Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Factors Affecting Self-development on Teachers under Prachuapkhirikhan
Primary Educational Service Area Office 2
*

วิทยา บุญละดี (Wittaya Boonladee)
**
มณฑา จาปาเหลือง (Monta Jumpaluang)
บทคัดย่อ

การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษา 1) ระดั บแรงจู งใจและวั ฒนธรรมองค์ก รเชิง สร้า งสรรค์ข อง
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2) ระดับการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดของจันทรานี สงวนนาม อับราฮัม มาสโลว์ และคุ๊กและลาฟเฟอร์ตี้ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.909 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่ า 1) ระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู โดยรวมมี แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
เรีย งล าดับ ค่า เฉลี่ย จากมากไปหาน้อ ยได้ด ัง นี ้ แรงจูง ใจภายใน แรงจูง ใจภายนอก และแรงจูง ใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรีย งลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน และ
มุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ตามลาดับ 2) การพัฒนาตนเองของข้า ราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การอบรม การศึกษาต่อ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามลาดับ และ 3) ปัจจัยที่
ส่งผลต่ อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ได้ แก่ ด้ านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X24) ด้ านแรงจูง ใจภายนอก (X12)
ด้านมุ่งเน้นสัจการแห่งตน (X22) และด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X13) ได้ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับ
แล้ว ร้อยละ 51.20 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
0.247(X12) + 0.219(X22) + 0.161(X13)



Y tot

= 0.178 + 0.330(X24) +
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Abstract

The purpose were to study: 1) the level of teachers’ motivation and the constructive
organizational culture on teachers under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office
2, 2) the level of self-development of teachers under Prachuap Khiri Khan Primary Educational
Service Area Office 2 and 3) the factors affecting self-development on teachers under
Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. The research samples were the
administrators and teachers, total 200 people in the schools under Prachuap Khiri Khan Primary
Educational Service Area Office 2. The research tool was a 5-level rating scale questionnaire, based
on the concept of Jantanee Sanguannam, Abrahm Maslow, and Cook and Lafferty with reliability at
0.909. The data were analyzed by using mean, standard deviation, and stepwise multiple regression
analysis
The research results were as follows: 1) The level of teachers’ motivation, the overall
was at the highest level. The considering by ranking from the highest to the lowest mean was
as follows; the intrinsic motivation, the extrinsic motivation and the job performance
motivation. The constructive organizational culture on teachers, the overall was at the highest
level. The considering by ranking from the highest to the lowest mean was as follows; the
humanistic-encouraging, the achievement, the self- actualizing and the affinitive, 2) The level of
teachers’ self-development, the overall was at the highest level. The considering by ranking
from the highest to the lowest mean was as follows; the training, the continuing education and
the self-directed learning, and 3) The factors affecting self-development on teachers as follows;
the affinitive (X24 ), the extrinsic motivation (X12), the self- actualizing (X22) and the job
performance motivation (X13) with the adjustment of prediction value was 51.20 percent. The
prediction equation in the form of raw score:
0.161(X13).



Y tot

= 0.178 + 0.330(X24) + 0.247(X12) + 0.219(X22) +
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บทนา

จากสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของครูใน
สถานศึกษา ซึ่งครูในสถานศึกษายังมองปัญหาของสถานศึกษาแตกต่างกัน ดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนั้นวัฒนธรรมองค์การเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้บุคลากรครูเข้าใจลักษณะ
การทางาน สามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการดาเนินงานของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาผู้บริหารจึงควรพิจารณาให้ลึกซึ้งว่า วัฒนธรรม
ใดบ้างที่เป็นอุปสรรคและวัฒนธรรมใดบ้า งที่ช่วยส่งเสริมการบริหารงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางใน
การแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ หารสถานศึ กษา และความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม โดยมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจะเป็นจุดศูนย์รวมพลัง ยึด เหนี่ยวบุคคล
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความมุ่งหมายของสถานศึกษา นาไปสู่ทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนมีโอกาสมีส่วน
ร่วมในการตัด สินใจให้การยอมรับ ให้ความไว้วางใจ โดยการมอบหมาย กระจายอานาจ ทุก คนรู้จักบทบาท
อานาจหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน เข้าใจถึงความหลากหลายของบุคลากร โดยรู้จั กใช้ความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ให้ความเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของบุคลากรในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ต่อทุกคนในการปฏิบัติงาน โดยการปลูกฝังจิตสานึกร่วมกัน สร้างค่านิยมให้
รู้สึกว่าสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของทุก ๆ คน ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนมีความพอใจ เต็มใจ และตั้งใจทุ่มเทการ
ทางาน (สมยศ นาวีการ, 2555 : 78) ดังแนวคิดของคุ๊กและลาฟเฟอร์ตี้ (Cook & Lafferty, 1989) กล่าวถึง
วัฒนธรรมองค์การแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่ให้ประสิทธิผลขององค์การสูงสุด เป็นวัฒนธรรม
องค์การทางบวก ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน มุ่งเน้นบุคคลและ
การสนับสนุน และมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์
วัฒ นธรรมองค์การเชิง สร้า งสรรค์เป็น ลักษณะค่า นิย มในองค์การให้มีความสาคัญ กับ ค่า นิย ม ใน
การทางานโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางานกับองค์การด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการตั้ง
เป้ ามายในการท างานร่วมกันเพื่ อความส าเร็จของงาน เน้ นคุณภาพงานมากกว่ าปริมาณงาน โดยคานึ งถึงความ
เจริญก้าวหน้ าของบุ คลากร ควบคู่กับความส าเร็จของงาน จากการศึกษาของศุภนิ จ ธรรมวงศ์ (2548) พบว่า
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทางาน หากองค์การ มี วัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ย่อมทาให้บุคลากรอันเป็น
บุคคลสาคัญในการพัฒนาองค์การสามารถปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพของตน มีความกระตือรือร้น รักและมีความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การส่งผลให้เกิดความสุขและรักในการทางานเกิดคงอยู่ในงาน ดังที่ เฌียง (Tzeng, 2002) กล่าวว่า
ผู้บริหารให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์การเหล่านี้ เนื่องจากผู้บริหาร มี ส่วนในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมขององค์การได้ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษา
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สถานศึกษาเป็นองค์การหนึ่งที่จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีใจรักต่อองค์การอย่างแท้จริง
ถ้าบุคลากรไม่มีใจรักในงานก็อาจจะทาให้เกิดความเฉื่อยชา ไม่ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ ซึ่งการที่บุคคลจะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ด้านความรู้ความสามารถ
จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ งอย่างหนึ่งก็คือ ความพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังที่สเตียร์และพอตเตอร์ (Steer and Porter, 1977: 211) กล่าวว่า
บุคคลที่มีความพอใจในการปฏิบัติงานและมีแรงจูงใจในการทางานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับองค์ป ระกอบ 3 ประการ ได้แก่ ระดับแรงจูงใจความรู้ความสามารถหรือลักษณะ
