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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา .1).ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .2).แรงจูงในในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล.และ    
3).ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสตูล.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย.ได้แก่.ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .ปีการศึกษา 
2562.จ านวน.105.คน.เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .0.949.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล .ได้แก่.ความถี่.ค่าร้อยละ .ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.และค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1..ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล.ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก.เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก.จ านวน.5.ด้าน.อยู่ในระดับปานกลาง.จ านวน.1.ด้าน    
2..แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลในภาพรวมและรายด้าน    

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
3..ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา.มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(rxy = .897**) 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) behavioral leadership,               
2) motivation for performance of teachers, and 3) the relationship between behavioral 
leadership of leadership of college administrators and motivation for performance of 
teachers under Vocational Education Commission, Satun Province. The samples of this 
research were 105 teachers under Office of Vocational Education Commission, Satun 
Province, in academic year 2019. The instrument was a set of questionnaire, which has 
the confident level of Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.949. The data were analyzed by 
frequency, percentages, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s Product 
Correlation.  

The research results revealed that 1) the behavioral leadership in general was at 
the very high level at 4.40; and when considered each factor, there were five factors at 
the high level and one factor at the medium level. 2) The Motivation for performance of 
teachers both overall and separate pictures was at the high level. 3) The relationship 
between behavioral leadership of administrations and motivation for performance of 
teachers under Vocational Education Commission, Satun Province, was positive at the 
medium level statistically  significant at .01 (rxy = .897) 
Keywords: Behavioral leadership, College Administrators, Motivation 

 
บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญในการ .จัดการศึกษาที่มี
ความส าคัญต่อประเทศอย่างมาก .เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาและแข่งขันอยู่ในเวทีโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านการขนถ่าย .ด้านการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงพลโลกเข้า
ด้วยกันท าให้โลกแคบลง.การพัฒนาก าลังคนสายอาชีพจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน.การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น.จึงเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก.และเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ.ผู้บริหารจึงมีความส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ .เป็นที่
ยอมรับของสังคมและชุมชน.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตลอดเวลารวมทั้งผู้บริหารที่
ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ใหม่จะประสบปัญหาในการปฏิบัติงานมาก .เช่น.ความขัดแย้งในองค์กร.วัฒนธรรม
องค์กร.บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ.เครื่องมือ.อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 การพัฒนาสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่นั้น .ต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ.ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพ.รูปแบบกระบวนการท างาน 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการสร้างแรงจูงใจ.สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญทั้งสิ้น.ครูที่ขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน.จะเกิดความเบื่อหน่าย.ท้อแท้.สิ้นหวัง.ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.และไม่มีความอดทน.ซึ่งจะ
ส่งผลให้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการพัฒนาและไม่มีประสิทธิภาพ .ไม่ประสบผลส าเร็จ.(กาญจนา  
คล่องแคล่ว, 2553) .แรงจูงใจเป็นตัวก าหนดแนวทางของพฤติกรรม .ชี้ว่าควรเป็นไปในรูปแบบใด 
น าพฤติกรรมให้ตรงทางเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ .(อรพรรณ.เทียนคันฉัตร,.2560).พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร .เสริมสร้าง
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และรักษาระดับแรงจูงใจของคณะครู .อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา.เพ่ือยก
คุณภาพผู้เรียน.ครู.และสถานศึกษา.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก .จึงขึ้นอยู่กับ
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน .ที่จะน าพาสถานศึกษาสู่
คุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้.(จอมพงศ.์มงคลวนิช,.2556) 

อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .มีสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.จ านวน.3.สถานศึกษา.คือ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล.วิทยาลัยการอาชีพละงู.และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสตูล.มีครู.รวม.143.คน.มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ .) ครอบคลุม
สาขาวิชา สาขาอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพจึงต้องมีความละเอียดอ่อนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะครบทุกด้าน ดังนั้น ครูจึงมีหน้าที่โดยตรงในการ
พัฒนาผู้เรียน จึงต้องทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจเพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย ทั้งด้านวิธีการสอน เนื้อหา องค์ความรู้ ต้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ การที่ครู
จะด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น แรงจูงใจในการท างานถือว่ามีผลต่อการ
ท างานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับครูทั้งหลาย พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้ทั้งทางตรงและทางลบ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับคณะครู ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
 2. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา.ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าตามตารางการจัดการ
ของเบลคและมูตัน:.DuBrin.(1998,.น..115;.อ้างถึงใน พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันต์,.2555).เป็นการสร้างส่วนผสม
ของผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและให้ความส าคัญกับผลผลิตระดับต่าง .ๆ.กัน.โดยน ามาอธิบายภาวะผู้น า
เชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา.6.แบบ.คือ.พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิต.พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
สัมพันธ์.พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง .พฤติกรรมผู้น าแบบทีม.พฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ และ
พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อแม่  
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 แนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู.ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีของของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs 
Theory) สร้อยตระกูล.อรรถมานะ (2542.อ้างถึงใน.ธัญญามาส.โลจนานนท์,.2557) โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความต้องการใดเกิดก่อนเกิดหลัง.ความต้องการหลาย.ๆ.อย่างอาจเกิดพร้อมกัน.โดยแบ่งความต้องการของ
มนุษย์ออกเป็น.3.ประเภท.คือ.ความต้องการด ารงอยู่.(Existence.needs).=.E.ความต้องการมีสัมพันธภาพ 
(Relation needs) = R และความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth needs) = G  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.ได้แก่.ครูผู้สอน.สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล.ปีการศึกษา.2562  

