า นไม่ แ ตกต่ า งกัน
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าแตกต่างกันเพียงด้านเดียว คือ ด้านการเตรี ยมการ
สัลมาน สะบูดิง (2551 : 102 - 105) ได้ศึกษาปั จจัย การบริ หารทีส่ งผลต่อการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ยะลา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยการบริ หารทีส่ งผลต่อการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลาม สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษายะลา เขต 1 โดยภาพรวม การแสดง
พฤติกรรมและการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับ ปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการจู ง ใจ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้า นการติ ด ต่ อ สื อสาร ด้า นการทํางานเป็ นที ม มี ก ารแสดง
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านทรัพยากรเพือการเรี ยนการสอน ด้านโครงสร้ างองค์การ
และด้านเทคโนโลยีมีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ส่ วนด้านภาวะผูน้ าํ อยูใ่ นระดับมาก
2. การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการบริ หารกับการดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในของ
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 เมือพิจารณาเป็ นราย
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ด้าน พบว่าทุ กด้านมีความสั มพันธ์กนั ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสู งถึ งสู ง อย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01
4. ปั จ จัย การบริ หารด้ า นการทํา งานเป็ นที ม ด้า นทรั พ ยากรเพื อการเรี ย นการสอน
ด้านภาวะผูน้ าํ และด้านโครงสร้างองค์การ สามารถพยากรณ์การดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม สํานัก งานเขตพื นที การศึ ก ษายะลา เขต 1 ได้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ .842 มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการพยากรณ์ ร้ อ ยละ 70.8 และความคลาดเคลื อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ า กับ .354
โดยสร้างสมการพยากรณ์ การดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษายะลา เขต 1 ในรู ปคะแนนดิบได้ดงั นี
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน = .768 + .211 (การทํางานเป็ นทีม)
+ .269 (ทรัพยากรเพือการเรี ยนการสอน)
+ .148 (ภาวะผูน้ าํ ) + .176 (โครงสร้างองค์การ)
เนตรรุ ้ ง อยู่เจริ ญ (2553 : 96 - 97) ได้ศึก ษาปั จจัย เชิ งสาเหตุ ที ส่ ง ผลต่ อการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของครู ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
1. ตัวแปรปั จจัยทุ กตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า
2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานทีสร้างขึนมีความสอดคล้องกลมกลื นกับ
ข้อมูล เชิ งประจัก ษ์ และค่าสั ม ประสิ ท ธิ การพยากรณ์ ข องการมี ส่ วนร่ วมในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา พบว่า มี ค่ าเท่ ากับ .59 แสดงว่า ตัว แปรปั จจัยที นํามาศึ กษาในโมเดลสามารถร่ วมกัน
อธิ บายความแปรปรวนของการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 59
3. อิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมทีส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับอิทธิ พลทางตรงจาก
การติดต่อสื อสาร เจตคติ ต่อการมี ส่วนร่ วม และแรงจู งใจในการทํางาน ซึ งมีขนาดอิท ธิ พลเท่ ากับ
.32, .46 และ .09 ตามลําดับ สํ าหรั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ้อมต่ อ การมี ส่ ว นร่ วมในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาที ได้รั บ จากตัว แปรบรรยากาศองค์ ก ร ผ่ า นเจตคติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มและแรงจู ง ใจใน
การทํางาน มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .78 และ .80 ตามลําดับ
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รังสิ มนั ตุ์ เชื อนรัมย์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจยั
พบว่า
1. ปั จจัยจู งใจ – ปั จจัยคําจุนมีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู ผูส้ อน
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา สํานัก งานเขตพืนที การศึกษาบุ รีรัมย์ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
เมื อพิจ ารณาปั จจัยจู งใจ พบว่า ด้านความสํ า เร็ จในการทํางาน และด้านความก้า วหน้า มี ผ ลต่ อ
แรงจูง ใจในการปฏิ บ ัติง านอยู่ในระดับ มาก ส่ วนด้า นลัก ษณะของงานที ปฏิ บ ัติ ด้านการได้รับ
การยอมรับนับ ถื อ และความรับผิดชอบ มี ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง
และเมือพิจารณาปั จจัยคําจุน พบว่า ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลในหน่วยงาน
และด้านโอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนด้านสภาพการทํางาน ด้านความมันคงในงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านเงินเดื อน
ด้านเป็ นอยู่ส่วนตัว และด้านการปกครองบังคับ บัญชา มี ผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิ งานอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ข้าราชการครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุ รีรัมย์ เขต 4
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเลื อก
เพือนร่ วมงานทีมีความสามารถ ด้านการมีความอยากรู ้ในความเด่นหรื อด้อยของผลงาน ด้านความ
พยายามผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพเพือให้ผอู ้ ืนยอมรับ ด้านการมีความพยายามไปสู่ สถานะทีสู งขึน
ด้านการมีความมุ่งมันในวิชาชีพ ด้านมีความกล้าเผชิ ญกับอุปสรรค และด้านการมีความคิดคํานึงถึง
อนาคต มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการมีความหวังว่าจะประสบ
ผลสําเร็ จ ด้านการเห็ นคุณค่าของเวลา และด้านการมีความอดทนในการทํางานหนัก มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ข้าราชการครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุ รีรัมย์ เขต 4
ที มี รายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี แรงจูงใจในการปฏิ บ ตั ิ งานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า เมือมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานก็จะพยายามหาวิธีแก้ไขปั ญหา และอุปสรรค
จนสามารถทํางานได้สาํ เร็ จ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. ข้าราชการครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ทีมีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
กฤษฎา การี ชุม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริ หารทีส่ งผลต่อการดําเนิ นงาน
ประกัน คุณภาพภายในของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั งกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
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1. ระดับ ปั จ จัย ทางการบริ หารระดั บ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านภาวะผูน้ ํา รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านโครงสร้ าง
องค์กรและด้านการติดต่อสื อสาร ส่ วนระดับปั จจัยทางการบริ หารระดับครู ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการทํางานเป็ นที ม รองลงมา คื อ ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ด้านลักษณะของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมองค์กร ตามลําดับ
2. ระดั บ การดําเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้า น
โดยเรี ยงลําดับ จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกคื อด้านกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา
รองลงมาคื อด้านจัดทําแผนพัฒนาการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
3. ความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารระดับ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและปั จจัย ทาง
การบริ หารระดับครู กบั ระดับการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทุ กปั จจัย
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
4. ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ พบว่ามี ตวั แปรพยากรณ์ ทีสามารถพยากรณ์ ระดับ
การดําเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ได้แก่
ด้านโครงสร้ างองค์กร ด้านวัฒ นธรรมองค์กร ด้านการติ ด ต่ อสื อสาร ด้านลักษณะของบุ คลากร
ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านแรงจูงใจ โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์ ได้
ร้อยละ 75.70
5. ปั จจัยทางการบริ ห ารระดับ ครู ที มี อิ ท ธิ พ ลและส่ งผลต่ อระดับ การปฏิ บ ัติ ตามระบบ
การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาโดยเรี ยงตามลําดับความสํ าคัญได้แก่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร ปั จจัยด้านการทํางานเป็ นที ม และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ทีระดับ 0.05 และปั จจัยทางการบริ หารระดับผูบ้ ริ หารทีมีอิทธิพลต่อปั จจัยทางการบริ หารระดับครู ส่งผล
ต่อระดับการปฏิบตั ิตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 ได้แก่ ด้านโครงสร้ างองค์กรมีอิทธิ พลต่อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และด้านแรงจูงใจมี อิทธิ พล
ต่ อด้านด้านสภาพแวดล้ อมองค์ กร ทังนี ตัวแปรต้น ระดับ ผู ้บ ริ หารสามารถอธิ บ ายความผัน แปร
สัมประสิ ทธิการถดถอยของระดับการปฏิบตั ิตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ร้อยละ
74.51
บุ ญ เตื อ น กามิ นี (2554 : 74 - 76) ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างพฤติ ก รรมผูน้ ําของ
ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยน กั บ แรงจู ง ใจใน การป ฏิ บั ติ งาน ของพ นั ก งาน ครู เทศ บาลใน จั ง ห วั ด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1. พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดยรวม
อยู่ใ นระดับ มาก เรี ยงค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้ อย ได้แ ก่ พฤติ ก รรมผูน้ ําแบบให้ ก ารสนับ สนุ น
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พฤติกรรมผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม พฤติกรรมผูน้ าํ แบบมุ่งความสําเร็ จ และพฤติกรรมผูน้ าํ แบบบงการ
2. แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานครู เทศบาลในจังหวัดชลบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรี ยงค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการความผูกพัน ความต้องการความสําเร็ จ และ
ความต้องการอํานาจ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานครู เทศบาลในจังหวัดชลบุรี
สหั ส หัส นัน ท์ (2554 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ผลการวิจยั พบว่า
1. จากประชากรในการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย การอาชี พ กัน ตัง ซึ งแบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
กลุ่ มผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 คน กลุ่ม ครู ผูส้ อน จํานวน 24 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที ธุ รการ จํานวน 9 คน
รวมจํานวนประชากรทังสิ น 36 คน พบว่า ประชากรเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 38.89 เพศหญิ ง ร้ อยละ
61.11 เป็ นตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ ร้ อ ยละ 2.78 ตําแหน่ งรองผู อ้ าํ นวยการ ร้ อ ยละ 5.56 ตําแหน่ ง
ครู ผสู ้ อน ร้อยละ 66.67 และตําแหน่ งเจ้าหน้าที ร้อยละ 25 มีประสบการณ์ทีปฏิ บตั ิงานในตําแหน่ ง
สถานศึ ก ษา 1-5 ปี ร้ อ ยละ 52.78 6-10 ปี ร้ อ ยละ 38.89 11-15 ปี ร้ อ ยละ 5.56 และ 16 ปี ขึ นไป
ร้อยละ 2.78 มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 19.44 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.44 และ
ระดับตํากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.11
2. สภาพการดําเนินงานประกันคุ ณภาพภายในวิทยาลัยการอาชี พกันตัง ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง โดยด้านที มี ส ภาพการดําเนิ น งานมากที สุ ด คือ ด้านการวางแผนการทํางาน (P)
อยู่ในระดับ มาก รองลงมา คื อ ด้านการตรวจสอบการดําเนิ น งาน (C) อยู่ในระดับ มาก ด้านการ
ดําเนินงานตามแผนทีกําหนด (D) อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านทีมีสภาพการดําเนินงานน้อยทีสุ ด
คือด้านการนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุ งการดําเนิ นงาน (A) อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปัญหาการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง โดยด้า นที มี ปั ญ หาการดําเนิ น งานมากที สุ ด คื อ ด้านการดําเนิ น งานตามแผน
ที กําหนด (D) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง รองลงมา คื อ ด้า นการนํา ผลการตรวจสอบไปปรั บ ปรุ ง
การดําเนิ น งาน (A) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้า นการตรวจสอบการดําเนิ น งาน (C) อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และด้านที มี ปั ญ หาการดําเนิ น งานน้ อ ยที สุ ด คื อ ด้า นการวางแผนการทํา งาน (P)
อยูใ่ นระดับน้อย
4. แนวทางแก้ปัญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชี พกันตัง พบว่า
ควรแก้ปั ญหาการดําเนิ น งานลําดับ แรก คื อ ควรมี ก ารจัด อบรมทําความเข้าใจในการดําเนิ น งาน
ประกัน คุ ณ ภาพภายใน ลําดับ ที 2 ควรจัด อบรม สั ม มนาการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ในแต่ ล ะมาตรฐาน
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การประกันคุณภาพภายใน และลําดับที 3 ควรมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทีเกียวข้องช่ วย
หาวิธีแก้ปัญหา
ดลฤดี เกตุ รุ่ ง (2556 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ กษาความสั มพัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ระหว่ างแรงจู งใจ
ในการทํางานกับความผูกพันองค์การของครู ในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผลการวิจ ัย พบว่า ครู ใ นโรงเรี ยนเอกชน สั ง กัด สํ านั ก
บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จัง หวัด สงขลา มี แ รงจู งใจในการทํางาน
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากโดยด้านทีมีแรงจูงใจในการทํางานมากทีสุ ด คือ ความสําเร็ จของงาน
และมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความผูกพันต่อ
องค์การด้านจิตใจ มากทีสุ ด รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยูก่ บั องค์การ ตามลําดับ
และพบว่า แรงจู งใจในการทํา งานที มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ก ับ ความผู ก พัน องค์ก ารของครู
ในโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
