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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการท างานของครู 2) การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัย คือ ครู ส ังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น .97 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท างาน มีค่าความเช่ือมั่น .93 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีค่าความเชื่อมั่น 
.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการท างานของครู ในมิติด้านปัจจัยจู งใจที่มีอันดับสูงสุด คือ ความส าเร็จในการ
ท างาน รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และอันดับต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือและความเจริญก้าวหน้า ส่วน
มิติด้านปัจจัยค้ าจุนที่มีอันดับสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร รองลงมา คือ เงินเดือน และอันดับ
ต่ าสุด คือ สภาพการท างานในโรงเรียน 2) การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีการด าเนินงานอันดับสูงสุด คือ การเตรียมการ รองลงมาคือ การด าเนินการ และอันดับต่ าสุด คือ การ
ประเมินผล 3) แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยแรงจูงใจที ่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน สภาพการท างานในโรงเรียน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ นโยบายและการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน ความเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้อื ่น 
เงินเดือน และการปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 This survey research aimed to: 1) study work the motivation of the teachers, 2) their 
performance in internal quality assurance , and 3) relationship between their work motivation and 
performance in internal quality assurance.  The samples were 324 teachers working under Phra Nakhon Si 
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Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 that were selected by stratified random sampling. 
The research instrument was a five-rating scale questionnaire with the reliability at .97 whereby the 
questionnaire about work motivation having reliability at .93 and the internal quality assurance 
performance at .96. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. The results showed that: 1) for work motivation of the teachers, 
the highest was found in the success of their work, followed by the nature of the job, while the  lowest 
was in the recognition and progress; also, for the supporting factors, the highest was found in the 
administration of the executives, followed by the salary, while the lowest was in the working conditions in 
their schools; 2) the overall performance in internal quality assurance was found to be at high level, 
whereby the highest performance was in the preparation, followed by the execution, but the lowest was 
in the evaluation; 3) the overall work motivation was found to be positively and moderately correlated 
with the teachers’ performance in internal quality assurance with the level of statistical significance at .05, 
which could be ranking from the highest to the lowest as follows:  the teachers responsibility, nature of 
the job, working conditions in schools, recognition, policy and administration, success of the work, 
progress, relationship, salary, and administration of the executives. 
Keywords: work motivation, internal quality assurance performance 
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1. บทน า 
     กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 
– 2559) กล่าวถึงสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา 
พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้าน
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่
ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษา
ที่ยังต้องเพิ่มเติมในด้านประสิทธิภาพ  จากสภาพดังกล่าว
จึงน ามาสู่การก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555-2559 ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนโดยให้เร่งรัด
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาด้วยการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา [1] 
     ในปัจจุบันกระแสเรื่องคุณภาพได้เข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในวงการศึกษาก็มีให้เห็นอย่างมาก เหตุผลส าคัญประการ
หนึ่งน่าจะอยู่ตรงที่ว่า สถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่ใน
การผลิตผู้จบการศึกษาออกไปมีคุณภาพเพียงพอต่อการ
ตอบสนองให้กับสังคมได้หรือไม่ ด้วยข้อสงสัยดังกล่าวจึง
เป็นที่มาของการสร้างความเ ช่ือมั่นให้กับสังคมว่า
สถาบันการศึกษาจะต้องมีภาระหน้าที่ที่ส าคัญในการ
สร้างคนที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าลังเป็นประเด็นส าคัญ
ส าหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ที่
จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา [2] ตาม
สาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6  มาตรา 47 และมาตรา 48 [3] 
  การประกันคุณภาพภายใน จะท าให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่
มีเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ชัดเจน โดยการ
ด าเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ก็
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จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและ
พัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา  
การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา โดยการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ทุกขั้นตอนจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และสังคม ผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อ
การหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุข จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารและครูต้องร่วมกัน
ประเมินตนเอง โดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่
ผู้บริหารและครู ร่วมกันคิดและร่วมกันท า [4] 
 สถานศึกษาย่อมประกอบไปด้วยแต่ละบุคคล ในแต่
ละบุคคลก็มีการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างกันตาม
บทบาทหน้าที่ของสถาบัน ความเป็นแต่ละบุคคลมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะความส าเร็จของสถานศึกษา
ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ท าความเข้าใจกับปัญหา โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับ
แร งจู ง ใจ  เพื่ อ ให้ ค รู ท า ง าน ให้ ได้ ต าม เป้ าหมาย 
องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างของครู  เ ช่น ความรู้ 
ความสามารถจะท าอย่างไรให้ครูแสดงออกมาให้ได้ ซึ่ง
ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้แรงจูงใจอย่างเข้าใจ
และชาญฉลาดของผู้น าทางการศึกษาเป็นส าคัญ [5] 
 การด าเนินงานหรือการบริหารกิจการใด ๆ ของ
องค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ฉะนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้
คนท างานได้ แสดงความรู้ความสามารถ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงย่อมมี
บทบาทส าคัญยิ่งในการบริหารงาน [6] 
 ส าหรับหลักการในการจูงใจนั้น เกิดจากสมมติฐาน
ที่ว่าโดยทั่วไปบุคคลมิได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
ดังนั้นการที่บุคคลจะท างานอย่างเต็มความสามารถ
หรือไม่นั้น มักขึ้นอยู่กับว่าบุคคลมีความเต็มใจที่จะท าแค่
ไหน โดยทั่วไปถ้ามีเครื่องล่อใจ หรือสิ่งจูงใจที่ดีที่ตรงกับ
ความพอใจ สิ่งจูงใจหรือเครื่องล่อใจนั้นจะเป็นแรงกระตุน้
ที่จะผลักดันให้บุคคลสนใจ เอาใจใส่ ทุ่มเทในงานที่ท า
มากขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การจูงใจที่ดีที่ถูกต้องจะเป็น
เครื่องดึงดูดความรู้สึก และจิตใจของบุคคลให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การมากข้ึนนั่นเอง [7] 

