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อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก  สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที5การศึกษามธัยมศึกษาเขต 7 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัI งนีI มีวตัถุประสงคเ์พื5อ (1) ศึกษาการเสริมสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารที5มีต่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที5
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (2) เพื5อเปรียบเทียบการเสริมสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารที5 มีต่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครยายก สังกดัสาํนกังานเขตพืIนที5 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7  จาํแนกตามประสบการณ์ดา้นการบริหาร และอาย ุกลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้น
การศึกษาทัIงหมด จาํนวน 123 คน เครื5องมือที5ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั 

และสถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี5 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี5ย ส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่โดยใชว้ธีิการของ LSD  

ผลการการศึกษาสรุปได ้ดงันีI  : 1) ผลการศึกษาการเสริมสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารที5มีต่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สังกดัสํานกังานเขตพืIนที5
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื5อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
เสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นอื5น ๆอยูใ่นระดบั  ปานกลาง
ตามลาํดบั ดงันีI  การเสริมสร้างแรงจูงใจดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ดา้นหลกัธรรมาภิบาล ดา้น
วาจา ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และดา้นรางวลัและผลตอบแทน 2) ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้าง

แรงจูงใจของผูบ้ริหารต่อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามประสบการณ์ดา้นการ
บริหารและอาย ุโดยพิจารณา 6 ดา้น คือ ดา้นวาจา ดา้นรางวลัหรือผลตอบแทน ดา้นการปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่าง ด้านการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านธรรมมภิบาล พบว่า ; (1) 

ผูบ้ริหารที5มีประสบการณ์ต่างกนัใชว้ธีิการเสริมสร้างแรงจูงใจในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

(2) ผูบ้ริหารที5มีอายตุ่างกนัใชว้ิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื5อพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมสนนัสนุนแตกต่างกนั ส่วนดา้นอื5นๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to ( 1 )  to study the administrators’motivation 
reinforcement toward the teachers and educational officers in Banna District, Na-Kron-Na-
Yok  Province under The Secondary Educational Service Area Office 7.  (2) to compare the 
administrators’ motivation reinforcement towards the teachers and Educational officers   in 
Banna District, Na-Kron-Na-Yok  Province under the Office Secondary Educational Service 
Area Office 7 by classifying the administrators’ experiences and ages.  

The sample in this research were 123 people. The instruments of the research were a 
5- rating scale questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean , standard 
deviation,  one-way ANOVA and using LSD in pair difference test.  
 The results of the research were as follow : 1) The result of the study of the 
administrators’motivation reinforcement toward the teachers and educational officers in 
Banna District, Na-Kron-Na-Yok  Province under the Na-Kron-Na-Yok  Mattayom 
Educational Service Area Office 7 was at moderate level. When the researcher considered in 
each aspect, it was found that motivation reinforcement with supporting was at high level. 
The other motivation reinforcement was at moderate level which had priarity as the following 
doing as a good type , good governance, good speech, good care taking , prizes and benefits. 
2) The result of the comparison for the administrators’ motivation reinforcement toward the 
teachers and educational officers distinguished experiences and age which considered in 
every aspects including, good speech, good care taking , prizes and benefits, doing as a good 
type and supporting. It were found that ; (1) the administrators who had different experiences 
, were not use the different way of motivation reinforcement both  in overall and each aspects 
(2) the administrators who had different ages ,used the same way of motivation reinforcement 
in overall but when we considered in each aspects, supporting aspect was different. Moreover, 
the other ones were not different. 
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