ได้ แ ก่ นโยบายและการบริ ห ารงานขององค์ ก าร ลั ก ษณะของงานที ปฏิ บ ัติ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ความสั ม พัน ธ์ กั บ เพื อนร่ ว มงาน สภาพการทํา งาน ความเป็ นอยู่ ส่ วนตัว และความก้ า วหน้ า
ในตําแหน่งการงาน
มาโนช ชลารักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของครู อาสาสมัครการศึ กษานอกโรงเรี ยน สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทย
บริ เวณชายแดน ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยน สังกัดศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริ เวณชายแดน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของครู อาสาสมัครการศึ กษานอกโรงเรี ยน สังกัดศู นย์ฝึก
และพัฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของครู อาสาสมัครการศึ กษานอก
โรงเรี ยน สั งกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดน มี อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การได้รับ
การยกย่องนับถื อ (X10) 2. ความสั มพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน (X5) 3. สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (X ) และสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนถดถอย ดังนี
Y = 1.856 +.24(X10) +.7.129(X5)+ + .096(X1)
Y = .466.466(X10) +.230(X5)+ 187(X1)
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3.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
บัก ก์ แ ละเคนท์ (Bugg & Kent. 2001 : Abstract) ได้ ศึ ก ษาการประกั น คุ ณ ภาพและ
แผนการพัฒนาการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐอิลลิ นอย ผลการวิจยั
พบว่า
1. การให้ ค วามสํ า คัญ กับ การประกัน คุ ณ ภาพและแผนการพัฒ นาการดําเนิ น งานทัง
2 โรงเรี ยน ได้มีส่วนเกียวข้องในการศึกษาทีมีการจัดโครงสร้างการพัฒนาโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนตามชนบทสามารถใช้ป ระโยชน์จากกระบวนการประกัน คุ ณภาพทีกระตุ น้
การพัฒ นาโครงสร้ างการดําเนิ น งานที เป็ นทางการ โรงเรี ยนในเขตตัวเมื องไม่ ส ามารถประสบ
ความสําเร็จในการก่อตังเช่นเดียวกันกับการดําเนิ นการ
3. การประกันคุณภาพมีผลกระทบทีเป็ นแง่บวกต่อกลยุทธ์การสอนทีใช้กนั ทัง 2 โรงเรี ยน
4. การประกันคุ ณ ภาพดู เหมื อนว่าประสบความสําเร็ จสําหรั บ โรงเรี ยนที ได้รับการช่ วย
เหลื อในการพัฒนาประเด็นสําคัญ ซึ งสามารถโต้แย้งการเตรี ยมการทีแน่ ชัดได้ ซึ งเป็ นเวลาสัน ๆ
ในการเตรี ยมการของโรงเรี ยนเกียวกับโครงสร้างและสภาพปั ญหา
5. โครงร่ า งของการประกัน คุ ณ ภาพที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสํ าหรั บ โรงเรี ย นที ได้รั บ การ
ช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นาวัฒ นธรรมการดํา เนิ น งานที ต่ อ เนื อง อย่า งไรก็ ต ามการขาดภาวะผู ้นํ า
และแหล่งการเงินจะส่ งผลให้กระบวนการดําเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
วูด และดัค ลาส (Wood & Douglas. 2005 : Abstract) ได้ศึ ก ษาการประกัน คุ ณ ภาพและ
แผนพัฒ นา : ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นเกียวกับ ประสิ ทธิ ภาพ
การจัด การเรี ยนการสอน ผลการวิ จยั สรุ ป ได้ว่า คําแนะนํา สํ าคัญ 4 ประการ คื อ ข้อสั งเกตจาก
ผลการศึกษา ดังนี
1. ใช้ก ระบวนการดําเนิ น การกับ การพัฒนาโรงเรี ยน ซึ งให้สิ ท ธิ ในการดําเนิ น งานกับ
คณะครู เกียวกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
2. สร้างความมันใจในการประกันคุณภาพภายนอกจากกลุ่มนักศึกษามืออาชี พทีน่าเชือถือ
ทีมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการดําเนิ นงานทีเหมือนกัน
3. การสร้ างความเชื อมันด้านกระบวนการประกัน คุ ณ ภาพภายนอกที มี ค วามต่อเนื อง
ด้านการดําเนินงาน
4. การกําหนดความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของระหว่างผูร้ ่ วมศึ กษา การยอมรั บ ความคิ ดเห็ นและ
ความเชือทีจําเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรี ยนทีมีประสิ ทธิภาพ
เคลและวิ ค ตอเรี ย (Cele & Victoria. 2009 : Abstract) ได้ ศึ ก ษาการบริ หารจัด การ
การดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ : การบูรณาการระบบการจัดการคุ ณภาพโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาใน
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กวาซู ลู เนทัล ผลการวิ จ ัย พบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ที 1 มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับการบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพโรงเรี ยน ในขณะทีอีกกลุ่มไม่เห็นด้วย อย่างไร
ก็ตามก็ยงั คงมี ความแตกต่างกัน ผูท้ ี เห็ นด้วยกับการบู รณาการระบบการจัด การคุ ณ ภาพโรงเรี ยน
จะเป็ นประโยชน์มากหากมีการแนะนําอัตราความก้าวหน้าของนักการศึ กษา นักการศึกษาต้องการ
บู รณาการระบบการจัด การคุ ณ ภาพมากกว่าระบบที ไม่ มี ค วามชัด เจน พวกเขาจึ งเสนอแนะว่า
การบู รณาการระบบจัด การคุ ณ ภาพโรงเรี ย นไม่ ค วรเกี ยวข้องกับ ค่ าตอบแทนของนัก การศึ ก ษา
ซึ งอาจจะทําลายความน่าเชือถือของการบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา
อาช่า (Aacha. 2010 : Abstract) ได้ศึกษาแรงจูงใจและผลการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ท ธิ ภาพของครู ดีมากแม้ว่าจะมีแรงจูงใจไม่
มาก ครู ส่วนใหญ่ทาํ กิจกรรมด้วยขวัญกําลังใจสู งเป็ นหลักฐานจากการรายงานในโรงเรี ยนตอนต้น
การทดสอบและการตรวจสอบอย่างสมําเสมอของนักเรี ยนและการเปิ ดใจของครู ในการประชุ ม
เจ้าหน้าทีและโอกาสในโรงเรี ยนของผูอ้ ืน ความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมี นยั สําคัญระหว่างแรงจูงใจ
ภายในกับ สมรรถนะของครู พ บได้ใ นโรงเรี ย นประถมในเขตคิ ม ัน ยา-ควาบาคู ซ า เขตมาซากา
ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ในเชิ งบวกเกิ ดขึนระหว่างแรงจูงใจภายนอกกับสมรรถนะของครู
ซึ งแสดงว่ า แรงจู ง ใจภายนอกมี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ของครู ในเขตคิ ม ัน ยา-ควาบาคู ซ า
เพือเพิมแรงจูงใจในการทํางานของครู และผลการปฏิ บ ตั ิงานในทีทํางาน การศึกษาแนะนําให้เพิม
เงิน เดื อนของครู ประถมศึกษาเพือให้สอดคล้อ งกับ ต้น ทุ น การครองชี พ ที เพิมขึ น การจัดหาที พัก
ให้แก่ครู การเสริ มสร้างการกํากับดูแล ตลอดจนการกําหนดรางวัลเพือการปฏิบตั ิงานทีดี
เทเรซ่ า (Teresa. 2012 : Abstract) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจครู ของโรงเรี ยน
มัธ ยมศึ กษาตอนต้น ในเขตอําเภอทัก ขะจังหวัดคิ ม บู ผลการวิจยั พบว่า การรับ รู ้ ค วามเป็ นธรรม
ในระบบส่ งเสริ ม ครู มี ผลต่ อ ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของครู ในระดับ น้อ ย และสภาพแวดล้อมในการทํางานมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในระดับมาก ผลการวิจยั
พบ ว่ า ระบ บ รางวั ล มี ผลต่ อ แรงจู ง ใจของครู นี เป็ น ห ลั ก ฐาน จากข้ อ เท็ จ จริ งที ว่ า 53%
ของผูต้ อบแบบสอบถามไม่เห็ นด้วยอย่างยิงกับคํากล่าวทีว่าค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ครู ผูส้ อนนัน
มี ค่ าทีพวกเขาให้บ ริ ก าร จากผลการฝึ กอบรมเรื องแรงจูงใจพบว่าการฝึ กอบรมมี ผลต่ อแรงจู งใจ
ของครู ต ามที ระบุ ไ ว้ 93% การศึ ก ษาพบว่ า 71% ของผู ้ต อบแบบสอบถามเห็ น ด้ว ยอย่า งมาก
กับคํากล่าวที ว่า การฝึ กอบรมช่ วยเพิมความเชื อมันของครู ซึ งจะช่ วยปรั บปรุ งผลการปฏิ บ ัติงาน
ของพวกเขาในแง่ของการจัดหลักสู ตร เกียวกับผลกระทบจากปั จจัยด้านสถานทีทํางานกับแรงจูงใจ
ของครู ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า 47% ของผู้ต อบแบบสอบถามเห็ น ด้ ว ยอย่ างยิ งว่า การขาดแคลน
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนและการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนทีไม่จูงใจครู การศึกษายังพบว่า 40%
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ของผู ้ต อบแบบสอบถามไม่ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ งกับ คํา แถลงว่ า การมี ก ฎระเบี ย บและข้อ บั ง คับ
ในโรงเรี ยนทีเข้มงวด นโยบายการศึกษาที เข้มงวดในโรงเรี ยนและการจัดสํานักงานและช่ องว่าง
ที มี อ ยู่ในสํานัก งานส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจของครู จากผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า ความพึ งพอใจในงาน
ระบบรางวัล การฝึ กอบรมวิชาชี พ การพัฒนา และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีผลต่อ
แรงจูงใจของครู การศึ กษาแนะนําให้โรงเรี ยนควรให้ แน่ ใจว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรี ย นเป็ น
ประโยชน์ต่อครู ในการสร้ างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของตน สามารถทําได้โดยมันใจว่า
มีทรั พยากรการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ที เพียงพอ การศึก ษาในครังนี แนะนําให้มีการศึ กษา
ในเขตอืนต่อผลของรู ปแบบการเป็ นผูน้ าํ ของโรงเรี ยนต่อแรงจูงใจของครู ทีไม่เกียวกับการศึกษา
แพทริ คและโรล (Patrick & Role. 2014 : Abstract) ได้ ศึ ก ษาตัว แปรที เกี ยวข้ อ งกั บ
การทํางานและแรงจูงใจของครู ในโรงเรี ยนในเขตกาซาโบ, รวันดา ผลการวิจยั ชี ให้เห็นว่าแรงจูงใจ
ของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตกาซาโบ มีหน้าทีในการกํากับ ดู แลรั บผิดชอบการมอบหมาย
งานและความพยายามของครู ได้รับการยอมรับและเคารพอย่างไร ผลการวิจยั เพิมเติมแสดงให้เห็ น
ว่า แรงจู ง ใจของครู แ ละตัว แปรที เกี ยวข้อ งกับ สถานศึ ก ษาเกี ยวข้อ งกับ ความสวยงามเท่ านั น
ความสะอาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ แรงจู งใจของครู ขอแนะนํา ให้ ศึ ก ษาสะท้อ นผ่า นการปฏิ บ ัติ
และในการบริ ก ารและพัฒ นาอาชี พ เรี ย นรู ้ เพิ มเติ ม เกี ยวกับ วิธี ก ารจัด โครงสร้ า งในชั นเรี ย น
เพือให้บรรลุเป้ าหมายและกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึงจะเป็ นผลกระตุน้ ทังผูเ้ รี ยนและครู
ลิ นเลียน และเออร์ ซลั ลา (Lillian & Ursulla. 2015 : Abstract) ได้ศึกษาการสร้างแรงจูงใจ
ของครู ใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยมของรั ฐในเคนยา ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้และสภาพการทํางานทีดี
ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของครู ความเป็ นผูน้ าํ ทีใช้ร่วมกันระหว่างครู และครู ใหญ่มีผลดีต่อการปฏิ บตั ิ
ของครู การเจริ ญเติบโตอย่างมืออาชีพของครู ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ ครู ผสู ้ อนทีได้รับการสนับสนุ น
จากอาจารย์ใหญ่ เช่ น สื อการเรี ยนการสอนมี แรงกระตุ ้น มากขึ น ข้อจํากัด ในการวิจยั ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนมักรู ้ จกั ครู คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ การครู และหัวหน้าครู ควรให้โอกาส
ในการเป็ นผูน้ าํ ทีเท่าเทียมกัน คณะกรรมการการประกันคุ ณภาพและมาตรฐาน (QAS) จําเป็ นต้อง
มี เงิ น สนับ สนุ น ครู ในหลัก สู ตรบริ ก าร ควรให้ก ารสนับ สนุ น ครู ผูส้ อนโดยการจัด หาทรั พ ยากร
การเรี ยนการสอนและ ICT และได้รับ โอกาสในการก้าวหน้าของหน่ วยงานของรั ฐ ผลกระทบ
ทางสังคม ครู ค วรได้รับการยอมรับ จากความชื นชมและสิ งจูงใจอืน ๆ ครู มีความรับ ผิดชอบและ
มีอิสระในการทําหน้าทีในการพัฒนาความสามารถ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังทีกล่าวมา แรงจูงใจเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะ
ทําให้บุคลากรในองค์การมีการตืนตัว เกิดความคาดหวัง เพือเป็ นแรงกระตุน้ ผลักดันให้คนทํางาน
ได้แ สดงความรู้ ค วามสามารถและแสดงพฤติ ก รรมในการปฏิ บ ัติ ง านไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
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จนสามารถบรรลุเป้ าหมาย สําหรับการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในถือว่าเป็ นส่ วนหนึ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษาทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง เพือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุ ณภาพภายในจะทําให้สถานศึกษามี ระบบการบริ หารจัดการทีมี
ประสิ ทธิ ภาพนัน การดําเนิ น งานทุ กขันตอนจะต้องให้ผูเ้ กียวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนด
เป้ าหมาย วางแผน ติ ดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับ ปรุ ง ซึ งเป็ นหน้าทีของบุค ลากรทุกคนใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เป็ นผูท้ ีอยูใ่ กล้ชิดและมีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยนทีสุ ด
4. สรุปแนวคิดและทฤษฎีทนํี าไปสู่ การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับ
การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ น การศึ ก ษา วิเคราะห์ และสรุ ป แนวคิ ด แรงจูงใจโดยยึด
แนวคิ ด ทฤษฎี 2 ปั จ จัย ของเฟรดเดอริ ค เฮอร์ ซ เบิ ร์ ก (Frederick Herzberg ; อ้า งถึ ง ใน วิเชี ย ร
วิทยอุดม. 2554 : 163-167, วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2556 : 169-170) ได้แก่ 1. ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย
ความสําเร็ จในการทํางาน การได้รับ การยอมรั บ นับถื อ ลักษณะของงาน ความรั บผิดชอบของครู
และความเจริ ญก้าวหน้า 2. ปั จจัยคําจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารงาน ความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ืน สภาพการทํางานในโรงเรี ยน การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร และเงินเดือน
ส่วนการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของครู ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษา วิเคราะห์
และสรุ ป แนวคิ ด ของรุ่ ง แก้ว แดง (2545 : 111-112) ; ธี ระ รุ ณ เจริ ญ (2553 : 79-85) ; กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร (2554 : 34, 37-39) ; วี ร ะยุ ท ธ ชาตะกาญจน์ (2555 : 143-145) ซึ งมี ข ั นตอนการ
ดําเนินงาน 4 ขันตอน คือ 1. การเตรี ยมการ 2. การดําเนินการ 3. การประเมินผล 4. การปรับปรุ งและ
พัฒนา
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาความสั มพัน ธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับ การดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ตามขันตอนดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี ได้ แ ก่ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํานวน 1,700 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํานวน 324 คน กําหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของยามาเน่
(Yamane) ที ระดับ ความเชื อมันร้ อ ยละ 99 การสุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั งนี ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
แบบแบ่งชัน ตามขันตอนดังนี
2.1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของยามาเน่ (Yamane.
1973 : 125) คือ
N
1  Ne 2