ส่วนตัว และความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน ดังนั้นผู้บริหารองค์การจะต้องรู้จักสร้างภาวะกระตุ้นหรือ
ตอบสนองความต้องการและความพอใจในการทางานให้เกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรภายใน
องค์การ เพื่อโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เกิดความรัก ความผูกพัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
ทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้กับงานในหน้าที่อย่างจริงจัง และให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มีต่อ
หน่วยงานและความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่องานในหน้าที่ จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์การมีผลต่อความสาเร็จของงานและองค์การ หากบุคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะ
เป็นมูลเหตุที่ทาให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง
จะมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จะช่วยให้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เกื้อกูลกันต่อ การปฏิบัติงานของผู้บริหารงานหลายประการ คือ ความสนใจ ศรัทธา
และความเชื่อมั่นหน่วยงาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือร่วมใจต่อผู้บังคับบัญชา มีความ
เสียสละและรับมอบงานอย่างเต็มความสามารถ (เนตรดาว มัชฌิมา, 2549 : 2-3)
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ ศึกษา วิ เคราะห์ถึงความส าคั ญในการส่ งเสริ ม
พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และรูป แบบการพัฒ นาครูใ นศตวรรษที่ 21 จึง ได้ริเ ริ่ม การดาเนิน งานโครงการนาร่อ งคูป องพัฒ นาครู
ในปีงบประมาณ 2558 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 : 2) ผลการดาเนินงานโครงการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2559 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
2558 โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียนใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้น
รูปแบบการให้ความรู้ คาแนะนา ติดตาม ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring by specialist)
ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On the job Training) ตลอดระยะเวลาการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานที่มีจุ ดเน้ น ในการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีทั กษะที่เหมาะสม และมี
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วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี อาเภอสาม
ร้อยยอด และอาเภอกุยบุรี มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จานวน 90 โรงเรียน มีผู้บริหารและครู จานวน 1,137 คน ซึ่ง
ปัจจุบันมีแนวโน้มในการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะเพราะครูเก่าที่อยู่ในสัง กัด เดิม ไม่ป ระสงค์
โอนย้า ยจึง ทาให้มีการบรรจุแต่ง ตั้ง ครูและบุค ลากรทางการศึก ษาเป็น จานวนมาก ในด้านการปฏิบัติงาน
เมื่อเข้าสู่วิชาชีพครูแล้วคือ ครูมีภาระงานอื่นๆ ที่ต้องทางานนอกเหนือจากงานสอน ที่สถานศึกษามอบหมาย
และขอร้อง นอกจากนั้นบุคลากรทางการศึกษาได้เปลี่ยนโฉมใหม่จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการสอนมาก
มาเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนน้อย หรือบางครั้งไม่มีประสบการณ์ในการสอนเลย เนื่องจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัฐบาลปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ได้เข้าโครงการนี้เป็นส่วน
ใหญ่ ทาให้บุคลากรทางการศึกษาขาดแคลนจาเป็นต้องหาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเป็นจานวนมาก บุคลากร
ทางการศึกษารุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังขาดประสบการณ์และบางครั้งบุคลากร
ทางการศึกษารุ่นใหม่ที่เข้ามาบางคนไม่มีวุฒิครู ไม่รู้จักยุทธวิธีในการสอนไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด ไม่ได้
ผ่านการฝึกให้เป็นครู ทั้งร่างกายและจิตใจ ทาให้การเป็นครูยังไม่สมบูรณ์จาเป็นต้องมีการพัฒนาครูให้เป็นคน
ที ่ส มบูร ณ์เ หมาะสมกับ ครูม ือ อาชีพ เพื ่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น(ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2, 2560 : 3-4) ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของกอร์ดอน (Gordon, 2004:
25) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรครูโดยการประชุมอบรมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีสาเหตุม าจาก 1) มีเนื้อหามี
จานวนมากและซับซ้อนแต่ให้เวลาในการเรียนรู้จากัดและมักเป็นการอบรมระยะสั้น (one-shot workshop)
2) หัวข้อในการพัฒนาหรือจัดการอบรมไม่สัมพันธ์กับความต้องการของครูที่เข้ารับการอบรม 3) ไม่มีโอกาส
ติดตามผลการนามโนทัศน์ใหม่ๆ จากการอบรมไปใช้ 4) ไม่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องที่ชัดเจน
5) ไม่ให้ความสาคัญกับความแตกต่าง ความต้องการ และสภาพปัญหาของครูแต่ละคน 6) กระบวนการอบรมไม่ได้
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและครู และ 7) ไม่มีมโนทัศน์พื้นฐานในการวางแผนโครงการและนาไปใช้
การให้ครูศึกษาเอกสารมีจุดอ่อนคือ เนื่องจากครูเป็นนักปฏิบัติ (practitioner) ทาให้มีความยากลาบากใน
การวิเคราะห์/แปลความจากเอกสารไปสู่การจัดการเรียนการสอน หากไม่มีวิธีการอื่นมาสนับสนุนช่วยเหลือ การ
นิเทศติดตามการทางานที่ไ ม่มีจุด เน้น เฉพาะและไม่สัม พัน ธ์กับ สภาพปัญ หา/ความต้องการที่แท้ จ ริง ของครู
การกระตุ้นให้ครูปฏิบัติตามนโยบายหรือคาสั่ง จากฝ่ายบริหารเพียงฝ่า ยเดียว ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่คงทนยั่งยืนได้ จึงอาจสรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรที่เน้นเชิงปริมาณใช้
เวลาที่จากัด พัฒนาโดยไม่ได้คานึงถึงความต้องการ/ปัญหาของครู และไม่ใช้ข้อมูลบริบททั่วไปที่ครูเป็นอยู่มาใช้ใน
การดาเนินการพัฒนาเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาโดยทั่วไป จึงควรมีการเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ มาใช้ปรับจุดอ่อน
ของการพัฒนาแบบเดิม เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
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เรียนการสอนได้ดีขึ้น และช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้อันเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้จริง
จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนเองของครูให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองตามความต้องการของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่จะทาให้ครูเต็มใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจในการศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความต้ องการพั ฒนาตนเองของข้า ราชการครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัย แรงจูงใจ และวัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรค์ของข้าราชการครู ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของครู ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของครู และเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิธีวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิ จัยครั้ง นี้ ได้ แก่ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จานวน 90 คน และครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จานวน 1,047 คน รวมทั้งหมด 1,137 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดขั้นตอนตามหลักการของชู
แมคเกอร์และโลแมกซ์ (Schumacker & Lomax, 1996); แฮร์และคณะ (Hair et al., 1998) อ้างถึงใน มณฑา จาปา
เหลือง, 2551 : 169) เสนอใช้กฎแห่งความจัดเจน (Rule of Thump) ที่นักสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุใช้กัน มากคือ
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรต้น ที่เป็น
ตัวแปรแฝง 2 ตัว คือ แรงจูงใจ และวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และตัวแปรแฝงทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วย
ตัว แปรที่สังเกตได้ทั้งหมด 7 ตัว แปร ตัวแปรอิส ระซึ่งเป็น ตัว แปรแฝง 1 ตัว ได้แก่ การพัฒ นาตนเอง
ประกอบด้ว ย ตัว แปรสัง เกตได้ 3 ตัว แปร ได้แก่ 1) การอบรม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การศึกษาต่อ
รวมตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 10 ตัวแปร ดังนั้น จากหลักการของชูแมคเกอร์และโลแมกซ์ (Schumacker &
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Lomax, 1996); แฮร์และคณะ (Hair et al., 1998) อ้างถึงใน มณฑา จาปาเหลือง, 2551 : 169) จึงได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 20 คน และครูจานวน 180 คน โดยทาการ
สุ่มอย่างง่าย แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
รวม