จ านวน.3.สถานศึกษา.ได้แก่.1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล.2) วิทยาลัยการอาชีพละงู .3) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล.ประกอบด้วยครูจ านวนทั้งสิ้น.143.คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง .กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้วิจัยครั้ งนี้ .ได้แก่ .ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล              
ปีการศึกษา.2562.จ านวน.3.สถานศึกษา.ได้แก่.1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล.2) วิทยาลัยการอาชีพละงู . 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล .ประกอบด้วยครูจ านวน.105.คน (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2562)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.แบ่งเป็น.3.ตอน.คือ.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .ระดับ
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
  1. ความต้องการในการด ารงชีวิต 
  2. ความต้องการมีความสัมพันธภาพ 
  3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต  
 

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิต 
2. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ 
3. พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง  
4. พฤติกรรมผู้น าแบบทีม  
5. พฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ 
6. พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อ แม ่
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ 1 ตัวแปรที่ 2 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามปลายปิด (Check List) ได้แก่ เพศ 
อายุ และประสบการณ์การท างาน 

ตอนที่ 2 ระดับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
ตามแบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม .แบบสอบถามปลายปิด .ชนิดเลือกตอบ.(Check-List).แบบมาตรา 
ประมาณค่า.(Likert Scale Questions) แบ่งเป็น.6.ด้าน.จ านวน.54.ข้อ  

ตอนที่ 3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .แบบสอบถาม
ปลายปิด ชนิดเลือกตอบ (Check-List) แบบมาตรา ประมาณค่า (Likert Scale Questions) แบ่งเป็น 3 
ด้าน จ านวน 27 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้ามาเป็นแนวคิดและหลักการในการก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย และสร้างเครื่องในการวิจัย ใน
การสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู .น าแบบสอบถามที่      
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ.จ านวน.3.ท่าน.ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา.และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ .น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร.จ านวน.30.คน.เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น.โดยค่าความ
เชื่อมั่นด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู เท่ากับ 0.94 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.949 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
Percentage).ค่าเฉลี่ย.(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard-Deviation).และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s.Product.–.Moment.Correlation  
Coefficient) ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1..การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่า สถิติคิดเป็นค่าร้อยละ 
 2..การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .โดยใช้ค่าเฉลี่ย.(Mean).และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard – Deviation)  
 3..การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard – Deviation)  
 เกณฑ์การแปรผล  

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล .โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย .5.ระดับ.ตามแบบของ.Likert 
Scale ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ   
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสตูล โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Scale ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดย
มีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
 ค่า r อยู่ในระหว่าง 0.81 – 1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 ค่า r อยู่ในระหว่าง 0.61 – 0.80 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่า r อยู่ในระหว่าง 0.41 – 0.60 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 ค่า r อยู่ในระหว่าง 0.21 – 0.40 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
 ค่า r อยู่ใน 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .เป็นเพศหญิง.จ านวน.67.คน.คิดเป็นร้อยละ.63.8 
เพศชาย.จ านวน.38.คน คิดเป็นร้อยละ.36.2.วุฒิทางการศึกษา.ปริญญาตรี.จ านวน.90.คน.คิดเป็นร้อยละ 
85.7.สูงกว่าปริญญาตรี.จ านวน.15.คน.คิดเป็นร้อยละ.14.30.มีประสบการณ์การท างาน.5.-.10.ปี.จ านวน 
59.คน.คิดเป็นร้อยละ.56.2.ต่ ากว่า.5.ปี.จ านวน.19.คน.คิดเป็นร้อยละ.22.9.และมากกว่า.10.ปี.จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดับ 
 2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดยภาพรวมและรายด้าน 

แบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ระดับ 
1. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิต 4.14 0.71 มาก 
2. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ 4.04 0.80 มาก 
3. พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง 4.04 0.78 มาก 
4. พฤติกรรมผู้น าแบบทีม 4.10 0.79 มาก 
5. พฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ 3.35 1.15 ปานกลาง 
6. พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อ แม่ 4.01 0.73 มาก 

รวม 3.95 0.83 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.95, S.D = 0.83)  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 5 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พฤติกรรมผู้น า
แบบมุ่งผลผลิต ( ̅= 4.14, S.D = 0.71) พฤติกรรมผู้น าแบบทีม ( ̅= 4.10, S.D = 0.79) พฤติกรรมผู้น าแบบ
สายกลาง ( ̅= 4.04, S.D = 0.78) ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ ( ̅= 4.04, S.D = 0.80) พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อ แม่ 
( ̅= 4.01, S.D = 0.73) และพฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ ( ̅= 3.35, S.D = 1.15) 
 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ระดับ 
1. ความต้องการในการด ารงชีวิต 3.94 0.79 มาก 
2. ความต้องการมีสัมพันธภาพ 4.23 0.67 มาก 
3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า 3.94 0.79 มาก 
รวม 4.04 0.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D = 0.76) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งหมด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ ( ̅ = 4.23,      
S.D = 0.67) ในการปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการในการด ารงชีวิต ( ̅ = 3.94, S.D = 0.79) และ
ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า ( ̅ = 3.94, S.D = 0.79) 
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
  