สู ตร

n

โดย

n คือ จํานวนครู ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จํานวนครู ทีเป็ นประชากร
e คือ ค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตัวอย่างทียอมให้เกิดขึนร้อยละ 5
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แทนค่า

n

1,700
1  1,700(0.05) 2

n = 324
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ แบบสอบถามเพื อศึก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
แรงจูงใจในการทํางานกับ การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ซึ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อ มู ล ทัวไปและสถานภาพของผู ้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์
ในการทํางาน
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับ แรงจู ง ใจในการทํางานของครู สํ านัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 รู ปแบบของคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึ งมีความหมายดังนี (ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์. 2556 :
204, 210)
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แรงจูงใจในการทํางานของครู อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
แรงจูงใจในการทํางานของครู อยูใ่ นระดับมาก
แรงจูงใจในการทํางานของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง
แรงจูงใจในการทํางานของครู อยูใ่ นระดับน้อย
แรงจูงใจในการทํางานของครู อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

ตอนที 3 แบบสอบถามเกี ยวกับ การดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 รู ปแบบของคําถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ ซึ งมี ค วามหมายดังนี (ณรงค์
โพธิ พฤกษานันท์. 2556 : 204, 210)
มากทีสุ ด หมายถึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู อยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด
มาก
หมายถึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู อยูใ่ นระดับมาก
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ปานกลาง หมายถึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
น้อย
หมายถึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู อยูใ่ นระดับน้อย
น้อยทีสุ ด หมายถึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู อยูใ่ นระดับ
น้อยทีสุ ด
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื องมือ
ขันตอนการสร้ า งเครื องมื อ ในการวิ จ ัย มี ข ันตอนการสร้ า ง และตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื องมือ ดังนี
ขันที 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับแรงจู งใจในการทํางาน
และการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู เพือนําผลการศึ กษามากําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ขันที 2 นําแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา และอาจารย์ทีปรึ กษา
ร่ วม เพือตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา และความครอบคลุ มของข้อคําถาม ความเหมาะสมของ
ปริ มาณคําถาม และความชัดเจนของภาษา แล้วนํามาปรับปรุ งตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
ขันที 3 นําแบบสอบถามที ปรั บ ปรุ งตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ ก ษาให้ผูเ้ ชี ยวชาญ
จํา นวน 5 ท่ าน เพื อตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อ ด้านความเที ยงตรงตามเนื อหา (Content
validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื อหาสาระของข้อคําถามกับเนื อหา แนวคิด
หลั ก การที ต้ อ งการวัด (Index of objective congruence : IOC) ถ้ า IOC มี ค่ า สู ง คื อ ใกล้ 1.00
หมายความว่ามีความเทียงตรงสู ง ข้อคําถามทีจะเลือกไว้ใช้ควรมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึนไป
(พรรณี ลี กิ จ วัฒ นะ. 2555 : 110) ผลปรากฏว่า ค่ า ความสอดคล้ อ งของข้อ คํา ถามมี ค่ า ระหว่า ง
0.60 – 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ข)
ขันที 4 นํา แบบสอบถามที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
30 คน และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาช โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.97
ขันที 5 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความเชือมันแล้ว จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ เพือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ผู ว้ ิ จ ัยขอหนัง สื อ จากสํ า นัก งานคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ถึงผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทุกโรงเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพือขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจ ัยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยจัด ส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์แ ละส่ งด้วยตนเอง
จํานวน 324 ฉบับ และติดต่อขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 292 ฉบับ
เป็ นฉบับทีสมบูรณ์ ทังหมดคิดเป็ นร้อยละ 90
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที ได้รับ กลับ คื น มาดําเนิ น การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครังนีแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี ยวกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบปั ญหาวิจยั ตามวัตถุประสงค์
2.1 วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 โดยใช้สถิติพนฐาน
ื
ได้แก่ ค่าเฉลีย (  ) และค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําค่าเฉลี ยมาแปลความหมายของคะแนนเฉลี ยตามแนวคิด ของ ธานิ น ทร์
ศิลป์ จารุ (2555 : 75) ดังนี
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

2.2 วิเคราะห์ระดับการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย (  )
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และค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําค่ าเฉลี ยมาแปลความหมายของคะแนนเฉลี ยตาม
แนวคิดของ ธานินทร์ ศิลป์ จารุ (2555 : 75) ดังนี
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ระดับการปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับมาก
ระดับการปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับการปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับการปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

2.3 วิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่างแรงจู งใจในการทํางานกับ การดําเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s product-moment correlation
coefficient) โดยแปลความหมายตามแนวคิดของ พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2555 : 145) ดังนี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์

1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสมบูรณ์
.80 - .99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
.60 - .79 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
.40 - .59 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
.20 - .39 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับตํา
.01 - .19 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับตํามาก
.00
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนิ นงาน
การป ระกั น คุ ณ ภาพภายใน ของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น ที การศึ ก ษาป ระถมศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผูว้ จิ ยั รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปและสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ แ รงจู ง ใจในการทํางานของครู สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ตอนที 3 ผลการวิ เคราะห์ ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนิ นงาน
การป ระกั น คุ ณ ภาพภายใน ของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น ที การศึ ก ษาป ระถมศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุธยา เขต 2
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปและสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n =292)
รายการ
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี

จํานวน

ค่ าร้ อยละ

90
202
44
62
39

30.82
69.18
15.07
21.23
13.36
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ตาราง 2 (ต่อ)

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์
ในการทํางาน

รายการ
51 – 60 ปี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตํากว่า 10 ปี
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี

จํานวน
147
229
62
1
79
34
58
121

ค่ าร้ อยละ
50.34
78.42
21.23
0.34
27.05
11.64
19.86
41.44

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.18
อายุ 51 - 60 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.34 ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.42 และ
มีประสบการณ์ในการทํางาน 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.44
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการทํางานของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในภาพรวม
ข้อที

แรงจูงใจในการทํางานของครู

1 ปัจจัยจูงใจ
1.1
ความสําเร็ จในการทํางาน
1.2
การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3
ลักษณะของงาน
1.4
ความรับผิดชอบของครู



S.D.

(n =292)
ความหมาย

4.31
4.04
4.20
4.15

0.49
0.50
0.48
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อที
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แรงจูงใจในการทํางานของครู
ความเจริ ญก้าวหน้า
รวม
ปัจจัยคําจุน
นโยบายและการบริ หารงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
สภาพการทํางานในโรงเรี ยน
การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน
รวม

4.04
4.16

S.D.
0.59
0.40

ความหมาย
มาก
มาก

4.13
4.12
4.01
4.19
4.18
4.11

0.51
0.59
0.51
0.62
0.62
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก



จากตาราง 3 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ในมิ ติด้านปั จจัยจู งใจที มี อนั ดับ สู งสุ ด คื อ ความสําเร็ จใน
การทํางาน (  = 4.31) รองลงมา คื อ ลักษณะของงาน (  = 4.20) และอัน ดับตําสุ ด คือ การได้รับ
การยอมรับนับถื อและความเจริ ญก้าวหน้า (  = 4.04) ส่ วนมิติดา้ นปั จจัยคําจุนทีมีอนั ดับสู งสุ ด คือ
การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร (  = 4.19) รองลงมา คือ เงิน เดื อน (  = 4.18) และอันดับ
ตําสุ ด คือ สภาพการทํางานในโรงเรี ยน (  = 4.01)
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยจูงใจ
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
ความสํ าเร็ จในการทํางาน

1
2
3

การใช้ความสามารถในการทํางานจนงานสําเร็ จ
การใช้ความสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จนงานสําเร็ จ
ความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงาน

4.31
4.16
4.46

0.61
0.58
0.60

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 4 (ต่อ)
ข้อที

ความสํ าเร็ จในการทํางาน
รวม



4.31

S.D.
0.49

ความหมาย
มาก

จากตาราง พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.31)
เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุกรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับสู งสุ ด คือ
ความภาคภู มิ ใ จในความสํ า เร็ จ ของงาน (  = 4.46) รองลงมา คื อ การใช้ ค วามสามารถใน
การทํางานจนงานสําเร็ จ (  = 4.31) และอันดับตําสุ ด คือ การใช้ความสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
จนงานสําเร็ จ (  = 4.16)
ตาราง แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยจูงใจ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การได้ รับการยอมรับนับถือ

1
2
3

การได้รับการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพือนร่ วมงาน
การได้รับการยอมรับผลงานจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การได้รับกําลังใจ ความยินดี และการยกย่องชมเชย
จากเพือนร่ วมงาน
รวม

4.04

0.61

มาก

4.05
4.03

0.59
0.60

มาก
มาก

4.04

0.50

มาก

จากตาราง 5 พบว่า ปั จ จัย จู ง ใจด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
(  = 4.04) เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุกรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับ
สู งสุ ด คือ การได้รับการยอมรับผลงานจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (  = 4.05) รองลงมา คือ การได้รับ
การรั บ ฟั ง และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น จากผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาและเพื อนร่ ว มงาน (  = 4.04)
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และอัน ดับ ตําสุ ด คื อ การได้รั บ กํา ลัง ใจ ความยิ น ดี และการยกย่อ งชมเชยจากเพื อนร่ ว มงาน
(  = 4.03)
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะของงาน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
ลักษณะของงาน

1
2
3
4
5
6
7

งานทีได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ
ความสนใจในงานทีได้รับมอบหมาย
งานทีได้รับมอบหมายเป็ นงานท้าทายความสามารถ
ความพึงพอใจและความต้องการปฏิบตั ิงานทีได้รับ
มอบหมาย
ความพึงพอใจในผลสําเร็ จของงาน
ความพึงพอใจและความต้องการปฏิบตั ิงานนับตังแต่
วันแรกทีได้รับมอบหมาย
ความต้องการในการปฏิบตั ิงานและพัฒนางาน
รวม

4.10
4.31
4.05
4.17

0.62
0.59
0.66
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก

4.34
4.14

0.59
0.59

มาก
มาก

4.26
4.20

0.60
0.45

มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่ า ปั จ จัย จู ง ใจด้ า นลัก ษณะของงาน อยู่ ใ นระดับ มาก (  = 4.20)
เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุ กรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับสู งสุ ด คือ
ความพึงพอใจในผลสําเร็ จของงาน (  = 4.34) รองลงมา คือ ความสนใจในงานทีได้รับมอบหมาย
(  = 4.31) และอันดับตําสุ ด คือ งานทีได้รับมอบหมายเป็ นงานท้าทายความสามารถ (  = 4.05)
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบของครู
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
ความรับผิดชอบของครู

1
2

ความชัดเจนในการมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบ 4.21
การได้รับอํานาจตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
4.10
รวม
4.16

0.65
0.66
0.56

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 7 พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านความรับ ผิดชอบของครู อยู่ในระดับมาก (  = 4.16)
เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุ กรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับสู งสุ ด คื อ
ความชัด เจนในการมอบหมายหน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบ (  = 4.21) และอัน ดับ ตําสุ ด คื อ
การได้รับอํานาจตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน (  = 4.10)
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยจูงใจ
ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
ความเจริญก้าวหน้ า