 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีเป้าประสงค์จะให้ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความ
พร้อม มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง 
เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในประการที่ว่า สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  
ซึ่งปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่พบมาก คือ มาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน เกิดจากบางโรงเรียนไม่
ท าตามเกณฑ์ ประกาศมาตรฐานของโรงเรียนและ
มาตรฐานเพิ่มเติมในสถานศึกษาเข้าไม่ถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และนักเรียน อีกทั้งครูต้องจัดการเรียน
การสอน จากสภาพและปัญหาต่าง ๆ สถานศึกษาต้องท า
ให้ระบบการประกันคุณภาพเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานปรกติของบุคลากรในสถานศึกษา มิฉะนั้น
ผู้ปฏิบัติงานก็จะมองว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่อง
ยุ่งยากท่ีจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเอกสารมากมาย 
จึงน าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าน่าจะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     2.2 เพื่อศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
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ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 1,700 คน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 324 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับแรงจูงใจในการ
ท างานของครู   
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวคิดแรงจูงใจโดยยึดแนวคิด

ทฤษฎี  2  ปั จจั ย  ของ เฟรด เดอริ ค  เ ฮอร์ ซ เบิ ร์ ก 
(Frederick Herzberg ; อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม [8], 
วรพจน์  บุษราคัมวดี  [ 7 ] )  ได้แก่  1 )  ปัจจั ยจู ง ใจ 
ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบของครู 
และความเจริญก้าวหน้า 2) ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย 
นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สภาพ
การท างานในโรงเรียน การปกครองบังคับบัญชาของ
ผู้บริหาร และเงินเดือน 
     ส่วนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวคิดของ
รุ่ง แก้วแดง [9] ; ธีระ รุณเจริญ [10] ;กระทรวง 
ศึกษาธิการ [11] ; วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ [2]  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ 
2) การด าเนินการ 3) การประเมินผล 4) การปรับปรุง
และพัฒนา แสดงดังรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แรงจูงใจในการท างาน 
1.  ปัจจัยจูงใจ 
     1.1 ความส าเร็จในการท างาน 
     1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
     1.3 ลักษณะของงาน 
     1.4 ความรับผิดชอบของครู 
     1.5 ความเจริญก้าวหน้า 
2.  ปัจจัยค้ าจุน 
     2.1 นโยบายและการบริหารงาน 
     2.2 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
     2.3 สภาพการท างานในโรงเรียน 
     2.4 การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร 
     2.5 เงินเดือน 

 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
1.  การเตรียมการ  
2.  การด าเนินการ 
3.  การประเมินผล 
4.  การปรับปรุงและพัฒนา 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5.  สมมติฐานการวิจัย 
 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2     

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 1,700 คน     
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 324 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร  
ยามาเน่ [12] ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน  
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 40 ข้อ และศึกษา 
การด า เนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 31 ข้อ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ซึ่งมีค่า
ความเช่ือมั่น .97 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การท างาน มีค่าความเช่ือมั่น .93 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีค่า
ความเช่ือมั่น .96 แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาช  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง จ านวน 324 ฉบับ และติดต่อ

ขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน 
292 ฉบับ เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90    
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 วิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ   
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1 แรงจูงใจในการท างานของครู ในมิติด้านปัจจัย 
จูงใจที่มีอันดับสูงสุด คือ ความส าเร็จในการท างาน  
(= 4.31) รองลงมา คือ ลักษณะของงาน (= 4.20)  
และอันดับต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือและ
ความเจริญก้าวหน้า (= 4.04)  ส่วนมิติด้านปัจจัย 
ค้ าจุนที่มีอันดับสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของ
ผู้บริหาร ( = 4.19) รองลงมา คือ เ งินเดือน  
(= 4.18)  และอันดับต่ าสุด คือ สภาพการท างานใน
โรงเรียน (= 4.01) 
 7.2  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.88)  โดยมีการ
ด าเนินงานอันดับสูงสุด คือ การเตรียมการ (= 3.92)  
รองลงมาคือ การด าเนินการ( = 3.87)  และอันดับ
ต่ าสุด คือ การประเมินผล(= 3.84) 
 7.3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู เรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน 
สภาพการท างานในโรงเรียน การได้รับการยอมรับนับถือ 
นโยบายและการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน 
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ความเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เงินเดือน และ
การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร  
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการบริหารงานด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากอคติล าเอียง และเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหาในงานจนประสบความส าเร็จ ท าให้ครูเกิด
ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรังสิมันตุ์  เ ชือนรัมย์ [13]  
ที่พบว่า  ข้าราชการครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเตือน กามินี [14]  ที่พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลใน
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดลฤดี เกตุรุ่ง [15]  ที่พบว่า ครูในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 8.2  จากผลการวิ จั ยที่พบว่ า  การด า เนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ อาจ เนื่ อ งมาจาก  
ตามสาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6  มาตรา 47 และมาตรา 48 ท าให้
สถานศึกษาตื่นตัวที่จะด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาย จินะเสนา [16] ที่พบว่า การด าเนิน 
งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก โดยขั้นตอนปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การวางแผนปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การปฏิบัติตาม
แผน การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และการ
ตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกฤษฎา การีชุม [17] ที่พบว่า ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รองลงมา คือ ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 8.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการท างาน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย
แรงจูงใจในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู อันดับสูงสุด คือ ความ
รับผิดชอบของครู รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และ
อันดับต่ าสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร
นั้น แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครูจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีแนวโน้มมาจากความ
รับผิดชอบของครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความรับผิดชอบ
เป็นคุณธรรมประการหนึ่งตามจรรยาบรรณแหง่ความเปน็
ครู ครูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นในงาน 
เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและหน้าที่โดยเฉพาะ
แล้ว ก็จะท าให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน และผู้ที่มี
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือครู 
เพราะครูเป็นผู้น าหลักการต่าง ๆ ลงไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนรู้  ซึ่ งเป็น
บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายใน 
ฉะนั้น การที่ครูได้ท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ครูจึงมีความ
กระตือรือร้น ความพยายาม และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ต้องการ ด้วย
เหตุนี้การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหารจึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท างานของครูค่อนข้างน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุชาย จินะเสนา [16] ที่พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ระบบคุณภาพและ
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า แรงจูงใจในการ
ท างาน การสื่อสาร ต าแหน่งหน้าที่  เพศ และขนาด
โรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา การีชุม 
[17] ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารระดับผู้บริหารที่มี
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อิทธิพลต่อปัจจัยทางการบริหารระดับครูส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
องค์กรมีอิทธิพลต่อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และด้าน
แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรรุ้ง อยู่เจริญ [18] ที่พบว่า 
อิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ได้รับจากตัวแปรบรรยากาศองค์กร ผ่านเจต
คติการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างาน มีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .78 และ .80 ตามล าดับ  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 9.1.1 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการเตรียมการ จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถ้า
สถานศึกษาควรมีการออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในให้ชัดเจนและสม่ าเสมอ อีกทั้งผู้บริหารควรสร้าง
ทัศนคติให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน เพราะเมื่อครูเห็นความส าคัญ
บวกกับการได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้มีอ านาจ
ตัดสินใจในการด าเนินงานได้อย่างอิสระเต็มที่ จะท าให้
เกิดความพึงพอใจและรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ครูมีความกระตือรือร้นพร้อมจะอุทิศตน
ให้แก่งาน ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา
ต้องเห็นความส าคัญถึงสิ่งน้ี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ครูปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ 
  9.1.2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการด าเนินการ จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็
ต่อเมื่อสถานศึกษาสถานศึกษาจัดช่ัวโมงการสอนและ
ช่ัวโมงการท างานพิเศษให้ครูอย่างเหมาะสม  อีกทั้งควร
จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการปฏิบั ติ งาน ได้แก่  
ห้องท างานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้จัดไว้อย่าง
เพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียง
รบกวนและมีแสงสว่างที่พอเหมาะ อาจมีต้นไม้เล็ก ๆ  
ที่ช่วยให้หยุดพักสายตา เพื่อป้องกันอาการเมื่อยล้าจาก
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้การมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งจะท าให้ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพิม่
มากขึ้น 
 9.1.3 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการประเมินผล จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาสร้างทัศนคติให้ครูตระหนักถึง
ความส าคัญของการเขียนรายงานและการรายงานผลแก่
ฝ่ายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดการประชุม
ช้ีแจง สอบถามเหตุผลและความต้องการที่แท้จริง เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น 
 9.1.4 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการปรับปรุงและพัฒนา จะเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าสถานศึกษาหาแนวทางในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อน าผล
มาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรศึกษาวิจัยว่ามีตัวแปร หรือปัจจัยใด
นอกจากแรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 9.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 9.2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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