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล (rxy) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู 

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

แบบ 
มุ่ง

ผลผลิต 
(x1) 

แบบ 
มุ่ง

สัมพันธ์
(x2) 

แบบ 
สาย
กลาง
(x3) 

แบบ
ทีม 
 

(x4) 

แบบ 
ด้อย

คุณภาพ
(x5) 

แบบ 
พ่อ แม่ 
(x6) 

ภาพ 
รวม 
(x) 

1. ความต้องการในการ
ด ารงชีวิต (y1) 

.569** .575** .576** .576** .372** .549** .823** 

2. ความต้องการมีความ
สัมพันธภาพ (y2) 

.473** .457** .496** .589** .138 .476** .813** 

3. ความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า (y3) 

.422** .446** .426** .501** .443** .536** .859** 

ภาพรวม (y) .590** .596** .603** .667** .387** .627** .897** 
 
 จากตารางที่ 3 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .897**) 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
 1. ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D = 0.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็น
ว่าภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
( ̅ = 4.14, S.D = 0.76) ทั้งนี้เป็นเพราะครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเน้นความส าเร็จงานเป็นเป้าหมาย
สูงสุด มีการก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเป็นระบบตามขั้นตอนที่ก าหนด
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีสถานศึกษาเพียง .3.สถานศึกษาแต่มีภาระงานหน้าที่
ตามโครงสร้างการบริหารตามระเบียบที่ชัดเจนมีล าดับขั้นตอนการท างานซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ ผู้บริหาร
สามารถบริหารสถานศึกษาโดยมุ่งผลผลิตได้ ประกอบกับครูอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการท างานและมี
ความสามารถที่หลากหลาย.ออกค าสั่งมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด.และกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อม่ันในความสามารถของครู โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของเบรกและมูตันที่ได้อธิบายไว้ว่า
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิตเป็นผู้น าที่มุ่งผลผลิตสูง และให้ความสนใจกับคนน้อยเน้นการผลักดันให้  
งานเสร็จ.บรรลุเป้าหมาย.ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นใหญ่.ชอบใช้กฎ.ระเบียบ.และการสั่งการ.Dubrin (1998) 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

295 

 