1
2
3

การพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่งมีความเป็ นธรรม
การได้รับโอกาสเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม เพือเพิมพูน
ความรู ้ความสามารถ
การได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
รวม

3.98
4.13

0.75
0.68

มาก
มาก

3.99
4.04

0.79
0.59

มาก
มาก
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จากตาราง 8 พบว่า ปั จจัย จู ง ใจด้า นความเจริ ญ ก้าวหน้ า อยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.04)
เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุ กรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับสู งสุ ด คือ
การได้รับโอกาสเข้าร่ วมประชุ ม ฝึ กอบรม เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถ (  = 4.13) รองลงมา
คือ การได้รับโอกาสและการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อ (  = 3.99) และอันดับตําสุ ด คือ การพิจารณา
เลือนขัน เลือนตําแหน่งมีความเป็ นธรรม (  = 3.98)
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยคําจุน
ด้านนโยบายและการบริ หารงาน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
นโยบายและการบริหารงาน

1
2
3
4

ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายการบริ หารงาน
ทีส่งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของสถานศึกษา
การรับรู ้และมีความเข้าใจนโยบายการบริ หารงานของ
สถานศึกษา
การบริ หารงานทีเป็ นระบบและเป็ นขันตอน
ความสะดวกของการติดต่อสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
รวม

4.16

0.65

มาก

4.14

0.57

มาก

4.09
4.12
4.13

0.65
0.64
0.51

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 พบว่า ปั จ จัย คําจุ น ด้า นนโยบายและการบริ ห ารงาน อยู่ใ นระดับ มาก
(  = 4.13) เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุกรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับ
สู งสุ ด คื อ ความชัด เจนในการกํา หนดนโยบายการบริ ห ารงานที ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า
ของสถานศึ ก ษา (  = 4.16) รองลงมา คื อ การรั บ รู้ แ ละมี ค วามเข้าใจนโยบายการบริ ห ารงาน
ของสถานศึก ษา (  = 4.14) และอัน ดับ ตําสุ ด คื อ การบริ ห ารงานที เป็ นระบบและเป็ นขันตอน
(  = 4.09)
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยคําจุน
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
ความสั มพันธ์ กบั ผู้อืน

1
2
3
4
5

การมีมนุษยสัมพันธ์และการเอาใจใส่บุคลากรของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การได้รับคําปรึ กษาแนะนํา และความช่วยเหลือจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ความเสมอภาคในการได้รับมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน
ความเป็ นมิตร และการช่วยเหลือพึงพากันจากเพือน
ร่ วมงาน
รวม

4.12

0.73

มาก

4.16

0.73

มาก

4.08

0.69

มาก

4.11
4.14

0.69
0.72

มาก
มาก

4.12

0.59

มาก

จากตาราง 10 พบว่า ปั จจัยคําจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน อยู่ในระดับมาก (  = 4.12)
เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุ กรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับสู งสุ ด คื อ
การได้รับคําปรึ กษาแนะนํา และความช่ วยเหลื อจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (  = 4.16) รองลงมา คือ
ความเป็ นมิ ต ร และการช่ วยเหลื อ พึ งพากัน จากเพื อนร่ ว มงาน (  = 4.14) และอัน ดับ ตําสุ ด คื อ
ความเสมอภาคในการได้รับมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (  = 4.08)
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยคําจุน
ด้านสภาพการทํางานในโรงเรี ยน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
สภาพการทํางานในโรงเรียน

1
2
3
4
5
6

ความเหมาะสมของจํานวนชัวโมงการสอน
ความเหมาะสมของจํานวนชัวโมงการทํางานพิเศษ
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องเรี ยนทีเอือ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องพักครู
หรื อห้องทํางานมีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
ความเพียงพอ และความมีประสิ ทธิภาพของสื อ/
แหล่งเรี ยนรู ้ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ความเพียงพอ และความมีประสิ ทธิ ภาพของวัสดุ
อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน
รวม

4.18
3.97
4.13

0.71
0.72
0.66

มาก
มาก
มาก

3.88

0.65

มาก

3.97

0.59

มาก

3.95

0.62

มาก

4.01

0.51

มาก

จากตาราง 11 พบว่า ปั จ จัยคําจุ น ด้านสภาพการทํา งานในโรงเรี ย น อยู่ใ นระดับ มาก
(  = 4.01) เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุกรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจอันดับ
สู งสุ ด คื อ ความเหมาะสมของจํานวนชัวโมงการสอน (  = 4.18) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้ อ งเรี ยนที เอื อต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ (  = 4.13) และอัน ดั บ ตําสุ ด คื อ
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องพักครู หรื อห้องทํางานมีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
(  = 3.88)
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยคําจุน
ด้านการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร

1
2
3
4

ความรู ้และประสบการณ์ในการทํางานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
การใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การได้รับความเป็ นธรรมและความยุติธรรมจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ปราศจากอคติลาํ เอียง
รวม

4.30

0.63

มาก

4.25

0.69

มาก

4.12

0.76

มาก

4.09

0.76

มาก

4.19

0.62

มาก

จากตาราง 12 พบว่า ปั จจัยคําจุนด้านการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.19) เมือจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุกรายการมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก โดยแรงจูงใจ
อัน ดับ สู ง สุ ด คื อ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการทํา งานของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (  = 4.30)
รองลงมา คื อ การใช้ความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา (  = 4.25)
และอันดับตําสุ ด คือ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปราศจากอคติลาํ เอียง
(  = 4.09)
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในมิติปัจจัยคําจุน
ด้านเงินเดื อน
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
เงินเดือน

1
2
3

การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนมีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์การพิจารณาและหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
ความเหมาะสมของเงินเดือนกับความรู ้ความสามารถ
ความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนอืนทีได้รับ
รวม

4.11

0.74

มาก

4.25
4.17
4.18

0.66
0.71
0.62

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 13 พบว่า ปั จจัยคําจุนด้านเงิน เดื อน อยู่ในระดับ มาก (  = 4.18) เมื อจําแนก
เป็ นรายการ พบว่ า ทุ ก รายการมี แ รงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยแรงจู ง ใจอัน ดับ สู งสุ ด คื อ
ความเหมาะสมของเงิน เดื อนกับ ความรู ้ ค วามสามารถ (  = 4.25) รองลงมา คื อ ความพึงพอใจ
ต่อเงิ น เดื อนและค่าตอบแทนอื นที ได้รับ (  = 4.17) และอัน ดับ ตําสุ ด คือ การพิจารณาเลื อนขัน
เงินเดือนมีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณาและหน้าทีทีได้รับมอบหมาย (  = 4.11)
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในภาพรวม
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู

1
2
3

การเตรี ยมการ
การดําเนินการ
การประเมินผล

3.92
3.87
3.84

0.52
0.54
0.53

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้อที
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
4 การปรับปรุ งและพัฒนา
รวม



3.85
3.88

S.D.
0.59
0.49

ความหมาย
มาก
มาก

จากตาราง 14 พบว่า การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  = 3.88)
โดยมี ก ารดํา เนิ น งานอัน ดับ สู ง สุ ด คื อ การเตรี ย มการ (  = 3.92) รองลงมาคื อ การดําเนิ น การ
(  = 3.87) และอันดับตําสุ ด คือ การประเมินผล (  = 3.84)
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ในด้านการเตรี ยมการ
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การเตรียมการ

1
2
3
4
5
6

ครู ทราบและเข้าใจแนวคิด ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครู เข้าประชุม/ อบรมเพือพัฒนาความรู ้และทักษะ
เกียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครู ได้รับแต่งตังให้เป็ นคณะทํางานในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครู มีส่วนร่ วมกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนของ
สถานศึกษา
ครู มีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ครู จดั ทําแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพือพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย

3.89

0.65

มาก

3.83

0.76

มาก

3.88

0.78

มาก

3.86

0.74

มาก

3.88
3.96

0.80
0.67

มาก
มาก

70

ตาราง 15 (ต่อ)
ข้อที
การเตรียมการ
7 ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา
8 ครู ผลิตสื อ/ แหล่งเรี ยนรู ้เป็ นไปตามแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้
9 ครู กาํ หนดวิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้อง
และครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ ตัวชีวัด
10 ครู จดั ทําโครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
11 ครู จดั ทําข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนรายบุคคลอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั
รวม

4.04

S.D.
0.64

ความหมาย
มาก

3.84

0.68

มาก

3.97

0.65

มาก

3.95

0.67

มาก

4.00

0.68

มาก

3.92

0.52

มาก



จากตาราง 15 พบว่า การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู ด้านการเตรี ยมการ
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.92) เมื อจําแนกเป็ นรายการ พบว่า ทุ ก รายการมี ก ารดําเนิ น งาน
อยู่ในระดับมาก โดยการดําเนิ นงานอันดับสู งสุ ด คือ ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และจุด มุ่งหมายของหลักสู ตรสถานศึ กษา (  = 4.04) รองลงมา คือ ครู จดั ทํา
ข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนรายบุคคลอย่างต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั (  = 4.00) และอันดับตําสุ ด คือ
ครู เข้าประชุ ม/ อบรมเพือพัฒ นาความรู ้และทักษะเกี ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
(  = 3.83)
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ในด้านการดําเนิ นการ
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การดําเนินการ

1
2
3
4
5
6
7

ครู ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามแผนพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีกําหนดไว้
ครู จดั การเรี ยนการสอนได้เป็ นไปตามแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ทุกครัง
ครู ใช้สือ/ แหล่งเรี ยนรู ้ตามทีได้ผลิตในการจัดการเรี ยนรู ้
ทุกครัง
ครู ได้นาํ กระบวนการวิจยั เข้ามาใช้แก้ปัญหาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
ครู วดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ครู บนั ทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังการสอน
ทุกครัง
ครู ได้ดาํ เนินการตามแผนงาน/ โครงการเกียวกับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ทีจัดทําขึน
รวม

4.00

0.60

มาก

3.92

0.66

มาก

3.75

0.73

มาก

3.75

0.72

มาก

3.96

0.64

มาก

3.77

0.74

มาก

3.93

0.59

มาก

3.87

0.54

มาก

จากตาราง 16 พบว่ า การดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของครู ด้ า นการ
ดํา เนิ น การ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  = 3.87) เมื อจําแนกเป็ นรายการ พบว่ า ทุ ก รายการมี
การดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก โดยการดําเนิ น งานอัน ดับ สู งสุ ด คื อ ครู ด าํ เนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
เป็ นไปตามแผนพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยนที กําหนดไว้ (  = 4.00) รองลงมา คื อ ครู ว ดั และ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (  = 3.96) และอันดับตําสุ ด คือ
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ครู ใช้สือ/ แหล่งเรี ยนรู ้ ตามทีได้ผลิตในการจัดการเรี ยนรู ้ ทุกครัง และนํากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้
แก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (  = 3.75)
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ในด้านการประเมินผล
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การประเมินผล

1
2
3
4

5

6

7

8

ครู ได้ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้อย่างครบถ้วน
ครู ได้ทาํ รายงานการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
ครู ได้นาํ รายงานการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
มารวบรวมสรุ ปเป็ นรายงาน
ครู ได้นาํ เสนอรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้แก่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
ครู ได้ประเมินผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการ
เกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
ครู ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ครู ได้นาํ รายงานผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/
โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมารวบรวมสรุ ปเป็ นรายงาน
ครู ได้นาํ เสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน

3.88

0.65

มาก

3.86
3.80

0.65
0.64

มาก
มาก

3.83

0.64

มาก

3.90

0.62

มาก

3.89

0.61

มาก

3.83

0.65

มาก

3.74

0.68

มาก
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้อที
การประเมินผล
9 ครู ได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเองเป็ นประจําทุกปี
รวม



3.84
3.84

S.D.
0.74
0.53

ความหมาย
มาก
มาก

จากตาราง 17 พบว่ า การดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของครู ด้ า นการ
ประเมิ น ผล ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  = 3.84) เมื อจํา แนกเป็ นรายการ พบว่ า ทุ ก รายการ
มี ก ารดํ า เนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยการดํา เนิ น งานอัน ดั บ สู งสุ ด คื อ ครู ได้ ป ระเมิ น ผล
การดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(  = 3.90) รองลงมา คื อ ครู ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ น การตามแผนงาน/ โครงการเกี ยวกับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (  = 3.89) และอันดับตําสุ ด คือ ครู ได้นาํ เสนอ
รายงานผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน (  = 3.74)
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ในด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
(n =292)
S.D. ความหมาย
ข้อที
การปรั บปรุงและพัฒนา

1
2

3

ครู ได้นาํ ผลจากการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
ครู ได้นาํ ผลจากการประเมินผลการดําเนิ นการแผนงาน/
โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
ครู ได้นาํ ผลการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนมากําหนดเป้ าหมายใหม่
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน

3.85

0.65

มาก

3.80

0.68

มาก

3.85

0.66

มาก
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้อที
การปรับปรุ งและพัฒนา
4 ครู ได้นาํ ผลรายงานการประเมินตนเองมาใช้ใน
การวางแผนในการปฏิบตั ิงานท่าน
รวม

