
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบรหิารสถานศึกษากับแรงจูงใจ

ในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

Relationship between Servant Leadership of School Administrators and Work Motivation

of Teachers at Opportunity Extended Schools in Pakkred District, Nonthaburi Province

ชนาพล  จั่นลา1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง2  ดร.สน่ัน  ประจงจิตร3

Chanapon  Junla1 , Assistant Professor Dr.Sudarat  Sarnswang2 , And Dr.Sanan  Prachongchit3

บทคัดยอ

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) แรงจูงใจในการทํางานของครู และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนาํแบบใฝบรกิารของผูบรหิารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน

ทั้งหมด 169 คน สุมจากครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน

และสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยไดรับแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ

กลับคืนมาครบทั้งหมดจํานวน 169 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

คาสมัประสิทธิ์สหสัมพนัธของเพียรสัน

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับของภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

โดยดานการแบงปนภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการสรางชุมชน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ

ดานการมอบภาวะผูนํา 2) ระดับของแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดาน

ความตองการความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานความตองการความกาวหนา สวนดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสดุ คือ ดานความตองการความอยูรอด และ 3) ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ

ทางบวกกับแรงจูงใจในการทํางานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

ABSTRACT

This study’s aims were to study: 1) servant leadership of school administrators and work motivation of

teachers at opportunity extended schools in Pakkred District, Nonthaburi Province; 2) work motivation of the

teachers; and 3) relationship between servant leadership of the school administrators and work motivation of the

teachers. A sample of 169 was selected, using proportionate random sampling method, from the teachers.

The instrument was a questionnaire constructed by the researcher. All 169 questionnaire copies were returned

and usable. The data were analyzed using percentage, standard deviation and Person's correlation coefficient.
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 The results of the study were as follows.1) The overall servant leadership of school administrators was

at  the  high  level.  The  aspects  were  ranked  at  the  top  as  sharing  leadership,  followed  by  that  of  community

building, while that of proposing leadership was at the bottom. 2) The overall work motivation of teachers was

at the high level. The aspects ranked at the top was relationship needs, followed by that of need advancement,

while that of survival needs was at the bottom. and 3) Servant leadership had positive relationship with the

work motivation of teachers with statistical significance at the level of 0.01.

ภูมิหลัง

 สงัคมไทยในปจจุบันนั้น ถอืไดวาไดกาวเขาสูยุคดิจิตอลอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตของผูคนในปจจุบันที่ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต การเกิดคานิยมสมัยใหมขึ้นอยูตลอดเวลา

ชองทางการติดตอรับรูขอมูลขาวสารที่ตางไปจากเดิม ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคการตางๆที่ตอง

มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือกลวิธีตางๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จไดตาม

เปาหมาย แตอยางไรก็ตามความสําเร็จขององคการน้ัน นอกจากจะมาจากความรวมมือรวมใจกันของคนภายใน

องคการแลว ยังตองอาศัยผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสงเสริมการดําเนินงานของสมาชิกในองคการ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและไมแนนอน

เชนในปจจุบันได (จตุพร  สังขวรรณ, 2557, หนา 9) ผูนําจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการท่ีจะ

ขับเคลือ่นหนวยงานหรือองคการใหไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จ

 ภาวะผูนํา เปนสิ่งที่สําคัญที่ควรมีอยูในตัวของผูนํา เพราะภาวะผูนําคือความสามารถในการที่จะกระตุนและ

ใชอิทธพิลตอผูอืน่เพือ่ใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Bovee et al., 1993, p. 468) โดยในปจจุบันนั้นไดมีกรอบแนวคิด

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับประเภทของภาวะผูนําแบบตางๆออกมาเปนจํานวนมาก จนกระทั่งไดเกิดแนวคิดรวมสมัย

เกี่ยวกับภาวะผูนําท่ีเกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผูนํา อันเนื่องมาจากความตองการของการเปลี่ยนแปลง

ภายในองคการที่ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ที่นําไปสูการเปลี่ยนมุมมองตอ

ภาวะผูนําในองคการ ซึ่งแนวคิดรวมสมัยเกี่ยวกับภาวะผูนํานั้นตางก็มคีวามแตกตางหลากหลายกันออกไป เชน ภาวะ

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล ภาวะผูนําแบบกระจายความรับผิดชอบ ภาวะผูนําตนเอง ภาวะผูนําที่แทจริง

และภาวะผูนําแบบใฝบริการ (ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2561, หนา 127)

 ภาวะผูนําแบบใฝบริการเปนภาวะผูนําที่ใสใจความตองการของผูตาม ชวยใหผูตามทํางานไดดีขึ้น