และสอดคล้องกับ.ณัฐนันท์ เขจรพันธ์ (2551) โดยอธิบายถึงพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งเน้นผลผลิตว่าเป็นผู้น า
ที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานและผลลัพธ์ โดยผู้น าจะมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นสมาชิกท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้.ส่วนตัวสมาชิกเป็นเพียงปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จเท่านั้น ในขณะที่ .ณรงค์ศักดิ์.วะโร 
(2559).ไดส้รุปว่าผู้น าแบบมุ่งเน้นผลผลิตเป็นผู้น าที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการที่น าไปสู่
การผลิต.เช่น.พฤติกรรมในการก าหนดมาตรฐาน.การจัดแบ่งงานการอธิบายขั้นตอนและวิธีการท างาน 
การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนทั้งนี้ เ พ่ือประกันความส าเร็จของผู้น า ซึ่งสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของอรพรรณ.เทียนคันฉัตร.(2560).เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบมุ่ง
ผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการวิจัยของ ปราณี เข็มทอง (2558) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.7.ที่พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.7.อยู่ในระดับมาก 
 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบมุ่งสัมพันธ์.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D = 0.80) ทั้งนี้เป็นเพราะเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความเอาใจใส่ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ 
ของครู.กระจายอ านาจ.ความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในชีวิต โดยอาชีวศึกษาจังหวัด
สตูลทั้ง.3.สถานศึกษาประกอบด้วยครูส่วนใหญ่ที่เป็นครูวิชาชีพ มีสายสัมพันธ์พ่ีน้องสูง มีการล าดับอาวุโส 
และเคารพนับถือซึ่งกันและกันท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูยังคงอยู่อย่างแนบแน่นประกอบ
กับผู้บริหารมีความใกล้ชิด และเป็นเพราะครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรสามารถเข้าถึ งได้
ง่าย และเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของเบรกและมูตัน 
ที่ได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจกับคนมาก ให้ความสนใจกับ
ผลผลิตน้อย .เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กร Dubrin.(1998).และสอดคล้องกับ        
รัตติกรณ์.จงวิศาล.(2550).โดยอธิบายว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงาน สร้างความไว้วางใจ.ความเคารพนับถือ.รับฟังความต้องการของพนักงาน 
มีลักษณะเหมือนกับผู้น าแบบที่ค านึงผู้อ่ืนเป็นหลัก.และยังสอดคล้องกับ.กิตติ.พยัคคานนท์ (2543) โดย
อธิบายถึงพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์เป็นลักษณะคนที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลักในการท างานเอาใจ
คนทุกระดับ ไม่ต้องการให้ใครเกลียดชังมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับคนทุกคน ยอมรับผู้อ่ืน เห็นใจ
ผู้อ่ืน.ไม่อวดตัว.ท าอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใคร ให้ความส าคัญเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคล
มากกว่าเรื่องงานนั่นคือ บุคคลประเภทนี้เน้นคนมากกว่างานถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงาน ผู้น า
ประเภทนี้จะเลือกเอาคนไว้ก่อน.งานมาทีหลัง.ในขณะที.่ณรงค์ศักดิ์ วะโร (2559) ได้สรุปว่าพฤติกรรมผู้น า
แบบมุ่งสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งการปรับปรุงความสัมพันธ์ .การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยการเน้น
ความร่วมมือการท างานเป็นทีมที่มุ่งการเพ่ิมความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน .การสร้างความรู้สึกร่วมของ
บุคลากรพฤติกรรมหลักของผู้น าในด้านนี้ ได้แก่.การเป็นที่ปรึกษา การบริหารความขัดแย้ง และสัมพันธ์กับ
ปราณี เข็มทอง (2557) ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละคน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง .ๆ.ของบุคลากรเป็น
รายบุคคล กระจายอ านาจความรับผิดชอบ.ตัดสินใจให้การช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้สอนงาน ส่งเสริมให้
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บุคลากรเกิดจินตภาพ มีความมั่นคง.มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง.มีความรับผิดชอบ.ควบคุมตนเองได้ 
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นไปในลักษณะ
เน้นเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ผู้น าแบบนี้จะมีลักษณะการดูแลเอาใจใส่ มีความไว้วางในต่อ
กัน ยอมรับฟังความคิดเห็น ให้การยอมรับนับถือ ให้ความอบอุ่น มีความปรองดองกันระหว่างผู้น า และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา.ผู้ที่มีการเอาใส่สูงจะสนับสนุนเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารและให้มีส่วนร่วม ซึ่งท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจท างานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบมุ่งสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับมาก  
 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบสายกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D = 0.78) การบริหารแบบทาง
สายกลางถือว่าเป็นแบบหนึ่งที่เข้ากับบริบทของอาชีวศึกษา ที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพของครูใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลก็เช่นกันในแต่ละสถานศึกษามีครูวิชาชีพต่าง ๆ การบริหารจึงมุ่งให้แต่ละ
วิชาชีพน าความรู้เฉพาะตัวออกมาบูรณาการด้วยกัน และทั้งนี้ เป็นเพราะครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสุภาพเป็นมิตรต่อครู สนับสนุนให้มีการท างานโดยเน้นผลส าเร็จของของงาน และสนับสนุนให้
บุคลากรมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกันเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 
ยอมรับในผลงานของครูที่ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับทฤษฎีของเบรคและมูตัน ได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมผู้น า
แบบทีมเป็นผู้น าที่ให้ความสนใจกับคนและผลผลิตในระดับกลางๆ ไม่ทุ่มเทลงไปทางใดทางหนึ่ง Dubrin 
(1998) และสอดคล้องกับ Reddin (1970 อ้างถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540) โดยอธิบายถึงผู้น าแบบคุม
กฎเกณฑ์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบบสายกลาง คือ ลักษณะผู้น าแบบนี้สนใจทั้งคนและงานแต่ทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยทุกคนมีความพึงพอใจซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือความส าเร็จ ในขณะที่ กนก 
ขวัญเรือน (2560) ได้สรุปว่า พฤติกรรมผู้น าแบบทางสายกลาง ผู้น าในกลุ่มนี้จะหวังผลงานเท่ากับขวัญ
และก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน.ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้จากการปฏิบัติตาม
ระเบียบ.โดยเน้นขวัญ.และความพึงพอใจ.หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความ
คาดหวังของผู้บริหาร มีการประนี ประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
อรพรรณ  เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใน
การปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบสายกลางอยู่ในระดับ
มาก และผลการวิจัยของ กนก ขวัญเรือน .(2560) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจหัวหน้างาน 
การรับรู้ ภาวะผู้น าตามแนวคิดตาข่ายบริหารงาน .และผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการทาง
โทรศัพท์ของบริษัทประกันภัย พบว่าความไว้วางใจหัวหน้างานของผู้น าตามแนวคิดตาข่ายตามลักษณะ
ภาวะผู้น าแบบสายกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบทีม.โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅.= 4.09, S.D = 0.79) ในสถานศึกษาของอาชีวศึกษา
จังหวัดสตูลจะแบ่งงานตามโครงสร้างระเบียบบริหารสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคอยกลั่นกรอง
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท าให้ผู้บริหารมีคณะกรรมการที่คอยให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนา
สถานศึกษา จึงเป็นข้อก าหนดให้ระบบต่าง ๆ เดินไปแบบเป็นทีมท าให้ครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการ
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ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
เสนอแนะในการท างาน รวมไปให้ค าปรึกษา หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง .ๆ.และปฏิบัติงานร่วมกับครู 
พร้อมทั้งร่วมกันชื่นชมผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน.โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของเบรกและมูตัน ได้อธิบายไว้
ว่าพฤติกรรมผู้น าแบบทีมเป็นผู้น าที่ให้ความสนใจอย่างมากทั้งคนและผลผลิตเพ่ือให้เกิดงานและความ   
พึงพอใจในบุคลากรสูงสุด Dubrin.(1998).และสอดคล้องกับ .Lawin.(1970) โดยอธิบายถึง ผู้น าที่
ประสิทธิผลมากที่สุด คือผู้น าแบบประชาธิปไตยซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้น าแบบมีส่วนร่วม หรือผู้น า
แบบทีม เป็นผู้น าที่มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ดีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ผู้น าแบบนี้เน้นการตัดสินโดยกลุ่มยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ก าหนดวิธีการท างานกันเอง ให้ทราบจุดหมายการท างานร่วมกัน 
เน้นการให้ค าแนะน าปรึกษา ในขณะที่ กนก ขวัญเรือน (2560) สรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้น าแบบทีม คือผู้น า
ให้ความสนใจทั้งเรื่องงาน ขวัญ และก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือความต้องการขององค์กร และความ
ต้องการของคนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานสนุก 
ผลส าเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติ ในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
ผู้น าแบบนี้เชื่อว่าตนเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อ านาจการวินิจฉัยสั่งการและ
อ านาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) 
เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบทีมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ ธัญญามาส 
โลจนานนท์ (2557) เรื่องภาวะผู้น าและแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
กรณีศึกษาบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ด้านรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
ท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบด้อยคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.35, S.D = 1.15) ด้วยภารกิจ
ของสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีทั้งการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ แล้วยังมีภารกิจหลักใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพออกสู่สังคมภายนอกท าให้บางภารกิจไม่สามารถท างานหรือดูแลได้เต็มที่ จึงท า
ให้ผู้บริหารจ าเป็นต้องบริหารท่ามกลางความหลากหลายของภารกิจจึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน เปิดโอกาสให้ครูปฏิบัติงานอย่างอิสระโดยมีการก ากับติดตามบ้างเป็น
บางครั้ง บางครั้งไม่ได้การช่วยเหลือต่อการแก้ปัญหาปล่อยให้ครูแก้ปัญหากันเอง โดยสอดคล้องกับทฤษฎี
ของเบรคและมูตันได้อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมผู้น าด้อยคุณภาพ เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจน้อยทั้งคนและ
ผลผลิต บริหารงานตามสบายท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด .Dubrin.(1998) และ
สอดคล้องกับ.Reddin.(1970.อ้างถึงใน.คุณวุฒิ.คนฉลาด,.2540).ได้อธิบายถึงผู้น าแบบทิ้งงานซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับแบบด้อยคุณภาพ เป็นผู้น าที่ไม่สนใจทั้งคน ทั้งงาน ผู้ร่วมงานและอยู่อย่าง โดดเดี่ยว ขาดขวัญก าลังใจ 
และผลส าเร็จของงาน ไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งไว้ ในขณะที่ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้สรุปว่าผู้น าที่ให้
ความสนใจน้อยทัง้คนและผลผลิต บริหารงานตามสบายท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม
แบบตามสบาย (ด้อยคุณภาพ) อยู่ในระดับปานกลาง  
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 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบพ่อ แม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.01, S.D = 0.73) ทั้งนี้เป็นเพราะครูเห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการต่าง ๆ ให้กับครู พร้อมทั้งควบคุม ดูแล 
การท างานของครูอย่างใกล้ชิด มีการชี้แนะ ส่งเสริม ให้ขวัญและก าลังใจเมื่อผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และในขณะเดียวกันมีการตักเตือน ชี้แนะ สั่งสอน วิพากษ์ วิจารณ์ อบรมอย่างหวังดีและ
ต้องการให้ครูมีความก้าวหน้าในชีวิตการท างานอย่างจริงใจโดยเปรียบสถานศึกษาเหมือนครอบครัวที่คอย
ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน บ้างเป็นครั้งคราวเมื่องานไม่บรรลุตามเป้าหมาย ให้ความเป็นกันเองกับครู มีการ
บังคับบัญชาและบริหารแบบ สอดคล้องกับ อนุวัต กระสังข์ (2555) ได้อธิบายถึงผู้น าแบบบิดา.-.มารดา 
(Parental.Leadership).ผู้น าแบบนี้.ปฏิบัติตนเหมือนพ่อ .-.แม่.คือท าตนเป็นพ่อแม่เห็น .ผู้ อ่ืนเป็นเด็ก 
อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที่อบอุ่น ใจดี ให้ ก าลังใจหรืออาจแสดงออกตรงกันข้ามใน
ลักษณะการต าหนิติเตียนวิพากษ์ วิจารณ์ คาดโทษ แสดง อ านาจ  ในขณะที่ พรนพ พุกะพันธุ์ ( 2554) ได้
สรุปว่า ผู้น าแบบพ่อ แม่ ผู้น าประเภทนี้ปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท าตนเป็นพ่อแม่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง และปฏิบัติตนตามที่ได้ออกค าสั่ง และให้
เคารพนับถือตนเหมือนพ่อแม่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรพรรณ  เทียนคันฉัตร (2560) เรื่อง
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบพ่อ แม่ อยู่ในระดับมาก  
 2. ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D = 0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการในการด ารงชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก.( ̅ = 3.94, S.D = 0.83) 
ทั้งนี้ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลได้พัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนไปพร้อมกับการพัฒนาคน ทั้งดูแล