3.90

S.D.
0.65

ความหมาย
มาก

3.85

0.59

มาก



จากตาราง 18 พบว่า การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของครู ด้านการปรับปรุ ง
และพัฒ นา ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (  = 3.85) เมื อจํา แนกเป็ นรายการ พบว่ า ทุ ก รายการ
มี ก ารดํา เนิ น งานอยู่ ใ นระดับ มาก โดยการดํา เนิ น งานอัน ดับ สู ง สุ ด คื อ ครู ไ ด้น ํา ผลรายงาน
การประเมินตนเองมาใช้ในการวางแผนในการปฏิบตั ิงาน (  = 3.90) รองลงมา คือ ครู ได้นาํ ผลจาก
การประเมิ น ผลการจัดการเรี ยนรู ้ ม าวิเคราะห์ จุดเด่ น จุ ด ด้อยของผูเ้ รี ยน และนําผลการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนมากําหนดเป้ าหมายใหม่ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน (  = 3.85) และอัน ดับตําสุ ด คือ ครู ได้นาํ ผล
จากการประเมิ น ผลการดําเนิ นการแผนงาน/ โครงการเกี ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน(  = 3.80)
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ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2
ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
ตัวแปร
แรงจูงใจในการทํางาน
ปั จจัยจูงใจ
ความสําเร็ จในการทํางาน
การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบของครู
ความเจริ ญก้าวหน้า
ปั จจัยคําจุน
นโยบายและการบริ หารงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
สภาพการทํางานในโรงเรี ยน
การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน
**

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
การ
การ
การ
การปรับปรุ ง
โดยรวม
เตรี ยมการ ดําเนินการ ประเมินผล และพัฒนา