เฉลียวฉลาดขึ้น และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากขึ้น (สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, 2557, หนา 112) ซึ่งเห็นไดวา

เปนลักษณะของภาวะผูนําที่ใหความใสใจและพรอมเปนผูสนับสนุนผูตามเปนอยางมาก โดยเชื่อวาการแสดงออก

ซึ่งความจริงใจและความไววางใจ จะชวยใหผูตามสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพของงานที่ไดรับ

มอบหมายใหดีขึ้นไดดวยการสรางความเชื่อม่ันของผูนําที่มีตอผูตาม ตลอดจนการสรางแรงจูงใจตางๆใหเกิดขึ้นในตัว

ของผูตาม

 แรงจูงใจนบัไดวามีความสาํคัญตอการทํางานของบุคคลเปนอยางยิ่ง เพราะการทํางานใดก็ตาม ถาจะใหได

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองประกอบไปดวยสวนสําคัญ คือ ความสามารถหรือทักษะในการทํางานของบุคคล

และการจูงใจเพื่อโนมนาวบุคคลใหใชความสามารถหรือทักษะในการทํางาน (อรพรรณ  เทียนคันฉัตร, 2560,

หนา 31) ดังจะเห็นไดจากการยกระดับความสําคัญในเรื่องของแรงจูงใจขึ้นมาเปนประเด็นสําคัญในการทํางานของ

องคกรหรือหนวยงานสําคญัตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน



 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2 ประกอบ

ไปดวยโรงเรยีนจํานวน 19 โรงเรยีน จัดเปนอําเภอท่ีมีขนาดจํานวนของโรงเรียนมากที่สุดเทียบเทากับอําเภอไทรนอย

โดยเปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีความสําคัญและมีขอบขายความรับผิดชอบดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุร ีมีโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งสิ้น 7 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2, 2562, หนา 5) โดยความแตกตางของโรงเรียนที่เปนโรงเรียนขยายโอกาส คือ จะมีการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 3 ซึ่งมีความแตกตางจากโรงเรียนในระดับ

ประถมศึกษาท่ัวไปดวยมีการเพิ่มเขามาของระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ขยายโอกาสที่ถือไดวาเปนผูนําของสถานศึกษา จะตองพบเจอกับวัฒนธรรมขององคกร ครู และนักเรียนที่มีความ

หลากหลาย ตลอดจนบรบิทที่มีความแตกตางจากโรงเรียนทั่วไป ภาวะผูนําแบบใฝบริการและการสรางแรงจูงใจใน

การทํางานจึงนาจะมีสวนสําคัญในการเขามาชวยผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส

ใหสามารถบรรลุวัตถปุระสงคและนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเรจ็ได

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เพื่อเปนประโยชนทางขอมูลและใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตอไป

คําถามการวิจัย

 1. ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีระดับภาวะผูนําแบบ

ใฝบริการเปนอยางไร

 2. ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน

เปนอยางไร

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครู

ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



กรอบแนวคดิการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปการศึกษา 2562 จํานวน 7 โรงเรียน เปนจํานวนทั้งสิ้น 223 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

เขต 2, 2562, หนา 5 )

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวนและสุมอยางงาย โดยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรของครูผูสอนในแตละโรงเรียนจากตารางสําเร็จรูป Krejcie and Morgan (1970

อางใน ประสพชยั  พสุนนท, 2557, หนา 114) จํานวน 169 คน

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาไดมาจาก แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ

โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยแนวคิด

องคประกอบของภาวะผูนําแบบใฝบริการของ Laub and Black (2004 อางใน สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, 2557, หนา 117)

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ไดแก มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด

ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยอาศัยแนวคิดองคประกอบเกี่ยวกับทฤษฎี

การจูงใจของ Alderfer (1972 อางใน สุนทร  โครตบรรเทา, 2560, หนา 145) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด

ภาวะผูนําแบบใฝบริการ

- การแสดงตัวตนที่แทจริง

- การใหคุณคาแกผูอื่น

- การพฒันาผูอื่น

- การสรางชุมชน

- การมอบภาวะผูนํา

- การแบงปนภาวะผูนํา

แรงจูงใจในการทํางานของครู

- ความตองการความอยูรอด

- ความตองการความสัมพันธ

- ความตองการความกาวหนา



การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

เพื่อใชในการการวิจัยจากทางสาขาวชิาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใช

นําสงไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

2. ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน

169 ฉบับที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จากนั้นดําเนินการติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ในระหวาง

วันที ่6 มกราคม 2563 ถึงวันที ่4 กุมภาพันธ 2563

3. เก็บแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 169 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 มาทําการตรวจสอบ

ความสมบูรณและใชในการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับถัดไป

 สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) คารอยละ 2) คาเฉลี่ย 3) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ 3) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

สรุปผลการวิจัย

 1. ระดับของภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅=4.48, S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับ

ภาวะผูนาํแบบใฝบรกิารของผูบรหิารสถานศกึษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแบงปนภาวะผูนํา (X ̅=4.50, S.D.=0.57) รองลงมา คือ

ดานการสรางชุมชน ( X̅=4.49, S.D.=0.60) สวนดานที่ มีคาเฉลี่ยต่ํ าที่สุด ไดแก ดานการมอบภาวะผูนํา

(X̅=4.46,S.D.=0.58) ดังแสดงในตารางที่ 1

ดานที่ รายการ X S.D. ระดับ ลําดบั

1 การแสดงตัวตนที่แทจริง 4.48 0.61 มาก 4

2 การใหคุณคาแกผูอื่น 4.47 0.57 มาก 5

3 การพฒันาผูอื่น 4.48 0.58 มาก 3

4 การสรางชุมชน 4.49 0.60 มาก 2

5 การมอบภาวะผูนํา 4.46 0.58 มาก 6

6 การแบงปนภาวะผูนํา 4.50 0.57 มาก 1

รวม 4.48 0.58 มาก

ตารางที่ 1 ระดับของภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม



 2. ระดบัของแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅=4.36, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของ

ครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานความตองการความสัมพันธ (X ̅=4.45, S.D.=0.56) รองลงมา คือ ดานความตองการความกาวหนา

(X̅=4.36, S.D.=0.58) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก ดานความตองการความอยูรอด (X ̅=4.23, S.D.=0.69)

ดังแสดงในตารางที ่2

ดานที่ รายการ X S.D. ระดับ ลําดบั

1 ความตองการความอยูรอด 4.23 0.69 มาก 3

2 ความตองการความสัมพันธ 4.45 0.56 มาก 1

3 ความตองการความกาวหนา 4.36 0.58 มาก 2

รวม 4.36 0.60 มาก

ตารางที่ 2 ระดับของแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยภาพรวม

 3. ระดับของความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ทาํงานของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีความสัมพันธทางบวก ระดับ

ปานกลาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.649 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ภาวะผูนาํแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการแบงปนภาวะผูนํา ดานการสรางชุมชน ดานการใหคุณคา

แกผูอ่ืน ดานการมอบภาวะผูนํา ดานการแสดงตัวตนที่แทจริง และดานการพัฒนาผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 กับแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.602, 0.595,

0.570, 0.562, 0.545 และ 0.528 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3

ภาวะผูนําแบบ

ใฝบริการ

ดานความ

ตองการ

ความอยูรอด

ดานความ

ตองการ

ความสัมพันธ

ดานความ

ตองการ

ความกาวหนา

รวม

ระดับ

ความ

สัมพันธ

1. ดานการแสดงตัวตนที่แทจริง 0.345** 0.534** 0.529** 0.545** ปานกลาง

2. ดานการใหคุณคาแกผูอื่น 0.383** 0.557** 0.533** 0.570** ปานกลาง

3. ดานการพัฒนาผูอื่น 0.328** 0.532** 0.501** 0.528** ปานกลาง

4. ดานการสรางชุมชน 0.410** 0.587** 0.540** 0.595** ปานกลาง

5. ดานการมอบภาวะผูนาํ 0.364** 0.559** 0.526** 0.562** ปานกลาง

6. ดานการแบงปนภาวะผูนํา 0.398** 0.586** 0.572** 0.602** ปานกลาง

รวม 0.423** 0.639** 0.612** 0.649** ปานกลาง

ตารางที ่3 ระดับของความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางาน

ของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ

ในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย

ตามประเด็นสาระสําคัญที่คนพบจากงานวิจัย ไดดังนี้

1. ระดับของภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดบัของภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแบงปน

ภาวะผูนาํ อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามองวาการแบงปนภาวะผูนํามีความสําคัญที่สามารถจะทําใหบุคลากร

ในสถานศึกษาไดรับรูถึงการเปนสวนหน่ึงขององคกรอันจะนํามาซึ่งแรงจูงใจและการไดรับความรวมมือท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการไดรับรูถึงศักยภาพในตัวบุคคลของแตละคนอีกทางหนึ่งเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

สุนทร  โคตรบรรเทา (2560, หนา 196) กลาววา ในการแบงปนสวนงานตางๆนั้นจะสามารถทําใหบุคลากรในองคกร