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท าให้การท างานสะดวกสบายขึ้นให้ครูได้รับ
อนุญาตให้ลาหยุดงานเมื่อเจ็บป่วยและมีเหตุจ าเป็น ได้ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลั ยที่มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความรู้สึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ การงานปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs Theory) ได้อธิบายไว้ว่า ความต้องการ
ด ารงชีวิต (Existence needs) เป็นความต้องการของบุคคลในระดับต่ าสุดที่ต้องการการตอบสนองทาง
กาย เช่น ต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ผู้บริหารจึงควรตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลด้วยการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น เงินโบนัส สวัสดิการอ่ืน ๆ รวมถึง
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากการท างาน เช่น มีการท าสัญญาว่าจ้างการท างาน เป็นต้น เสนาะ ติเยาว์ 
(2551) และยังสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์บุตรโรจน์ (2535 อ้างถึงใน ปัญญาภรณ์ เอ่ียมละออ, 2547) ได้
อธิบายถึงความต้องการในการด ารงอยู่เป็นความต้องการทางกายภาพ (Physical needs) เป็นแรงผลักดัน
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ ความต้องการมีชีวิต การด ารงชีวิต วุฒิภาวะไม่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การ
เรียนรู้แต่อย่างไร เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการทางด้านร่างกายของเราเป็นส าคัญ เป็นแรงขับเบื้องต้นที่
ร่างกายถูกกระตุ้นท าให้เกิดความรู้สึก กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะต้องสนองต่อสิ่งเร้า เกิดขึ้นจากสภาวะ
ทางอารมณ์ สิ่งกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก ในขณะที่ .วรินทร์สินี.เรือนแพ.(2558).ได้สรุปว่าความ
ต้องการมีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ความต้องการทางด้านร่างกาย 
และความต้องการความปลอดภัย ตรงกับความต้องการขั้นที่.1.และ.2.ของ.Maslow.คือความต้องการทางกาย 
(physiological needs) และความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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อารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์.(2559).เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง .2.สังกัด
ส านักงาน.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่ม
โรงเรียนพานทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 ด้านความต้องการด้าน
การด ารงชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของอรพรรณ เทียนคันฉัตร .(2560) เรื่องภาวะผู้น า
เชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู  พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการด ารงชีวิตอยู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความ
ต้องการมีสัมพันธภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23, S.D.=.0.67) อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล        
มีสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความใกล้ชิดสามารถเข้าถึงได้ง่ายมี เกิดความผูกพัน.การยอมรับ.และยกย่อง.สามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ได้ จึงสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับครูได้เป็นอย่างดีโดยสามารถแก้ปัญหาหรือปรึกษาได้ตลอดเวลาจึง
ท าให้ครูพร้อมที่จะร่วมมือในการท างานกับทุกคนโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาลัยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานโดยสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer’s.ERG.Needs.Theory) ได้อธิบายไว้ว่า.ความต้องการด้านความสัมพันธ์ .(Relatedness.needs) 
เป็นความต้องการของบุคคลที่จะมีมิตรไมตรี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่อยู่แวดล้อม .ในการท างาน
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน .เพ่ือให้
สถานภาพเป็นที่ยอมรับทางสังคม เสนาะ ติเยาว์ (2551) และยังสอดคล้องกับ นรา สมประสงค์ (2536) 
ได้อธิบายถึงความต้องการมีความสัมพันธภาพ ได้แก่ความต้องการยอมรับในผลงาน ความเอ้ืออาทร ความ
เป็นมิตรที่ดี และด ารงรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์กร อาทิ กับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือนหรือบุคคลที่ตนเองมีความเกี่ยวกันด้วย ความต้องการความรักจากผู้บริหารองค์กร และ
เพ่ือนร่วมงาน ความต้องการนี้ตรงกันข้ามกับความต้องการในการด ารงชีวิต ความพอใจของพวกเขาจะ
ขึ้นอยู่กับส่วนการแบ่งส่วนซึ่งกันและกัน ความเข้าใจร่วมกัน และอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน องค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสนองความต้องการของบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ท างานเป็นกระบวนการ
กลุ่ม และเป็นลักษณะการร่วมมือร่วมใจ ในการท างานมากว่ามุ่งการแข่งขัน ตลอดจนองค์กรหรือ
หน่วยงานต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านี้ ด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมี
โอกาสอันควร ในขณะที่ วรินทร์สินี  เรือนแพ (2558) ได้สรุปว่าความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เป็น
ความต้องการทางสังคมทั้งหมด เป็นความต้องการจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น.ๆ.ในสังคม.ความต้องการ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตรงกับความต้องการขั้นที่ .3.ของ.Maslow.คือความต้องการด้านสังคม 
(social needs) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์ (2559) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง .2.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี.เขต.2.ด้านความต้องการด้านสัมพันธภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก.และผลการวิจัยของ 
อรพรรณ.เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใน
การปฏิบัติงานของคร.ูพบว่า.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการด้านสัมพันธภาพโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
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 ครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความ
ต้องการเจริญก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.94, S.D = 0.79) ทั้งนี้เป็นเพราะครูพอใจงาน
ในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ.ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ 
พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ .นอกจากอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลยังได้ส่งเสริม ดูแลการ
พัฒนาความก้าวหน้าของครูทั้งด้านวิชาการ การเพ่ิมคุณวุฒิ วิทยฐานะ พัฒนาครูอัตราจ้างมุ่งสู่การบรรจุ
แต่งตั้งให้มีความม่ันคงต่อด้านวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s 
ERG.Needs.Theory) เสนาะ ติเยาว์ (2551) ได้อธิบายไว้ว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth 
needs) เป็นความต้องการสูงสุดของบุคคลได้แก่ ความต้องการได้รับการ.ยกย่อง.และต้องการความส าเร็จใน