.473**
.482**
.526**
.538**
.436**

.417**
.434**
.537**
.538**
.448**

.460**
.471**
.518**
.529**
.476**

.462**
.483**
.531**
.518**
.426**

.502**
.516**
.581**
.587**
.495**

.520**
.424**
.559**
.392**

.465**
.444**
.538**
.369**

.430**
.408**
.484**
.355**

.393**
.426**
.505**
.348**

.511**
.468**
.580**
.408**

.395**

.348**

.374**

.391**

.417**

มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

จากตาราง 19 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนิ นงาน
การประกัน คุ ณภาพภายในของครู ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยแรงจูงใจที มีความสัม พัน ธ์ก ับ
การดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของครู เรี ยงตามลํา ดับ จากมากไปหาน้ อ ย คื อ
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ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน สภาพการทํางานในโรงเรี ยน การได้รับการยอมรับนับถื อ
นโยบายและการบริ หารงาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความเจริ ญก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
เงินเดือน และการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร ซึ งเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี
1. แรงจูงใจในการทํางานที มีความสัมพันธ์ กบั การดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน
ของครู ด้านการเตรี ยมการ อันดับสู งสุ ด คือ สภาพการทํางาน รองลงมา คือ ความรับผิดชอบของครู
และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
2. แรงจูงใจในการทํา งานที มีความสัมพันธ์ กบั การดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน
ของครู ด้านการดําเนิ นการ อันดับสู งสุ ด คือ ความรับผิดชอบของครู และสภาพการทํางานในโรงเรี ยน
รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และอันดับตําสุ ด คือ เงินเดือน
3. แรงจูงใจในการทํา งานที มีความสัมพันธ์ กบั การดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน
ของครู ด้านการประเมินผล อันดับสู งสุ ด คื อ ความรับผิดชอบของครู รองลงมา คือ ลักษณะของงาน
และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
4. แรงจูงใจในการทํา งานที มีความสัมพันธ์ กบั การดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน
ของครู ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา อันดับสู งสุ ด คือ ลักษณะของงาน รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ
ของครู และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
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บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 2. เพือศึกษาการดําเนิ นงานการประกัน
คุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
3. เพือศึ กษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับ การดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพ
ภายในของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 2
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํานวน 324 คน ซึ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ครั งนี คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที ใช้ใ นการศึ ก ษาระดับ แรงจู งใจในการทํางาน และระดับ การ
ดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู คื อ ค่าเฉลีย และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจในการทํางานกับการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิ จ ัย เรื อง การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการทํา งานกั บ
การดําเนินงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 สรุ ปได้ดงั นี
1. แรงจู ง ใจในการทํา งานของครู สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ในมิ ติด้านปั จจัยจูงใจที มี อนั ดับ สู งสุ ด คื อ ความสําเร็ จในการทํางาน
รองลงมา คื อ ลัก ษณะของงาน และอัน ดับ ตําสุ ด คื อ การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ และความ
เจริ ญก้าวหน้า ส่ วนมิติด้านปั จจัยคําจุนทีมีอนั ดับสู งสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
รองลงมา คือ เงินเดือน และอันดับตําสุ ด คือ สภาพการทํางานในโรงเรี ยน สามารถสรุ ปผลเป็ นราย
ด้านได้ดงั นี
1.1 ความสําเร็ จในการทํางาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยระดับแรงจูงใจในอันดับ
สู งสุ ด คือ มีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ สามารถทํางาน
ทีได้รับ มอบหมายจนสําเร็ จเป็ นส่ วนใหญ่ และระดับแรงจู งใจในอันดับตําสุ ด คือ สามารถแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ จนทําให้งานสําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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1.2 การได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้ า น โดยระดับ แรงจู ง ใจ
ในอัน ดับ สู ง สุ ด คื อ ผลงานได้รับ การยอมรั บ จากผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษาและเพือนร่ วมงานรับฟั งและยอมรับความคิดเห็น และระดับแรงจู งใจในอันดับตําสุ ด
คือ เพือนร่ วมงานแสดงความยินดี ยกย่องชมเชย หรื อให้กาํ ลังใจต่อความสําเร็ จในงาน
1.3 ลักษณะของงาน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยระดับแรงจูงใจในอันดับสู งสุ ด คือ
ความพึงพอใจในผลสําเร็จของงาน รองลงมาคือ มีความสนใจในงานทีได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
และระดับแรงจูงใจในอันดับตําสุ ด คือ งานทีได้รับมอบหมายมีลกั ษณะทีท้าทายความสามารถ
1.4 ความรับ ผิดชอบของครู อยู่ในระดับ มากทุ กด้าน โดยระดับ แรงจูงใจในอันดับ
สู งสุ ด คือ ได้รับ มอบหมายหน้าที และความรับผิด ชอบอย่างชัดเจน และระดับ แรงจู งใจในอัน ดับ
ตําสุ ด คือ ได้รับมอบอํานาจตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
1.5 ความเจริ ญก้าวหน้า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยระดับแรงจูงใจในอันดับสู งสุ ด
คื อ มี โอกาสได้ร่ว มประชุ ม ฝึ กอบรม เพื อเพิ มพู น ความรู ้ ค วามสามารถอยู่เสมอ รองลงมาคื อ
ได้รับการสนับสนุ นให้มีโอกาสศึกษาต่อ และระดับแรงจูงใจในอันดับตําสุ ด คือ ได้รับการพิจารณา
เลือนขัน เลือนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรม
1.6 นโยบายและการบริ ห ารงาน อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้าน โดยระดับ แรงจู งใจใน
อันดับสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากําหนดนโยบายการบริ หารงานทีส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้า
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน รองลงมาคือ ทราบและเข้าใจนโยบายการบริ หารงานของสถานศึกษา
และระดับแรงจูงใจในอันดับตําสุ ด คือ สถานศึกษามีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบและเป็ นขันตอน
1.7 ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูอ้ ื น อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน โดยระดับ แรงจู งใจในอัน ดับ
สู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและช่วยเหลือเป็ นอย่างดี เมือมีปัญหา รองลงมาคือ
เพื อนร่ วมงานมี ค วามเป็ นมิ ต รต่ อ กัน สามารถช่ วยเหลื อ ซึ งกัน และกัน ได้ และระดับ แรงจู งใจ
ในอันดับตําสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบหมายงานด้วยความเสมอภาค
1.8 สภาพการทํา งานในโรงเรี ย น อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น โดยระดับ แรงจู ง ใจ
ในอันดับสู งสุ ด สถานศึกษาจัดตารางสอน/ จํานวนชัวโมงการสอนให้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ
ห้องเรี ยนมีส ภาพแวดล้อม และบรรยากาศที เอือต่อการจัดการเรี ยนการสอน และระดับ แรงจูงใจ
ในอัน ดับ ตําสุ ด คื อ ห้องพักครู หรื อห้ องทํางานมี ส ภาพแวดล้อมและบรรยากาศที เหมาะสมต่ อ
การปฏิบตั ิงาน
1.9 การปกครองบังคับ บัญ ชาของผู ้บ ริ ห าร อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น โดยระดับ
แรงจูงใจในอัน ดับ สู งสุ ด คื อ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษามี ความรู ้ และประสบการณ์ ในการทํา งานเป็ น
อย่างดี รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานให้เป็ นไปอย่าง
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มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและระดับ แรงจู งใจในอัน ดับ ตําสุ ด คื อ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยปราศจากอคติลาํ เอียง
1.10 เงิ น เดื อ น อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น โดยระดับ แรงจู ง ใจในอัน ดับ สู ง สุ ด คื อ
เงิ น เดื อ นที ได้รับ เหมาะสมกับ ความรู ้ ค วามสามารถ รองลงมาคื อ พึ ง พอใจกับ เงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนอืนทีได้รับ และระดับแรงจูงใจในอันดับตําสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาเลือน
ขันเงินเดือนได้เหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณาและหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2. การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึ ก ษาพระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 2 อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้ า น โดยระดับ การดํา เนิ น งาน
ในอันดับสู งสุ ด คือ การเตรี ยมการ รองลงมาคือ การดําเนิ นการ และระดับการดําเนิ นงานในอันดับ
ตําสุ ด คือ การประเมินผล สามารถสรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี
2.1 การเตรี ยมการ อยูใ่ นระดับมากทุ กด้าน โดยระดับการดําเนิ นงานในอันดับสู งสุ ด
คือ จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ต ร
สถานศึกษา รองลงมาคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนรายบุคคลอย่างต่อเนื องและเป็ นปั จจุ บนั
และระดับการดําเนินงานในอันดับตําสุ ด คือ เข้าประชุ ม/ อบรมเพือพัฒนาความรู ้และทักษะเกียวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 การดําเนิ นการ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยระดับการดําเนิ นงานในอันดับสู งสุ ด
คือ ดําเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทีกําหนดไว้ รองลงมาคือ
วัด และประเมิ น ผลผู้เรี ยนเป็ นไปตามที กํา หนดไว้ใ นแผนการจัด การเรี ยนรู้ และระดั บ
การดําเนิ น งานในอัน ดับ ตําสุ ด คื อ ใช้สื อ/ แหล่ งเรี ยนรู ้ ต ามที ได้ผ ลิ ต ในการจัดการเรี ยนรู้ ทุ ก ครั ง
และนํากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้แก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.3 การประเมินผล อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยระดับการดําเนิ นงานในอันดับสู งสุ ด
คื อ ประเมิ น ผลการดํา เนิ น การตามแผนงาน/ โครงการเกี ยวกับ การพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รองลงมาคือ จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการเกียวกับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํ าคัญ และระดับ การดําเนิ น งานในอัน ดับ ตําสุ ด คื อ
นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน
2.4 การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้าน โดยระดับ การดําเนิ น งาน
ในอัน ดับ สู ง สุ ด คื อ นําผลรายงานการประเมิ น ตนเองมาใช้ใ นการวางแผนในการปฏิ บ ัติ ง าน
รองลงมาคื อ นําผลจากการประเมิ น ผลการจัดการเรี ย นรู ้ ม าวิเคราะห์ จุด เด่ น จุ ด ด้อยของผู เ้ รี ย น
และนํ า ผลการวิ เคราะห์ ผู ้เ รี ยนมากํ า หนดเป้ าหมายใหม่ ใ นการพั ฒ นาผู ้ เ รี ยน และระดั บ
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การดําเนิ น งานในอัน ดับ ตําสุ ด คือ นําผลจากการประเมิ น ผลการดําเนิ น การแผนงาน/ โครงการ
เกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
3. แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ในระดับ
ปานกลางทุ กด้าน โดยแรงจูงใจทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน สภาพการทํางาน
ในโรงเรี ยน การได้รับ การยอมรั บนับถื อ นโยบายและการบริ หารงาน ความสําเร็ จในการทํางาน
ความเจริ ญก้าวหน้า ความสัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื น เงิน เดือน และการปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ ห าร
สามารถสรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี
3.1 แรงจูงใจในการทํางานทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู ด้านการเตรี ยมการ อันดับสู งสุ ด คือ สภาพการทํางาน รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ
ของครู และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
3.2 แรงจูงใจในการทํางานทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู ด้านการดําเนินการ อันดับสู งสุ ด คือ ความรับผิดชอบของครู และสภาพการทํางานใน
โรงเรี ยน รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และอันดับตําสุ ด คือ เงินเดือน
3.3 แรงจูงใจในการทํางานทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู ด้านการประเมินผล อันดับสู งสุ ด คือ ความรับผิดชอบของครู รองลงมา คือ ลักษณะ
ของงาน และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
3.4 แรงจูงใจในการทํางานทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของครู ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา อันดับสู งสุ ด คือ ลักษณะของงาน รองลงมา คือ ความ
รับผิดชอบของครู และอันดับตําสุ ด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
อภิปรายผล
จากผลการวิ จ ัย เรื อง การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการทํา งานกั บ
การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 อภิปรายได้ดงั นี
1. จากผลการวิจ ัย ที พบว่า แรงจู ง ใจในการทํางานของครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธ ยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทังนี อาจเนื องมาจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้นาํ ความรู ้ความสามารถมาใช้ในการบริ หารงานด้วยความยุติธรรม ปราศจาก
อคติลาํ เอียง และเปิ ดโอกาสให้ครู ได้ใช้ความรู ้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
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การแก้ปั ญ หาในงานจนประสบความสํ า เร็ จ ทํา ให้ ค รู เกิ ด ความพึ ง พอใจและความภาคภู มิ ใ จ
ในผลสําเร็ จของงาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรังสิ มนั ตุ ์ เชื อนรั มย์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าํ
การวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ง านของข้า ราชการครู ผู ้ส อนโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา สํ านัก งานเขตพื นที การศึ กษาบุ รีรัม ย์ เขต 4 ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการครู ผู ส้ อน
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา สํานัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 4 มี แ รงจูง ใจในการปฏิ บ ัติ งาน
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญเตือน กามินี (2554 : 74 - 76)
ได้ท าํ การวิจยั เรื อง ความสั มพัน ธ์ ระหว่างพฤติ กรรมผูน้ ําของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนกับ แรงจู งใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานครู เทศบาลในจัง หวัด ชลบุ รี ผลการวิจ ัย พบว่ า แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ งานของพนัก งานครู เทศบาลในจังหวัดชลบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้อ ง
กับงานวิจยั ของดลฤดี เกตุรุ่ง (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่าง
แรงจู งใจในการทํางานกับความผู กพันองค์ การของครู ในโรงเรี ยนเอกชน สั งกัดสํ านักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ครู ในโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. จากผลการวิ จ ัย ที พบว่ า การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู สั ง กัด
สํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
ทังนี อาจเนื องมาจาก ตามสาระสําคัญทีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และที แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 ที ว่าด้ว ยมาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มี ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาเพือพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุ กระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุ ณภาพภายใน และระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการบริ หาร
การศึก ษาที ต้องดําเนิ น การอย่างต่อเนื อง เพื อนําไปสู่ การพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา
และเพือรองรับการประกันคุ ณภาพภายนอก ทําให้สถานศึกษาตืนตัวทีจะดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในเพื อรองรับ การประกัน คุ ณ ภาพภายนอก ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสุ ช าย จิน ะเสนา
(2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าํ การวิจยั เรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา สั งกัด สํานักงานเขตพืนที การศึ ก ษาภู เก็ ต ผลการวิจยั พบว่า การดําเนิ น งานประกัน
คุ ณภาพภายในของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภู เก็ต โดยภาพรวมมี การปฏิ บตั ิ
ในระดับ มาก โดยขันตอนปฏิ บ ัติที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ การวางแผนปฏิ บ ัติ งาน รองลงมา คื อ
การปฏิ บ ตั ิ ตามแผน การนําผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ งงาน และการตรวจสอบและประเมิ น ผล
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ตามลําดับ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของกฤษฎา การี ชุม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัย ทาง
การบริ หารทีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการวิจ ัยพบว่า ระดับ การดําเนิ น งาน
ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอยู่ในระดับ มากทุ ก ด้า น โดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก คือ ด้านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา รองลงมา คื อ ด้านจัดทําแผนพัฒนา
การจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
และด้านจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
3. จากผลการวิ จ ัย ที พบว่ า แรงจู ง ใจในการทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 โดยแรงจูงใจในการทํางานทีมีความสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู อันดับสู งสุ ด คือ ความรับผิดชอบของครู รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และ
อัน ดับ ตําสุ ด คื อ การปกครองบังคับ บัญ ชาของผูบ้ ริ ห ารนัน แสดงให้ เห็ น ว่าการดําเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู จะเพิมขึนหรื อลดลงมีแนวโน้มมาจากความรับผิดชอบของครู ทังนี
อาจเนื องม าจาก ค วามรั บ ผิ ด ช อบ เป็ น คุ ณ ธ รรม ป ระ การห นึ งตาม จรรยาบ รรณ แห่ ง
ความเป็ นครู ครู จึงมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาตนเอง มุ่งมันในงาน เมือได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
และหน้าที โดยเฉพาะแล้ว ก็จะทําให้ ดี ทีสุ ดตามความสามารถของตน และผูท้ ี มี ค วามสําคัญต่ อ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาก็ คื อ ครู เพราะครู เป็ นผู ้น ํ า หลัก การต่ า ง ๆ ลงไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ
โดยเฉพาะหน้าที หลัก คื อการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นบทบาทสําคัญ ของครู ในการประกันคุ ณ ภาพ
ภายใน ฉะนัน การที ครู ได้ทาํ งานทีตรงกับความรู ้ ความสามารถ ถื อว่าเป็ นหน้าทีความรับ ผิดชอบ
โดยตรง ครู จึงมีความกระตือรื อร้น ความพยายาม และความตังใจในการปฏิ บตั ิ งานให้ดาํ เนิ นไปสู่
เป้ าหมายได้ต ามที ต้อ งการ ด้ว ยเหตุ นี การปกครองบัง คับ บัญ ชาของผู ้บ ริ ห ารจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการทํางานของครู ค่อนข้างน้อย ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสุ ชาย จินะเสนา (2548 :
บทคัด ย่อ ) ได้ ท ํา การวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ระบบคุณภาพและขอบข่ายความ
รับผิดชอบ ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน การสื อสาร ตําแหน่ งหน้าที เพศ และขนาดโรงเรี ยน
ทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเนตรรุ ้ ง อยู่เจริ ญ (2553 : 96 - 97) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
ปั จจัยเชิงสาเหตุ ทีส่ งผลต่อการมีส่ วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า อิทธิ พล
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ทางอ้อมต่อการมี ส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาทีได้รับจากตัวแปรบรรยากาศองค์กร
ผ่านเจตคติการมีส่วนร่ วมและแรงจูงใจในการทํางาน มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .78 และ .80 ตามลําดับ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษฎา การี ชุม (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปั จจัยทางการ
บริ หารทีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึก ษาประถมศึ กษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารระดับ
ผูบ้ ริ หารทีมีอิทธิ พลต่อปั จจัยทางการบริ หารระดับครู ส่งผลต่อระดับการปฏิ บตั ิ ตามระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านโครงสร้ างองค์ กร
มี อิทธิ พลต่ อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และด้านแรงจู งใจมี อิ ทธิ พลต่ อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร
ซึ งมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี
3.1 การดํ า เนิ นงานการป ระกั น คุ ณ ภาพภายในของครู ด้ า นการเตรี ยมการ
มี ความสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ แรงจูงใจในการทํางาน โดยปั จจัยที มี ความสัม พัน ธ์ อนั ดับ สู งสุ ด คื อ
ความรับผิดชอบของครู ทังนี อาจเนื องมาจาก สถานศึกษามีการออกคําสังแต่งตังมอบหมายหน้าที
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน ทําให้ครู มีอาํ นาจตัดสิ นใจ
และมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมการดํา เนิ น งานได้อ ย่า งเต็ ม ที
จึงนําไปสู่ ความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิงาน ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของสุ ชาย จินะเสนา (2548 :
บทคัด ย่อ ) ได้ ท ํา การวิ จ ัย เรื อง ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จ
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ระบบคุณภาพและขอบข่ายความ
รับผิดชอบ ภาวะผูน้ าํ แรงจูงใจในการทํางาน การสื อสาร
3.2 การดํ า เนิ นงานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของครู ด้ า นการดํ า เนิ นการ
มี ความสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ แรงจูงใจในการทํางาน โดยปั จจัยที มี ความสัม พัน ธ์ อนั ดับ สู งสุ ด คื อ
ความรั บ ผิ ดชอบของครู แ ละสภาพการทํางานในโรงเรี ยน ทังนี อาจเนื องมาจาก สถานศึ ก ษาจัด
ชัวโมงการสอนและชัวโมงการทํางานพิเศษอย่างเหมาะสม มี ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมทีดี
ตลอดจนมี วสั ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื องมื อ เครื องใช้ต่าง ๆ อย่างพอเพี ย ง เมื อมี ส ภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพทีดี ก็จะทําให้ครู มีความรู ้สึกดี ต่อการปฏิ บตั ิงาน เกิ ดแรงจูงใจในการทํางาน ส่ งผลให้การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของมาโนช ชลารักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปั จจัยจูงใจทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยน สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทย
บริ เวณชายแดน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานของครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยน สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดน มีอยู่
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3 ด้าน ได้แก่ . การได้รับการยกย่องนับถื อ . ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
3. สภาพแวดล้อมในการทํางาน อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของลินเลียน และเออร์ ซลั ลา (Lillian
& Ursulla. 2015 : Abstract) ได้ท าํ การวิจยั เรื อง การสร้างแรงจู งใจของครู ใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยม
ของรัฐในเคนยา ผลการวิจยั พบว่า การรั บรู ้ และสภาพการทํางานทีดีช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพของครู
และสอดคล้องกับ งานวิจ ัยของเทเรซ่ า (Teresa. 2012 : Abstract) ได้ท าํ การวิ จยั เรื อง ปั จจัย ที มี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจครู ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอําเภอทักขะจังหวัดคิมบู ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีผลต่อแรงจูงใจของครู
3.3 การดํา เนิ นงานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของครู ด้ า นการประเมิ น ผล
มี ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ แรงจู งใจในการทํางาน โดยปั จจัยที มี ความสัม พัน ธ์ อนั ดับ สู งสุ ด คื อ
ความรับ ผิด ชอบของครู ทังนี อาจเนื องมาจาก หน้าที หลัก ของครู คือ การจัด การเรี ย นรู ้ ซึ งมี ก าร
ประเมิ น ผลและสรุ ป ผลอยู่แล้วเป็ นปรกติ จึ ง เป็ นการลดภาระให้ ก ับ ครู ที ไม่ ต้อ งจัด ทําเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพิมขึน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชาย จินะเสนา (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษาภู เก็ ต ผลการวิจ ัยพบว่า ปั จจัยที ส่ งผลต่อความสํ าเร็ จในการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษามีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ระบบคุณภาพและขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาวะผูน้ าํ
แรงจูงใจในการทํางาน การสื อสาร
3.4 การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู ด้านการปรั บปรุ งและพัฒนา
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ แรงจู ง ใจในการทํา งาน โดยปั จ จัย ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน ดับ สู ง สุ ด
คื อ ลักษณะของงาน ทังนี อาจเนื องมาจาก บทบาทสําคัญของครู ในการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
คือ การประกันคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และหน้าที หลักของครู คือการจัดการเรี ยนรู ้ ฉะนัน
การประกันคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจึงดําเนิ นอยู่แล้วเป็ นปรกติ ด้วยเหตุนีครู จึงต้องการข้อมู ล
เพือตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุ งให้การประเมินคุณภาพภายในเป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูล
ไปใช้ในการกําหนดเป้ าหมายใหม่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ย น ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจ ยั ของรังสิ ม นั ตุ์
เชื อนรัม ย์ (2553 : บทคัด ย่อ) ได้ศึ กษาปั จจัยที มี ผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ
ครู ผูส้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
จูงใจมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สํานักงานเขต
พื นที การศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 4 โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื อพิ จ ารณาปั จ จัย จู งใจ พบว่ า
ด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จ ัย เรื อง การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการทํา งานกั บ
การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู ด้านการเตรี ยมการ จะเกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน ถ้าสถานศึกษาควรมีการออกคําสังแต่งตังมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบ
ในการดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในให้ชัดเจนและสมําเสมอ อี กทังผูบ้ ริ ห ารควรสร้ าง
ทัศนคติให้ครู ตระหนักถึ งความสําคัญของการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายใน เพราะเมือครู
เห็ นความสําคัญบวกกับการได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้มีอาํ นาจตัดสิ นใจในการดําเนิ นงาน
ได้อย่างอิสระเต็มที จะทําให้เกิดความพึงพอใจและรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า ซึงจะเป็ นแรงผลักดันให้ครู มี
ความกระตือรื อร้ นพร้ อมจะอุ ทิศตนให้แก่ งาน ฉะนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงที สถานศึกษาต้อง
เห็ นความสําคัญถึงสิ งนี เพือเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ครู ปฏิบตั ิงานจนสามารถบรรลุ เป้ าหมายได้
อย่างมีคุณภาพ
1.2 การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู ด้านการดําเนิ น การ จะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ก็ต่อเมือสถานศึกษาสถานศึกษาจัดชัวโมงการสอนและชัวโมงการทํางาน
พิเศษให้ครู อย่างเหมาะสม อีกทังควรจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ห้องทํางานที
มี ค วามสะอาด เป็ นระเบี ยบ มี ค วามปลอดภัย มี วสั ดุ อุป กรณ์ แ ละเครื องมื อ เครื องใช้จ ัด ไว้อย่า ง
เพียงพอพร้อมทีจะใช้ได้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสี ยงรบกวนและมีแสงสว่างทีพอเหมาะ อาจมี
ต้น ไม้เล็ ก ๆ ที ช่ ว ยให้ห ยุด พัก สายตา เพื อป้ องกัน อาการเมื อยล้าจากการปฏิ บ ัติ ง าน ทังนี การมี
สภาพแวดล้อมทีดีจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ งจะทําให้ครู มีแรงจูงใจในการทํางานเพิมมากขึน
1.3 การดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในของครู ด้านการประเมิ น ผล จะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ถ้าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสร้ างทัศนคติ ให้ครู ตระหนักถึ งความสําคัญของ
การเขียนรายงานและการรายงานผลแก่ฝ่ายงานหรื อบุ คคลทีเกี ยวข้อง โดยอาจจัดการประชุ มชีแจง
สอบถามเหตุผลและความต้องการทีแท้จริ ง เพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิทีดีขึน
1.4 การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในของครู ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ถ้าสถานศึกษาหาแนวทางในการติดตามผลการดําเนิ นงานทีชัดเจน
และเป็ นระบบ มี ก ารตรวจสอบสารสนเทศให้ มี ค วามสมบู รณ์ แ ละเป็ นปั จ จุ บ ัน เพื อนําผลมา
ปรับปรุ งคุณภาพของผูเ้ รี ยนต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรศึ ก ษาวิ จ ัยว่า มี ตัว แปร หรื อ ปั จ จัยใดนอกจากแรงจู ง ใจในการทํา งานที มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่ งผลต่อการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
2.2 ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการทํางานของครู สั งกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 จํา แนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ ในการ
ทํางาน
2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนิ น งานการประกันคุ ณภาพภายในของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรื อง
การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของครู สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คําชี แจง