จานวนประชากร (คน)
90
1,047
1,137

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
20
180
200

2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัว แปรอิส ระ คือ ปัจ จัย การพัฒ นาตนเองของข้า ราชการครู สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่
2.1.1 แรงจู ง ใจของข้า ราชการครู ผู้ วิ จั ยได้ สั งเคราะห์แนวคิดของ จั นทรานี สงวนนาม
(2551 : 10) และอับราฮัม มาสโลว์ (Abrahm Maslow, 1970 อ้างถึงใน กรกมล ทองประชาญ, 2553 : 23)
จนได้ตัวแปรประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.1.2 วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครู ของคุ๊กและลาฟเฟอร์ตี้ (Cook &
Lafferty, 1989: 103) ประกอบด้วย มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน และ
มุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์
2.2 ตัว แปรตาม คือ การพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ของจันทรานี สงวนนาม (2551 : 1)
ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง และการศึกษาต่อ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน
1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู งใจของข้ าราชการครู สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จานวน 20
ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน มุ่งเน้นบุคคล
และการสนับสนุน และมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ จานวน 30 ข้อ และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย การอบรม การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาต่อ จานวน 20 ข้อ
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4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา
ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การเชิง
สร้างสรรค์ที่มีส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์ เ ป็น
กรอบแนวคิด ในการสร้า งเครื่อ งมือ ส าหรับ การวิจ ัย ให้ค รอบคลุม เนื ้อ หาสาระและขอบเขตการวิจ ัย
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนาตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขให้
ตรงกับขอบข่ายและเนื้อหาที่กาหนด จากนั้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และการใช้ภาษา และนาไปคานวณค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าอยู่ระหว่าง
0.67-1.00 จากนั้นนาแบบสอบถามที่ป รับ ปรุง แก้ไ ขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จานวน
30 คน แล้ วน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) โดยใช้ ค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach, 1970 : 113) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.909 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.844 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 3 เท่ากับ 0.867 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที ่ 4 เท่า กับ 0.932 นาแบบสอบถามที่ผ่า นการทดลองใช้แ ล้ว เสนออาจารย์ที ่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อปรับแก้ครั้งสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามสาหรับนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะห์แรงจูงใจของข้าราชการครู วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครู และ
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดย
ใช้การคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 วิเ คราะห์ปัจ จัย ที่ส่ ง ผลต่อการพัฒ นาตนเองของข้า ราชการครูสั งกัด สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย

1. แรงจูงใจของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
(n = 200)
แรงจูงใจของข้าราชการครู
S.D.
ระดับแรงจูงใจ
อันดับ

1. แรงจูงใจภายใน (X11)
4.60
0.23
มากที่สุด
1
2. แรงจูงใจภายนอก (X12)
4.55
0.26
มากที่สุด
2
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X13)
4.54
0.28
มากที่สุด
3
เฉลี่ย
4.56
0.21
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่ า แรงจู งใจของข้าราชการครูสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ แรงจูงใจภายใน (X11) (  = 4.60, S.D. = 0.23) รองลงมาคือ
แรงจูงใจภายนอก (X12) (  = 4.55, S.D. = 0.26) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X13) (  = 4.54, S.D. = 0.28)
ตามลาดับ
2. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
(n = 200)
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
S.D.
ระดับการปฏิบัติ
อันดับ

ของข้าราชการครู
1. มุ่งเน้นความสาเร็จ (X21)
4.54
0.25
มากที่สุด
2
2. มุ่งเน้นสัจการแห่งตน (X22)
4.52
0.26
มากที่สุด
3
3. มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน (X23)
4.56
0.28
มากที่สุด
1
4. มุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ (X24)
4.50
0.30
มากที่สุด
4
เฉลี่ย
4.53
0.22
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่ า วั ฒนธรรมองค์กรเชิ งสร้างสรรค์ของข้าราชการครูสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.22) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นเรีย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อยได้ ดั ง นี้ มุ่ ง เน้ น บุ ค คลและการสนั บ สนุ น (X23)
(  = 4.56, S.D. = 0.28) รองลงมาคือ มุ่งเน้นความสาเร็จ (X21) (  = 4.54, S.D. = 0.25) มุ่งเน้นสัจการแห่ง
ตน (X22) (  = 4.52, S.D. = 0.26) และมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ (X24) (  = 4.50, S.D. = 0.30) ตามลาดับ
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3. การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
(n = 200)
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
S.D.
ระดับการปฏิบัติ
อันดับ