ชีวิต ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น อันจะเป็นโอกาสในการก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จ
ของพนักงาน อันเป็นความต้องการขั้นที่สี่และขั้นที่ห้าตามทฤษฎีของมาสโลว์ ตามทฤษฎีความต้องการ
ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s.ERG.Needs.Theory).ระบุว่า ความต้องการอ้ันใดอันหนึ่งหรือทั้งสาม 
สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในเวลาใดก็ได้ ความต้องการทั้งสามารถจะเกิดขึ้นกลับไปกลับมาท า
ให้เกิดความยุ่งยาก Frustration-Regression Principle ซึ่งหมายความว่าการที่ความต้องการขั้นที่สูงขึ้น
ไม่ได้รับการตอบสนองอาจเป็นสาเหตุให้ความต้องการข้ันต้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และสอดคล้อง
กับ วรินทร์สินี เรือนแพ (2558) ได้อธิบายถึง ความเจริญก้าวหน้า เป็นความต้องการขั้นสูงสุด เป็นความ
ต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม และได้รับความส าเร็จในชีวิต ตรงกับความต้องการขั้นที่ 4 และ5 
ของ Maslow คือความต้องการยอมรับนับถือ (esteem needs) และความต้องการความสมหวังของชีวิต 
(the needs for self-actualization) ในขณะที่ จินตนา เปี่ยมลาภ (2555) ได้สรุปว่าความต้องการความ
เจริญก้าวหน้าเป็นการได้รับความส าเร็จในการปฏิบัติงานสอนและได้รับความส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามที่
นึกคิดและมุ่งหวังเอาไว้ ได้แก่ความคิดริเริ่มบุกเบิก ความรู้ความสามารถที่น ามาพัฒนาศักยภาพของตน 
ความรับผิดชอบ.ความส าเร็จของงานและลักษณะของงานที่ได้รับมองหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อรพรรณ.เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรง
จูงในการปฏิบัติงานของครู พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความด้านความเจริญก้าวหน้าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ อารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์ (2559) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง .2.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง และปาน
กลางตามล าดับ โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมค่อนข้างสูง ท าให้ครูมีแรงจูงใจการปฏิบัติงานสูงตามด้วย ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จเพราะผู้บริหารจะต้องมีลักษณะเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ ท างาน
เชิงรุก รวดเร็ว มุ่งความส าเร็จของงาน ท างานเป็นทีม มีสายสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครู มีความ
ยุติธรรม และความเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือ รู้จักวางแผนและก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา          
มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ รวมถึงมีจิตใจกว้างขวาง เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์
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ส่วนรวม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อ แม่ พฤติกรรมผู้น าแบบแบบ
ทีม พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง และพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ และพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิต 
กล่าวคือ เมื่อภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเพ่ิมขึ้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูก็จะมากขึ้นด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี .เข็มทอง (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.7.พบว่า.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 7 โดยรวมมีความสมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ภาวะผู้น าแบบมุ่งผลผลิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเน้น
ความส าเร็จงานเป็นเป้าหมายสูงสุด มีการก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีโครงสร้าง
การบริหารตามระเบียบ จัดล าดับขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ประกอบกับครูอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะ
การท างานและมีความสามารถที่หลากหลาย มีกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและเชื่อมั่นใน
ความสามารถของครู มีการส่งเสริม พัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ให้กับครูด้วยการฝึกอบรม ศึกษา      
ดูงานและการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานของครูได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กัญจน์ณัฎฐ์ คงวิโรจน์.(2558).ได้ศึกษาแบบของผู้น า.พฤติกรรมของผู้น า.แรงจูงใจของพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลในการท างานของธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผู้น า 
และแรงจูงใจของพนักงานปฏิบัติการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการท างานของธนาคารแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ .ฌปภัช          
อ าพวลิน (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก .เขต.1.พบว่าผู้น ามุ่งความส าเร็จ
ของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการท างานของครู  
 ภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างโดยภาพรวมมีนัยส าคัญที่ .01 ครูมีสายสัม พันธ์   
พ่ีน้องสูง มีการล าดับอาวุโส และเคารพนับถือซึ่งกันและกันท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูยังคง
อยู่อย่างแนบแน่นประกอบกับผู้บริหารมีความใกล้ชิด.และเป็นเพราะครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ มีการพบปะ
สังสรรค์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานตามโอกาสอันควรมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเปิด
โอกาสให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง.เป็นไปตามแนวคิดของกิตติ พยัคคานนท์.(2543).ที่กล่าว
ว่าถึงพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์เป็นลักษณะคนที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลักในการท างานเอาใจคนทุก
ระดับ ไม่ต้องการให้ใครเกลียดชังมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับคนทุกคน .ยอมรับผู้อ่ืน.เห็นใจผู้อ่ืน 
ไม่อวดตัว ท าอะไรไม่อยากให้กระทบ กระเทือนใจใคร ให้ความส าคัญเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่า
เรื่องงานนั่นคือ บุคคลประเภทนี้เน้นคนมากกว่างานถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงาน ผู้น าประเภทนี้จะ
เลือกเอาคนไว้ก่อนงานมาทีหลัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรปรียา แผ่นสุวรรณ (2556) ได้ศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา
อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ และภาวะผู้น าแบบมุ่งงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 ภาวะผู้น าแบบสายกลางที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 การบริหารแบบ
ทางสายกลางถือว่าเป็นแบบหนึ่งที่เข้ากับบริบทของอาชีวศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ การ
บริหารจึงมุ่งให้แต่ละวิชาชีพน าความรู้เฉพาะตัวออกมาบูรณาการด้วยกัน และทั้งนี้เป็นเพราะครูเห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสุภาพเป็นมิตรต่อครู สนับสนุนให้มีการท างานโดยเน้นผลส าเร็จของของงาน 