1. แบบสอบถามฉบับ นี มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู เกี ยวกั บ
ระดับ แรงจู งใจในการทํางานและระดับ การปฏิ บ ัติในการดําเนิ นงานการประกัน คุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนีมี 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปและสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 แรงจูงใจในการทํางานของครู จํานวน 40 ข้อ
ตอนที 3 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู จํานวน 31 ข้อ
3. กรุ ณ าตอบแบบสอบถามให้ค รบทุ ก ข้อ และตอบให้ ต รงกับ ความคิ ด เห็ น ของท่ า น
มากที สุ ด คําตอบของท่ านจะนําไปใช้ป ระโยชน์ ในทางวิชาการเท่ านัน จะไม่มี ผลกระทบใด ๆ
ต่ อ การปฏิ บ ัติ งานของท่ าน ข้อมู ล ของท่ านที ได้รับ ทังหมด ผูว้ ิจยั จะเก็ บ รั ก ษาไว้เป็ นความลับ
สําหรับผูว้ จิ ยั เท่านัน
ขอขอบคุณในความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างสู ง

ว่าที ร.ต.หญิงสุ คณางค์ อารยพัฒน์มงคล
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี แจง กรุ ณาขีดเครื องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

3. ระดับการศึกษา
 ปริ ญญาตรี

 ปริ ญญาโท

 ปริ ญญาเอก

. ประสบการณ์ในการทํางาน
 ตํากว่า 10 ปี  11 – 20 ปี

 21 – 30 ปี

2. อายุ
 51 – 60 ปี

 31 – 40 ปี
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ตอนที 2 แรงจูงใจในการทํางาน
คําชี แจง โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื องหมาย  ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ซึ งกําหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ดังนี
5 หมายถึง มากทีสุ ด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยทีสุ ด
แรงจูงใจในการทํางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสํ าเร็จในการทํางาน
1. ท่านสามารถทํางานทีได้รับมอบหมายจนสําเร็ จเป็ นส่วนใหญ่
2. ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จนทําให้งานสําเร็ จลุล่วงเป็ น
อย่างดี
3. ท่ านมี ค วามภาคภู มิ ใ จในความสํ าเร็ จ ของงานที ท่ านได้รับ
มอบหมาย
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพือนร่ วมงานรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นของท่าน
5. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
6. เพือนร่ วมงานแสดงความยินดี ยกย่องชมเชย หรื อให้กาํ ลัง ใจ
ต่อความสําเร็ จในงานของท่าน
3. ลักษณะของงาน
7. งานที ท่ านได้รับ มอบหมายมี ค วามเหมาะสมตรงกับ ความรู ้
ความสามารถ
8. ท่านมีความสนใจในงานทีได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
9. งานทีท่านได้รับมอบหมายมีลกั ษณะทีท้าทายความสามารถ
10. ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจและต้อ งการปฏิ บ ัติ ใ นสิ งที ได้ รั บ
มอบหมาย
11. ท่านมีความพึงพอใจในผลสําเร็ จของงาน
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แรงจูงใจในการทํางาน
12. ท่านมีความพึงพอใจและต้องการปฏิบตั ิงานนับตังแต่วนั แรก
ทีได้รับมอบหมายหน้าที
13. ท่านต้องการทํางานหรื อพัฒนางานทีได้รับมอบหมายต่อไป
4. ความรับผิดชอบของครู
14. ท่านได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
15. ท่านได้รับมอบอํานาจตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
5. ความเจริญก้าวหน้ า
16. ท่านได้รับการพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่งอย่างเป็ นธรรม
17. ท่ านมี โอกาสได้ร่วมประชุ ม ฝึ กอบรม เพือเพิ มพูน ความรู ้
ความสามารถอยูเ่ สมอ
18. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ
ปัจจัยคําจุน
1. นโยบายและการบริหารงาน
19. ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษากํ า หนดนโยบายการบริ หารงาน
ทีส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
20. ท่านทราบและเข้าใจนโยบายการบริ หารงานของสถานศึกษา
21. สถานศึก ษาของท่ านมี ก ารบริ ห ารงานอย่างเป็ นระบบและ
เป็ นขันตอน
22. การติ ด ต่ อ สื อสารกัน ภายในสถานศึ ก ษามี ค วามสะดวก
ต่อการปฏิบตั ิงาน
2. ความสั มพันธ์ กบั ผู้อืน
23. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และเอาใจใส่ ต่อบุคลากร
ทุกคน
24. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและช่ วยเหลือท่าน
เป็ นอย่างดีเมือท่านมีปัญหา
25. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบหมายงานด้วยความเสมอภาค
26. ท่านรู ้ สึ กมีความสุ ขในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ เพือนร่ วมงาน
ของท่าน
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แรงจูงใจในการทํางาน
27. เพื อนร่ ว มงานมี ค วามเป็ นมิ ต รต่ อ กัน สามารถช่ ว ยเหลื อ
ซึ งกันและกันได้
3. สภาพการทํางานในโรงเรียน
28. สถานศึ กษาจัด ตารางสอน/จํานวนชัวโมงการสอนให้ ท่ าน
อย่างเหมาะสม
29. สถานศึกษาจัดชัวโมงการทํางานพิเศษให้ท่านอย่างเหมาะสม
30. ห้ อ งเรี ยนมี ส ภาพแวดล้อม และบรรยากาศที เอื อต่อการจัด
การเรี ยนการสอน
31. ห้องพักครู หรื อห้องทํางานมี ส ภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ทีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
32. สถานศึกษามีสือ/แหล่ งเรี ยนรู ้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
33. สถานศึกษามีวสั ดุอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน
อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร
34. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความรู ้และประสบการณ์ในการทํางาน
เป็ นอย่างดี
35. ผู ้ บ ริ ห าร ส ถ าน ศึ ก ษ าใช้ ค ว าม รู ้ ค ว าม ส าม ารถ ใ น
การบริ หารงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
36. ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ค วามเป็ นธรรมและความยุติธรรม
แก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเสมอหน้ากัน
37. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยปราศจาก
อคติลาํ เอียง
5. เงินเดือน
38. ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาพิ จารณาเลื อนขันเงิ น เดื อ นของท่ า น
ได้เหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณาและหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
39. เงินเดือนทีได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่าน
40. ท่านพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอืนทีได้รับ
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ตอนที 3 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
คําชี แจง โปรดพิจารณาข้อความและทําเครื องหมาย  ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ซึ งกําหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ดังนี
5 หมายถึง มากทีสุ ด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยทีสุ ด
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
1. การเตรียมการ
1. ท่ านทราบและเข้าใจแนวคิ ด ระบบ หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ท่ านเข้าประชุ ม / อบรมเพือพัฒนาความรู ้ และทักษะเกี ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ท่านได้รับแต่งตังให้เป็ นคณะทํางานในการดําเนิ นงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ท่านมีส่วนร่ วมกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา
5. ท่านมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
6. ท่านจัดทําแผนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพือพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย
7. ท่ า นจัด ทํา แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
การเรี ยนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ท่ าน ผ ลิ ต สื อ / แ ห ล่ งเรี ยน รู ้ เป็ น ไป ต าม แ ผ น ก ารจั ด
การเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
9. ท่ า นกํา หนดวิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลได้ส อดคล้อ งและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด
10. ท่ า นจัด ทํา โครงการเกี ยวกับ การพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
11. ท่านจัดทําข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนรายบุ คคลอย่างต่อเนื อง
และเป็ นปัจจุบนั
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
2. การดําเนินการ
12. ท่ า นได้ด ํ า เนิ น การพัฒ นาผู ้เรี ย นเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทีกําหนดไว้
13. ท่านจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทุกครัง
. ท่านใช้สือ/ แหล่งเรียนรู ้ตามทีได้ผลิตในการจัดการเรียนรู ้ทุกครัง
15. ท่านได้นาํ กระบวนการวิจยั เข้ามาใช้แก้ปัญหาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
16. ท่ า นวัด และประเมิ น ผลผู ้เรี ยนเป็ นไปตามที กํา หนดไว้
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
17. ท่านบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังการสอนทุกครัง
18. ท่ าน ได้ ด ํ า เนิ น ก ารต าม แผน งาน / โค รงก ารเกี ยวกั บ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทีจัดทําขึน
3. การประเมินผล
19. ท่ า นได้ ป ระเมิ น ผลการจั ด การเรี ยนรู ้ ต ามแผนการจั ด
การเรี ยนรู้อย่างครบถ้วน
20. ท่านทํารายงานการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
21. ท่านนํารายงานการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ มารวบรวม
สรุ ปเป็ นรายงาน
22. ท่ า นได้น ํา เสนอรายงานผลการจัด การเรี ย นรู ้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุ มชน
23. ท่านได้ป ระเมิ น ผลการดําเนิ น การตามแผนงาน/ โครงการ
เกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
24. ท่ า นได้ จ ัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ นการตามแผนงาน/
โครงการเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
25. ท่านได้นาํ รายงานผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการ
เกี ยวกับ การพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ ที เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นสํ า คัญ
มารวบรวมสรุ ปเป็ นรายงาน

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1
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5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1