1. การอบรม (Y1)
4.54
0.31
มากที่สุด
1
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Y2)
4.48
0.36
มาก
3
3. การศึกษาต่อ (Y3)
4.52
0.34
มากที่สุด
2
เฉลี่ย
4.51
0.29
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า การพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการครู สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.29) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การอบรม (Y1) (  = 4.54, S.D. = 0.31)
รองลงมาคือ การศึกษาต่อ (Y3) (  = 4.52, S.D. = 0.34) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Y2) (  = 4.48, S.D. = 0.36)
ตามลาดับ
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ตารางที่ 5 ค่าน้าหนักความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวม (Xtot)
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

B
S.E.
t
Sig
สมการตามลาดับความสาคัญ
ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X24)
0.330 0.060 0.340 5.464 0.000**
ด้านแรงจูงใจภายนอก (X12)
0.247 0.075 0.215 3.294 0.000**
ด้านมุ่งเน้นสัจการแห่งตน (X22)
0.219 0.075 0.194 2.935 0.000**
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X13)
0.161 0.064 0.155 2.508 0.000**
ค่าคงที่
0.178
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
0.722
2
0.522
ประสิทธิภาพในการทานาย (R )
0.512
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
0.20903
ความคลาดเคลื่อนในการทานาย
2522

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่ ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (X24) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.330 ด้านแรงจูงใจ
ภายนอก (X12) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.247 ด้านมุ่งเน้นสัจการแห่งตน (X22) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.219 และ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (X13) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.161 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.722
ประสิทธิภาพในการทานาย ร้อยละ 52.20 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย ร้อยละ 20.90 โดย
สามารถสร้างสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ


= 0.178 + 0.330(X24) + 0.247(X12) + 0.219(X22) + 0.161(X13)
สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y tot


Z tot

= 0.340(X24) + 0.215(X12) + 0.194(X22) + 0.155(X13)