ไดตระหนกัและเขาถงึผลประโยชนรวมกนัของงานและองคกร พรอมท้ังนํามาซึ่งผลดีตอการประสานงานในสวนงาน

ตางๆดวยเชนกัน สวนดานการมอบภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนในเรื่องของการรักษาความเชื่อม่ันทางตําแหนงวา อาจจะนํามาซึ่งการขาดความเชื่อมั่นของบุคลากรอื่นๆ

ตอตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ Baldwin et al. (2015 อางใน ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2561, หนา 56) ไดกลาวถึงความเช่ือ

ที่ผิดเกี่ยวกบัภาวะผูนําวา ผูนํามักไมมอบความรับผิดชอบที่มีความสําคัญและเกี่ยวกับของกับภาวะผูนําโดยตรงใหแก

ผูตาม ดวยเหตุผลที่กลัววาอาจสูญเสียภาวะความเชื่อมั่นและภาวะความเปนผูนําของตน แตโดยความเปนจริงแลว

การมอบภาวะความเปนผูนํากลับมีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตัวของ

บุคลากรในองคกรไดเปนอยางมาก

2. ระดับของแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ระดับของแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุด คือ ดานความตองการความสัมพันธ อาจเปนเพราะวา ในดานการ

ปฏิบัตงิานของครูจะตองมีการทํางานรวมกับบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ครูจึงยอมตองการไดรับความสัมพันธที่ดีจาก

ทั้งผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน ดังนั้นเพื่อประโยชนขององคกรผูบริหารจึงตองพยายามรักษาความสัมพันธที่ดีงาม

ใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งสอดคลองกับ Kouzes and Posner (2012 อางใน ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, 2561, หนา 56)

ไดกลาววา หากผูนําที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเมตตา และสามารถสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นได จะทํา

ใหบุคคลนั้นเกิดแรงจูงใจในการทํางานที่ดี และพรอมที่จะดึงศักยภาพตลอดจนความสามารถทั้งหมดของตนออกมา

ทุมเทใหกับการปฏิบัติงาน สวนดานความตองการความอยูรอดมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อาจเปนเพราะวาในปจจุบันปญหา

ของเรื่องคาครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหทุกคนตางตระหนักถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความอยูรอดในชีวิตประจําวัน

จึงทําใหครูมีความรูสึกวาตองการปจจัยในเรื่องตางๆที่จะทําใหรูสึกปลอดภัยและสามารถเพียงพอตอความอยูรอดใน

สังคมปจจุบันไดอยางไมเปนกังวล ซึ่งสอดคลองกับ Miskel (1973 cited in Lunenburg and Ornstein, 2000, p. 95)

ที่ไดแสดงใหเหน็การเปรียบเทยีบระหวางความคิดเห็นของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู

โดยพบวา ครมีูความสามารถอดทนตอการกดดันของงานไดนอยกวาผูบริหารสถานศึกษา และครูเองตองการความ

ปลอดภัยในการอยูรอดมากกวาผูบริหารเขตพื้นที่เชนกนั

3. ระดบัของความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ทาํงานของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกระดับ



ปานกลาง อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.649 อาจเปนเพราะวาในปจจุบันการ

บริหารสถานศึกษาดวยภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารมีความสอดคลองและเหมาะสมกับทิศทางในการ

ปฏิบัติงานของครูในยุคปจจุบันที่ตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในทุกๆดานมากกวาการถูกสั่ง

หรือบังคับ ซึ่งสอดคลองกับ Yukl (2002 อางใน กีรติกรณ  รักษาดี, 2561, หนา 22) ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบ

ใฝบริการเปนการใหบริการและชวยเหลือแกผูตามในทุกๆดาน พรอมทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแก

ครูเพราะแรงจูงใจเปนเสมือนตัวกระตุนใหครูมีความมุงม่ันในการทํางาน ซึ่งไดสอดคลองกับ วาสนา  มวงแนม (2560,

หนา 12) ไดกลาววา แรงจูงใจเปนเสมอืนแรงขับที่จะชวยใหบุคลากรในสถานศึกษามีความมุนมั่นในการทํางานเพื่อให

ไดงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา

กับแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมจึงมี

ความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง และเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย

ขอเสนอแนะ

 1. ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช

1.1 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นหากตองการใหภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษา

จึงควรพัฒนาและตอยอดคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบใฝบริการที่มีตอตนเองและครู เพื่อเปนการชวยสนับสนุนและ

สงเสริมการทํางานของครู องคกร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

1.1.1 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการแสดงตัวตนที่แทจริง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ผูบรหิารยอมรบัในขอจํากดัและความบกพรองของตนเองที่เกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรปรับเปลี่ยน