26. ท่ า นได้น ํา เสนอรายงานผลการดํา เนิ น การตามแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพั ฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ ที เน้ น ผู ้เรี ยน
เป็ นสําคัญแก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผูป้ กครอง และชุ มชน
27. ท่านได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเองเป็ นประจําทุกปี
4. การปรับปรุ งและพัฒนา
28. ท่ าน ได้ น ํ า ผล จากก ารป ระเมิ น ผลก ารจั ด การเรี ยน รู ้
มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
29. ท่ านได้น ําผลจากการประเมิ น ผลการดําเนิ น การแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพั ฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ ที เน้ น ผู ้เรี ยน
เป็ นสําคัญมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
30. ท่ านได้น ําผลการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนมากําหนดเป้ าหมายใหม่
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
31. ท่านได้นาํ ผลรายงานการประเมินตนเองมาใช้ในการวางแผน
ในการปฏิบตั ิงานท่าน
ขอขอบพระคุณท่ านทีให้ ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างยิง
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ส่ วนที 1 ผลการหาค่ า IOC เรื อง แรงจูงใจในการทํางาน
แรงจูงใจในการทํางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสํ าเร็จในการทํางาน
1. ท่ า นสามารถทํ า งานที ได้ รั บ มอบหมายจนสํ า เร็ จ เป็ น
ส่ วนใหญ่
2. ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จนทําให้งานสําเร็ จลุ ล่วง
เป็ นอย่างดี
3. ท่านมีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงานทีท่านได้รับ
มอบหมาย
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพือนร่ วมงานรับฟั งและยอมรับ
ความคิดเห็นของท่าน
5. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
6. เพื อนร่ ว มงานแสดงความยิ น ดี ยกย่ อ งชมเชย หรื อให้
กําลังใจต่อความสําเร็ จในงานของท่าน
3. ลักษณะของงาน
7. งานทีท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมตรงกับความรู ้
ความสามารถ
8. ท่านมีความสนใจในงานทีได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
9. งาน ที ท่ าน ได้ รั บ ม อ บ ห ม ายมี ลั ก ษ ณ ะ ที ท้ าท าย
ความสามารถ
10. ท่ านมี ค วามพึ งพอใจและต้องการปฏิ บ ัติในสิ งที ได้รับ
มอบหมาย
11. ท่านมีความพึงพอใจในผลสําเร็ จของงาน
12. ท่านมีความพึงพอใจและต้องการปฏิบตั ิงานนับตังแต่วนั
แรกทีได้รับมอบหมายหน้าที
13. ท่านต้องการทํางานหรื อพัฒนางานทีได้รับมอบหมายต่อไป
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4. ความรับผิดชอบของครู
14. ท่ า นได้รับ มอบหมายหน้ าที และความรั บผิ ดชอบอย่ า ง
ชัดเจน
15. ท่านได้รับมอบอํานาจตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
5. ความเจริญก้าวหน้ า
16. ท่ านได้รั บ การพิ จ ารณาเลื อนขัน เลื อนตํา แหน่ ง อย่า ง
เป็ นธรรม
17. ท่านมีโอกาสได้ร่วมประชุม ฝึ กอบรม เพือเพิมพูนความรู ้
ความสามารถอยูเ่ สมอ
18. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ
ปัจจัยคําจุน
1. นโยบายและการบริหารงาน
19. ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากําหนดนโยบายการบริ ห ารงาน
ทีส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
20. ท่ า นทราบและเข้ า ใจนโยบายการบริ หารงานของ
สถานศึกษา
21. สถานศึ ก ษาของท่ านมี การบริ ห ารงานอย่างเป็ นระบบ
และเป็ นขันตอน
22. การติดต่อสื อสารกันภายในสถานศึกษามีความสะดวกต่อ
การปฏิบตั ิงาน
2. ความสั มพันธ์ กบั ผู้อืน
23. ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ม นุ ษ ย์สัม พัน ธ์ แ ละเอาใจใส่ ต่ อ
บุคลากรทุกคน
24. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ค าํ ปรึ กษาแนะนําและช่ วยเหลื อ
ท่านเป็ นอย่างดีเมือท่านมีปัญหา
25. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบหมายงานด้วยความเสมอภาค
26. ท่ า นรู ้ สึ กมี ค วามสุ ขในการปฏิ บ ั ติ ง านร่ ว มกั บ เพื อน
ร่ วมงานของท่าน
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1 2
27. เพือนร่ วมงานมี ความเป็ นมิ ตรต่ อกัน สามารถช่ วยเหลื อ +1 +1
ซึ งกันและกันได้
3. สภาพการทํางานในโรงเรียน
28. สถานศึกษาจัดตารางสอน/จํานวนชัวโมงการสอนให้ท่าน +1 0
อย่างเหมาะสม
29. สถานศึ ก ษาจัด ชั วโมงการทํา งานพิ เศษให้ ท่ า นอย่ า ง +1 +1
เหมาะสม
30. ห้องเรี ยนมี ส ภาพแวดล้อม และบรรยากาศที เอื อต่อการ +1 +1
จัดการเรี ยนการสอน
31. ห้ อ งพั ก ครู หรื อห้ อ งทํ า งานมี ส ภาพแวดล้ อ มและ +1 +1
บรรยากาศทีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
32. สถานศึ ก ษามี สื อ/แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ +1 +1
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
33. สถานศึ กษามี วสั ดุ อุ ป กรณ์ อาํ นวยความสะดวกในการ +1 +1
ทํางานอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร
34. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ในการ +1 +1
ทํางานเป็ นอย่างดี
35. ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใช้ค วามรู้ ค วามสามารถในการ +1 +1
บริ หารงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
36. ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาให้ ค วามเป็ นธรรมและความ +1 +1
ยุติธรรมแก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างเสมอหน้ากัน
37. ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านโดย +1 +1
ปราศจากอคติลาํ เอียง
5. เงินเดือน
38. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาเลื อนขันเงินเดือนของท่าน +1 +1
ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาและหน้ า ที ที ได้รั บ
มอบหมาย
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39. เงิ น เดื อ นที ได้รั บ เหมาะสมกั บ ความรู ้ ค วามสามารถ +1 +1
ของท่าน
40. ท่านพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอืนทีได้รับ
+1 +1

ผู้เชี ยวชาญ
3 4 5
+1 +1 +1
+1

+1

+1

ส่ วนที 2 ผลการหาค่ า IOC เรื อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
ผู้เชี ยวชาญ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู
1 2 3 4 5
1. การเตรียมการ
1. ท่านทราบและเข้าใจแนวคิด ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ท่ า นเข้า ประชุ ม / อบรมเพื อพัฒ นาความรู ้ แ ละทัก ษะ
เกียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ท่ านได้รับ แต่ งตังให้เป็ นคณะทํางานในการดําเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มกํา หนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู ้เ รี ยนของ
สถานศึกษา
5. ท่านมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
6. ท่ านจัด ทําแผนพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เรี ย นเพื อพัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย
7. ท่านจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ท่ านผลิ ต สื อ/ แหล่ ง เรี ยน รู ้ เ ป็ นไปตามแผนการจั ด
การเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
9. ท่านกําหนดวิธี การวัดและประเมิ น ผลได้ส อดคล้องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด
10. ท่านจัดทําโครงการเกี ยวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1
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11. ท่ า นจัด ทํา ข้อ มู ล สารสนเทศนั ก เรี ย นรายบุ ค คลอย่ า ง
ต่อเนืองและเป็ นปั จจุบนั
2. การดําเนินการ
12. ท่ านได้ดาํ เนิ น การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทีกําหนดไว้
13. ท่านจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นไปตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ทุกครัง
14. ท่านใช้สือ/ แหล่งเรี ยนรู ้ตามทีได้ผลิตในการจัดการเรี ยนรู ้
ทุกครัง
15. ท่านได้นาํ กระบวนการวิจยั เข้ามาใช้แก้ปัญหาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
16. ท่านวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
17. ท่านบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
18. ท่านได้ด ําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการเกี ยวกับ การ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทีจัดทําขึน
3. การประเมินผล
19. ท่านได้ประเมิ นผลการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างครบถ้วน
20. ท่านทํารายงานการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
21. ท่ า นนํา รายงานการประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ม า
รวบรวมสรุ ปเป็ นรายงาน
22. ท่านได้นาํ เสนอรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้แก่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู ้ป กครอง และ
ชุมชน
23. ท่านได้ประเมินผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/ โครงการ
เกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

1

2

ผู้เชี ยวชาญ
3 4 5

IOC

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1
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24. ท่ านได้จ ัด ทํารายงานผลการดําเนิ น การตามแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น ผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
25. ท่ า นได้ น ํ า รายงานผลการดํ า เนิ นการตามแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น ผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญมารวบรวมสรุ ปเป็ นรายงาน
26. ท่านได้นาํ เสนอรายงานผลการดําเนิ นการตามแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น ผูเ้ รี ยน
เป็ น สํ า คั ญ แก่ ผู ้ บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า ค ณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
27. ท่านได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง
4. การปรับปรุ งและพัฒนา
28. ท่ านได้น ํา ผลจากการประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ม า
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
29. ท่านได้นาํ ผลจากการประเมินผลการดําเนิ นการแผนงาน/
โครงการเกี ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น ผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน
30. ท่านได้นาํ ผลการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนมากําหนดเป้ าหมายใหม่
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
31. ท่ า นได้น ํา ผลรายงานการประเมิ น ตนเองมาใช้ใ นการ
วางแผนในการปฏิบตั ิงานท่าน
ค่ า IOC ของแบบสอบถามทังหมด เฉลียเท่ากับ +1

1

2

ผู้เชี ยวชาญ
3 4 5

IOC

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

0.8

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

+1 +1 +1

+1

+1

1

0
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Mean
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40

4.4667
4.2667
4.6000
4.1000
4.1333
4.2333
4.2000
4.3333
4.1333
4.3000
4.4667
4.4000
4.4000
4.3667
4.1000
3.8667
4.0667
3.8667
4.2000
4.3333
4.3000
4.3333
3.9000
4.2667
4.0000
4.3000
4.2000
4.2667
4.1667
4.3667
4.1000
4.1333
4.0333
4.4000
4.4333
4.1000
4.1333
4.1000
4.0667
4.2000

Std Dev
.6288
.6397
.6747
.6618
.6814
.7739
.7144
.8023
.7303
.8367
.7303
.6747
.7701
.7184
.8030
.9371
.7397
1.2243
.8867
.6065
.6513
.6609
.8030
.6397
.7428
.7944
.6644
.6915
.6477
.6687
.7589
.6814
.6687
.7240
.6789
.6618
.6814
.8030
.9444
.7611

Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
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Mean
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31

Statistics for
SCALE

3.9667
4.0000
4.0333
3.8667
3.9667
4.0667
4.2667
4.0000
4.2000
4.2000
4.1333
4.0667
4.0667
3.9333
3.8333
4.1333
4.1333
4.1000
4.1000
3.9667
3.7667
3.9333
4.0333
4.1000
4.1000
3.9667
4.1333
4.1000
4.1667
4.0667
4.0333

Std Dev
.6687
.7878
.7184
.6288
.7184
.6915
.6915
.6433
.6644
.8052
.5713
.6397
.5833
.5833
.5921
.6814
.5713
.6074
.5477
.6687
.7279
.6397
.7184
.7589
.7120
.6687
.6814
.7120
.6989
.6397
.7184

Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

N of
Mean Variance Std Dev Variables
294.0667 797.0299 28.2317
71
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Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40

289.6000
289.8000
289.4667
289.9667
289.9333
289.8333
289.8667
289.7333
289.9333
289.7667
289.6000
289.6667
289.6667
289.7000
289.9667
290.2000
290.0000
290.2000
289.8667
289.7333
289.7667
289.7333
290.1667
289.8000
290.0667
289.7667
289.8667
289.8000
289.9000
289.7000
289.9667
289.9333
290.0333
289.6667
289.6333
289.9667
289.9333
289.9667
290.0000
289.8667

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted
781.6276
774.6483
775.9126
773.6195
773.0989
770.0057
771.0851
776.4782
766.9609
763.2885
777.2828
775.6782
765.6092
775.6655
776.9299
770.7862
776.8276
785.8207
773.4299
779.3747
774.8747
774.2713
780.0747
787.5448
776.1333
771.7713
785.0851
773.5448
784.4379
776.7690
773.2747
780.7540
780.1713
783.6092
778.5161
781.7575
778.6161
774.6540
775.2414
781.1540

.4268
.6171
.5497
.6240
.6193
.6153
.6411
.4452
.7302
.7147
.4718
.5561
.7233
.5210
.4346
.4875
.4767
.1415
.4626
.5105
.5994
.6069
.3636
.2528
.4916
.5580
.3090
.5981
.3355
.5316
.5492
.4152
.4393
.3182
.4765
.4009
.4720
.4862
.3973
.3595

.9678
.9674
.9676
.9674
.9674
.9674
.9673
.9679
.9671
.9671
.9678
.9676
.9671
.9676
.9679
.9678
.9677
.9695
.9679
.9677
.9675
.9674
.9681
.9682
.9677
.9676
.9681
.9675
.9680
.9676
.9676
.9679
.9678
.9681
.9677
.9679
.9677
.9677
.9681
.9680
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Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31

290.1000
290.0667
290.0333
290.2000
290.1000
290.0000
289.8000
290.0667
289.8667
289.8667
289.9333
290.0000
290.0000
290.1333
290.2333
289.9333
289.9333
289.9667
289.9667
290.1000
290.3000
290.1333
290.0333
289.9667
289.9667
290.1000
289.9333
289.9667
289.9000
290.0000
290.0333

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted
770.6448
768.8230
765.4126
775.6828
772.5069
769.3793
774.1655
783.3057
776.8782
766.8092
777.7885
777.5862
778.2759
774.9471
779.5644
772.6851
779.5816
774.2402
776.8609
775.0586
770.7000
781.2230
767.3437
767.9644
770.9989
774.1621
776.4092
768.0333
770.3000
771.9310
765.7575

.6987
.6314
.7824
.5982
.6012
.7083
.5818
.3697
.5322
.6632
.5935
.5335
.5658
.6695
.5176
.6303
.5366
.6633
.6507
.5781
.6383
.4306
.7329
.6774
.6456
.6025
.5308
.7220
.6764
.6946
.7736

Reliability Coefficients
N of Cases =
30.0
Alpha = .9680

N of Items = 71

.9672
.9674
.9670
.9675
.9674
.9672
.9675
.9680
.9676
.9673
.9675
.9676
.9676
.9674
.9677
.9674
.9676
.9674
.9674
.9675
.9674
.9678
.9671
.9672
.9673
.9675
.9676
.9672
.9673
.9673
.9670
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้เชียวชาญ
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รายนามผู้เชียวชาญ
1. นายกนก คล้ายมุข

2. นางชนิดา ยินดีเขต

3. นายสุ ชาติ ทองมา
4. ดร.พักตร์วภิ า ตะเพียนทอง
5. ดร.ธี ระวัฒน์ สุ ขีสาร

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 2
ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 2
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนวัดดาวคะนอง
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชํานาญการ
โรงเรี ยนอนุบาลพระนครศรี อยุธยา
ครู ชาํ นาญการ
โรงเรี ยนอนุบาลพระนครศรี อยุธยา
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ภาคผนวก ง
หนังสื อขอเรียนเชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือหาคุณภาพเครื องมือ
และหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือการทําวิทยานิพนธ์
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118

119

120

121

122

123

ประวัติย่อผู้วิจัย

124

ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื อและนามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542
พ.ศ.2545
พ.ศ.2548

พ.ศ.2550

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2560

ว่าทีร้อยตรี หญิงสุ คณางค์ อารยพัฒน์มงคล
16 มกราคม 2530
ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
โรงเรี ยนวัดกลางคลองสระบัว (สําลีเคลือบราษฎร์ บาํ รุ ง)
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนจิระศาสตร์วิทยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง บริ หารธุ รกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์วาสุ กรี
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชี พครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