อภิปรายผล

การวิ จั ยเรื่อง ปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ การพัฒ นาตนเองของข้า ราชการครู สัง กัด ส านัก งานเขต พื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. แรงจูงใจของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจมีความสาคัญ ในการที่จะ
ช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจ
จะเป็นทั้งสภาวะที่ผลักดัน และดึงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
จึงต้องทาความเข้าใจกับแรงจูงใจของคน ๆ นั้นว่าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจอยู่ในประเภทใดระดับ ใด ซึ่ง แรงจูง ใจแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูง ใจภายนอก และแรงจูง ใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ ทับทิม
วงศ์ประยูร และพรทิพย์ คาพอ (2554 : 90) กล่าวว่า การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ผลผลิตผลงานที่ดี ส่วน
หนึ่งมาจากแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจจะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป้าหมายที่
วางไว้ตามแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวเอง แรงจูงใจมีความสาคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพราะแรงจูงใจจะเป็นพลัง
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ทาให้เกิด สุขภาพจิต ที่ดีในการทางาน แรงจูง ใจมีความสาคัญ ต่อองค์กร
เพราะเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจในการทางานทางบวก มีแนวคิดที่ดีต่อองค์กร ย่อมเป็นแรงกระตุ้นเสริมพลัง ในการ
ทางาน ทาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิผล สร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตนา จงรักษ์ (2556 : 52-53) ได้ทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของ
พนักงานบริษัท ABC ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ABC พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวินัย
ของ จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (2560: 1738-1739) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับแรงจูงใจในการทางานของครูที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมกรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการทางานของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับจิตวิญญาณความเป็นครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
2523
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รองลงมาคือ แรงจูงใจในการทางานของครู และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามลาดับ
2. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน และมุ่งเน้น
ไมตรีสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร เนื่องจากเป็น
กลไกที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงาน และพฤติกรรมของพนักงานเป็นสื่อกลางนาไปสู่ผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะของการให้ความสาคัญกับค่านิยมในการ
ทางาน โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางานมีลักษณะที่
ส่งผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความสาเร็จในการทางาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความ
ต้องการความสาเร็จในการทางาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความต้องการความสาเร็จ และความ
ต้องการไมตรีสัมพั นธ์ ซึ่งลักษณะพื้น ฐานของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 มิติ คือ มุ่งเน้ น
ความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน และมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ ดังที่ คุ๊กและลาฟ
เฟอร์ตี้ (Cook & Lafferty, 1989: 103) ได้กล่าวถึงแนวคิดการวัดลักษณะวัฒนธรรมองค์การในลักษณะวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Organizational Culture) ไว้ว่า การที่สมาชิกในองค์การได้รับการสนับสนุนให้
มีทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ วิถีการคิดและแบบแผนที่เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่มีการทางานใน
ลักษณะที่ช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่ง ผลต่อ การดาเนิน งานให้เกิด ประสิท ธิภ าพขององค์การ
ตลอดจนมุ่งเน้นความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้นสัจการแห่งตน
มุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุนมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวราพร พุ่มโพธิ์ทอง (2555 : 75-79) ได้
ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การเชิง สร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ผลการวิจัยพบว่า
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้ มุ่งเน้นบุคคล มุ่งเน้นความสาเร็จ มุ่งเน้น
สัจการแห่งตน และมุ่งเน้นไมตรีสัมพันธ์
3. การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่า เฉลี่ย จากมากไปหาน้อยได้
ดัง นี้ การอบรม การศึก ษาต่อ และการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง ทั้ง นี้อ าจเนื่องมาจากการพัฒ นาตนเองเป็น
สิ่ง จาเป็น อย่า งยิ ่ง ต่อ หน่วยงาน เพราะท าให้บุคคลได้เพิ่ มพู นความรู้ความสามารถ ทั กษะและเจตคติ ในการ
ปฏิบัติงาน ปรับตัวให้ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ก้าวหน้า
ในตาแหน่ง หน้า ที่การงาน อีกทั้ง ยัง ทาให้ห น่ว ยงานได้ผ ลผลิต เพิ่ม ขึ้น และลด ความสิ้นเปลืองเมื่อได้รับการ
พัฒนา ซึ่งแนวทางในการพัฒนาเองได้แบ่งออกเป็น 3 แนวทางใหญ่ ๆ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา
ด้วยตนเอง ดังที่ จันทรานี สงวนนาม (2551 : 1) ได้แบ่งวิธีการพัฒนาบุคคลออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) การพัฒนา
โดยการศึกษา (Education) เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ สติปัญญาให้กับครู ต้องใช้ เวลาและลงทุนสูง 2) การ
พัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะความชานาญ และมีทัศนคติที่ดี
ต่องานที่ทา และ 3) การพัฒนาในงานด้วยตนเอง (Development in Career) เป็นการพัฒนาบุคลากรใน