มุมมองและทัศนคติในเรื่องของการยอมรับในขอจํากัดและความบกพรองตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดของตนเอง แลวนํา

ขอจํากัดและความบกพรองเหลานั้นมาพัฒนาและปรับปรงุใหดีขึ้น เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและถูกตองใหแกคณะครู

1.1.2 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการใหคุณคาแกผูอ่ืน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร

ถามถงึความตองการของครูในดานตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรหาโอกาสในการพูดคุยเพื่อถามถึง

ความตองการของครูใหมากขึ้น เพื่อท่ีจะไดทราบถึงความตองการของครูอันจะนํามาใชในการพิจารณาถึงความ

เปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของครูในเรื่องตางๆที่อาจเปนประโยชนทางดานการสรางสัมพันธภาพที่ดี

และเปนประโยชนตอสถานศึกษา

1.1.3 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการพัฒนาผูอื่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารพรอม

พูดคุยและใหคําปรึกษาแกครู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรเปดโอกาสใหครไูดมีโอกาสในการเขาถึงผูบริหาร

ไดงายขึ้น เชน มีการพบปะพูดคุยนอกเวลาราชการระหวางผูบริหารกับครู ผูบริหารมีโอกาสไดลงมาปฏิบัติทํางาน

รวมกันกับคณะครูมากขึ้น เปนตน

1.1.4 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการสรางชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมอบงาน



ที่มีความเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของครูแตละคน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความถนัดของครูแตละคนใหสอดคลองกับงานที่ไดมอบหมายอยางถี่ถวน แตทั้งนี้

ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและสถานศึกษาเปนที่ตั้งเชนกัน

1.1.5. ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการมอบภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร

มีความกลาริเริ่มในการทํางานตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรสรางองคความรูตลอดจนการเพิ่มพูน

ทกัษะตางๆที่จําเปนตอการบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งความมั่นใจในการกลาตัดสินใจและกลา

ริเริ่มในการทํางานที่มากขึ้นของผูบริหาร

1.1.6 ภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ดานการแบงปนภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร

สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกครู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานแกครู ผูบริหารจึง

ควรหาโอกาสในการสรางแรงจูงในการทํางานตางๆใหแกครู เชน การสรางบรรยากาศที่นาอยูใหเกิดขึ้นในองคกร

การตอบสนองตอความตองการของครูที่จะเปนประโยชนตอสถานศึกษา เปนตน

1.2 แรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น หากตองการใหแรงจงูใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด จึงควรไดรับการเห็นความสําคัญและสนับสนุนจากผูบริหาร

สถานศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมและงานตางๆที่ชวยสงเสริมและสนองตอความตองการของครู อันจะนํามาซึ่ง

แรงจูงใจที่ดีในการทํางานของครู

1.2.1 แรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดานความตองการความอยูรอด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูไดรับเงินเดือน

ที่เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ มคีาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นจึงควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

โดยเริ่มจากผูบริหารในการเปนผูสรางแบบอยางที่ดีใหกบัคณะครูไดปฏิบัติตาม

1.2.2 แรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดานความตองการความสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูไดรับคําปรึกษา

และการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานและผูบริหาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรสรางวัฒนธรรมขององคกร

ใหเปนวัฒนธรรมแหงการชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีจุดมุงหมายในการสรางคน สรางทีม และสรางงาน นอกจากนี้

ผูบริหารควรสนับสนนุใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกนัและกันระหวางผูบริหารและคณะครูอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ

1.2.3 แรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดานความตองการความกาวหนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูไดรับการ

สงเสริมใหทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควรแสดง

หลักเกณฑในการพิจารณาปรับตําแหนงหนาที่ในการทํางานใหมีความโปรงใสและชัดเจน โดยมีการพิจารณาและ

ปรึกษาหารือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของอยางเปดเผยและมีความตรงไปตรงมา

1.3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของ

ครูในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง

ดังนั้นหากตองการใหความสัมพันธโดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรบริหาร

สถานศึกษาโดยใชหลักภาวะผูนาํแบบใฝบริการใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความตองการของ

บุคลากรครู ในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จรวมกัน



2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย ครั้งตอไป

2.1 จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของครู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นจึงควร

ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยทีส่งผลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส

2.2 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนําแบบใฝบริการกับแรงจูงใจในการทํางานของครู

ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา มีความสัมพันธทางบวก ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธของภาวะผูนําแบบใฝบริการกับประสิทธิผลการทํางานของครูในสถานศึกษา
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