และสนับสนุนให้บุคลากรมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกันเพ่ือให้งาน
ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ด้วยสมการพยากรณ์ พบว่า มี 3 แบบที่ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้เป็นอย่างดี คือ 
พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อ แม่ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลิต และพฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง น่าจะเป็น
เพราะว่าผู้น าทั้ง 3 แบบ มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฌปภัช อ าพวลิน (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 ที่ว่าผู้น ามุ่งความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการท างาน
ของครู ในส่วนของพฤติกรรมผู้น าแบบสายกลางนั้นน่าจะเป็นเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญต่องานและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 
 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแบบทีมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญที่..01.ในสถานศึกษาจะแบ่งงานตามโครงสร้างระเบียบบริหารสถานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคอย
กลั่นกรองพิจารณาเรื่องต่าง.ๆ.ท าให้ผู้บริหารมีคณะกรรมการที่คอยให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนะในการท างาน พร้อมทั้งร่วมกันชื่นชมผลส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) เรื่องภาวะผู้น าและแรงจูงใจ
ในการท างานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากั ด พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ด้านรูปแบบภาวะผู้น าแบบท างานเป็นทีม .โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเลิศ ตองติดรัมย์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร .ที่ว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารแบบทีมงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น ามาก 
แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของครูจะอยู่ในระดับมากด้วย 
 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแบบด้อยคุณภาพที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ ากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ด้วยภารกิจของสถานศึกษามีทั้งการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ แล้ว
ยังมีภารกิจหลักในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ออกสู่สังคมภายนอก ท าให้บางภารกิจไม่สามารถท างาน
หรือดูแลได้เต็มที่ จึงท าให้ผู้บริหารจ าเป็นต้องบริหารงานท่ามกลางความหลากหลายของภารกิจจึงท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษามอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน เปิดโอกาสให้ครูปฏิบัติงานอย่างอิสระโดยมีการ
ก ากับติดตามบ้างเป็นบางครั้ง เป็นไปตาม Reddin (1970 อ้างถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540) ที่กล่าวว่า 
ผู้น าแบบทิ้งงาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบบด้อยคุณภาพ เป็นผู้น าที่ไม่สนใจทั้งคน ทั้งงาน ผู้ร่วมงานและ
อยู่อย่างโดดเดี่ยว ขาดขวัญก าลังใจและผลส าเร็จของงาน ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับบุญเลิศ 
ตองติดรัมย์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบปล่อยปละละเลย มีสัมพันธ์ทางบวกกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับค่อนข้างต่ า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) เรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบตามสบาย 
(ด้อยคุณภาพ) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแบบพ่อ แม่ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญที่ .01  ทั้งนี้เป็นเพราะครูเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา เน้นความส าเร็จงานเป็นเป้าหมายสูงสุด       
มีการก าหนดเป้าหมาของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ออกค าสั่งมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด และกระตุ้น
ให้ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและเชื่อมั่นในความสามารถของครู และปฏิบัติกับครูเหมือนบุคคลใน
ครอบครัว เป็นไปตามแนวคิดของ พรนพ พุกะพันธุ์ (2554) ที่กล่าวว่าผู้น าแบบพ่อ แม่ ผู้น าประเภทนี้
ปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท าตนเป็นพ่อแม่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และปรารถนาที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง และปฏิบัติตนตามที่ได้ออกค าสั่ง และให้เคารพนับถือตนเหมือนพ่อแม่ด้วย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้วยสมการพยากรณ์ 
พบว่า มี 3 แบบที่ร่วมกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้เป็นอย่างดี คือ พฤติกรรมผู้น าแบบ
พ่อ แม่ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลิต และพฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง น่าจะเป็นเพราะว่าผู้น าทั้ง 3 แบบ 
มีวัตถุประสงค์ท่ีเหมือนกันคือ ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล พบว่าพฤติกรรมผู้น าแบบทีมมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนะในการท างาน และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และผู้บริหารร่วมกันชื่นชมผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้การด าเนินงานภายใน
สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบด้อยคุณภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้น ผู้บริหารควรพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
บริหาร มีการวางแผนงานล่วงหน้า ดูแล ตรวจสอบ แนะน าข้อบกพร่องต่างๆ ให้กับครู เสียสละเวลาเพ่ือ
ปฏิบัติงานส่วนรวมและวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมแบบด้อยคุณภาพ
ไม่มีความพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความต้องการสัมพันธภาพ ดังนั้นผู้บริหารควร
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สร้างแรงจูงและสร้างความตระหนักให้ครูเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยและร่วม
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยกันปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานในลักษณะที่เป็นบุคคลส าคัญในครอบครัว ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับครูทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางในการ
ประเมินผลงานอย่างชัดเจน และเป็นธรรม โดยยึดผลของการปฏิบัติงานเป็นหลักมีการตัดสินใจโดยเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัด
อ่ืนๆ เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ และใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น ารูปแบบอ่ืนๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และในอาชีวศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือ
การศึกษาเปรียบเทียบ และใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัย มาเป็นองค์ความรู้ใหม่ มา
พัฒนาครูและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
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