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หน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาจะใช้ขบวนการในทางการบริหาร เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ ความสามารถ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์ โฮมราช (2554 : 92) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ความต้องการรูปแบบการพัฒนาตนเองของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อาเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการรูปแบบการพัฒนาตนเองของครู แต่ ล ะรูปแบบ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรูปแบบ เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษา
ด้วยตนเอง
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ด้านมุ่งไมตรีสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงจูงใจ
ภายนอก ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ด้านมุ่งเน้นสัจการแห่งตน และปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กรเชิงสรรค์สรรค์มีอิทธิผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครูเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
ในการมุ่งไมตรีสัมพันธ์โดยการสร้างความเข้าใจในการทางานร่วมกันเพื่ อเป็นแนวทางเดีย วกันในการปฏิบัติงาน
อีกทั้ง ผู้บริหารยังสร้างแรงจูงใจภายนอกด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญและเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านมีกาลังใจในการทางาน และเกิด
แรงจูงใจในการในการปฏิบัติงาน และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนใน
การพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้า นการศึกษาต่อ ด้านการอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้บุคลากรเกิดการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสามารถนาไป
พัฒนาการเรียนการสอนทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูที่ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของมุกดา คาอานา (2557 : 104) ได้ทาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี ผลการวิจัย พบว่า วัฒ นธรรมองค์ก ารเชิง สร้า งสรรค์มี
ความสัม พัน ธ์กัน ทางบวกในระดับ สูง กับ การพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอินทร์ จันทร์เจริญ, จานง แจ่มจันทรวงศ์ วีพันธุ์ ศิริ
ฤทธิ์ และจุฑามาศ กิติตศรี (2560 : 2541-2542) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อการพัฒ นาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิช าชีพ ครูของนัก ศึกษาหลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต สาขาวิช าชีพ ครู วิ ท ยาลัย เชีย งราย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูคือ ด้านการรับรู้ในความสามารถตนเอง ด้านเจต
คติต่ออาชีพครู และด้านความทะเยอะทะบาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครูด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในอัน ดับ
สุด ท้า ย ดัง นั้น ผู้บ ริหารสถานศึก ษาควรกระตุ้น โน้ม น้า วใจ เปิด ใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากร เพื่อนามาปรับปรุงวิธีการบริหารสถานศึกษาให้สามารถสร้างจูงใจแก่บุคลากรให้สามารถทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของข้าราชการครู ด้านมุ่งเน้นไมตรี
สัมพันธ์ อยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากร
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการทางาน และได้แสวงหาทางเลือกและข้อสรุปร่วมกันใน
การทางาน
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูด้า นการเรีย นรู้ ด้วยตนเองอยู่
ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองของครูในสถานศึกษา เพื่อเป็ น การสร้างแรงบั นดาลใจหรือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้แก่
ข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครูด้านแรงจูงใจภายในไม่ ส่ง ผลต่อการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการครู แต่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตัวอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญกับ
การสร้า งแรงจู ง ใจให้เกิด ขึ้น ภายในตั ว ของครู ม ากยิ่ ง ขึ้น โดยอาจจะมี การมอบเกีย รติ บั ต รหรือโล่ รางวั ลแก่
ข้าราชการครูที่สร้างชื่อเสียง หรือผลงานดีเด่นให้กับสถานศึกษา เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้ข้าราชการครูทางานอย่างเต็ม
ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
1.5 จากผลการวิจัย พบว่า วัฒ นธรรมองค์การเชิง สร้า งสรรค์ของข้า ราชการครูด ้า น มุ้ งเน้ น
ความส าเร็จและด้ านมุ่งเน้ นบุคคลและการสนั บสนุ นไม่ ส ่ง ผลต่อ การพัฒ นาตนเองของข้ า ราชการครู แต่ มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตัวอื่นๆ ดั ง นั้ น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้กาหนดเป้ า หมาย
ในการทางานร่ ว มกั น และวางแนวทางการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระบบ ร่ ว มกาหนดกิ จ กรรมที่ หลากหลาย
เพื่อให้ข้าราชการครูได้แสดงความสามารถ เพิ่มพูนทักษะ สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
นามาปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาซ้าในเรื่ องของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ในสังกั ด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์ เพิ่ มเติ มจากข้ อมู ลหลาย ๆ แห่ ง เพื่ อน าผลที่ ได้ มา
เปรียบเทียบกับผลในครั้งแรกว่าบุคลากรในองค์การมีการพัฒนาตนเองในการทางานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2.2 ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพิ่มเติม เช่น ภาวะผู้นาในการทางาน ประสิทธิภาพในการ
ทางาน เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาถึงความต้องการการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูด้านอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐาน
ด้า นการปฏิบ ัต ิง าน และมาตรฐานด้า นการปฏิบ ัต ิต น เพื ่อ ให้ท ราบความต้อ งการการ พั ฒ นาตนเองของ
ข้าราชการครูอย่างครอบคลุมและเพื่อการพัฒนาครูที่ยั่งยืนต่อไป
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