
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

การสรา้งแรงจงูใจ 
วนัพุธที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ หอ้งสพุรรณหงส ์โรงแรมสดีา รสีอรท์ จงัหวดันครนายก 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

ทีม่า: https://www.cisco.com/c/dam/global/en_au/solutions/strategy/content/training.pdf 

 

 

DEMAND: SUPPLY: 

1. การบริหารจัดการการศึกษา

อาชีวะใหค้รอบคลุมกลุ่มผูเ้รียน

อาชวีะ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอาย ุ
15-19 ปี และกลุม่อาย ุ50 – 64 ปี 

 

2. ตลาดอาชีวศึกษาเติบโตสูง

มากในประเทศจนีและอนิเดยี 

3. ภาคการศึกษาแบบดั ้งเดิม     

ไม่ชัดเจน มผีูเ้ล่นรายใหม่ทีเ่ขา้

มาท าหนา้ทีจั่ดการการศกึษา 

7.ภาคอุตสาหกรรมที่เ ป็นหุน้ส่วน     
กา ร จัดกา รศึกษา เปลี่ยนแปลง           

ทั ้งในเชิงกวา้ง เชิงลึก และการ

ฝึ ก อบ ร ม แบบสั่ ง ตั ด  ( Tailored-
training) 

ความยดืหยุน่ 

ขานรบัการเปลีย่นแปลง 

ความรว่มมอื 

นวตักรรม 

การด าเนนิการบรหิาร

จดัการอาชวีศกึษา         

ในอนาคตใหม้ปีระสทิธผิล 

6. การลงทุนในนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยี เพื่อลดตน้ทุนการ
บรหิารจัดการ 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบ
หลากหลายช่องทาง เช่น การ

เรียนการสอนแบบผสม (Blended 
and online learning) 

4. การป้องกนัและรักษานักศกึษา

อาชวีะไมใ่หอ้อกกลางคนั 

แนวโนม้การบรหิารจดัการอาชวีศกึษา  
เพือ่ความอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนืในศตวรรษที ่21 

 

• การบรหิารจัดการมคีวามเกีย่วขอ้งกับการใชอ้ านาจและการควบคมุ 

• การเป็นผูบ้รหิารนัน้ไมใ่ชก่ารเป็น "เจา้นาย" แตเ่หมอืนเป็น "เจา้บา้น" 

• การสั่งการแบบทางการมอี านาจทีค่อ่นขา้งจ ากัด ดังนัน้ตอ้งเรยีนรูก้ารพดูเพือ่การขับเคลือ่นการท างาน 

การเรยีนรูค้วามหมายของ 
การเป็น "ผูบ้รหิาร"  

• สรา้ง "ความน่าเชือ่ถอื" มากกวา่ "การสัง่การแบบทางการ" 

• สรา้ง "ความยนิยอมพรอ้มใจ" ใหเ้กดิขึน้กบัผูร้ว่มงานมากกวา่ "การทีจ่ะแสวงหาวธิกีารควบคมุ" 
• การ "น าเป็นทมี" มากกวา่ "การบรหิารจัดการเป็นรายบคุคล" 

• สรา้งแรงจงูใจ เพือ่กระตุน้ "ศักยภาพ" ในการปฏบิตังิานของบคุลากร 
 

การพฒันาทกัษะ 

การตดัสนิใจระหวา่งตวับคุคล 

 
• ผูบ้รหิารตอ้งเผชญิหนา้กบัความเครยีด ดังนัน้ตอ้งเรยีนรูก้ารจัดการอารมณด์ังกลา่ว 

• การบรหิารในเรือ่งเกีย่วกบัคน ตอ้งเรยีนรู ้เรือ่งคา่นยิม รปูแบบชวีติ ความคดิเห็น ฯลฯ 

การจดัการดา้นอารมณ์และ
ความเครยีด 

 

• เรยีนรูใ้นการน าตนเอง เรยีนรูว้ธิกีารบรหิารและการเป็นผูน้ า 

• พรอ้มทีจ่ะรับผลสะทอ้นกลับจากสิง่ทีท่ า และรวบรวมผลการตอบสนองกลับมาวเิคราะห ์
เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีจ่ าเป็นตอ้งท า 

การเพิม่ความรูเ้ก ีย่วกบัตนเอง 

ทีม่า:   Hill, L. A. "Developing the Star Performer." Leader to Leader. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 287-299 

 

บทเร ิม่ตน้ของ “ผูบ้รหิาร” 



1. ชว่ยเพิม่พลงัในการท างาน 

2. ชว่ยเพิม่ความพยายามในการท างาน 

3. ชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท างาน 

4. แรงจงูใจในการท างานชว่ยเสรมิสรา้งคณุคา่ของความเป็นคนทีส่มบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สิง่ทีค่วบคุมพฤตกิรรมของมนุษย ์อันเกดิจากความตอ้งการ (Needs) แรงขับเคลือ่น (Drives) หรือความปรารถนา (Desires)     
ทีจ่ะพยายามดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ซึง่อาจจะเกดิมาตามธรรมชาตหิรือจากการเรียนรู ้แรงจูงใจของมนุษย์มี

มากมาย เชน่ ตอ้งการความส าเร็จ ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะทีเ่ป็นสัตวส์ังคมตอ้งการมอีารมณ์ผูกพันและอยู่รวมกลุ่มกับผูอ้ ืน่ 
แรงจงูใจจงึเกดิขึน้ไดจ้ากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

“ผูบ้รหิาร” กบั “การสรา้งแรงจงูใจ”  

 

•  เป็นสิง่ผลักดันจากภายในตัวบคุคล 

•  อาจเป็นเจตคต ิความคดิเห็น ความสนใจ ความตัง้ใจ การมองเห็นคณุคา่ ความพอใจ ความตอ้งการ 

•  สิง่เหลา่นีม้อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมคอ่นขา้งถาวร 

แรงจงูใจภายใน 

 (Intrinsic Motives)  

 

•  แรงจูงใจภายนอกเป็นสิง่ผลักดันจากภายนอกตัวบคุคล 

•  อาจเป็นการไดรั้บรางวัล เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ค าชม การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง 

•  แรงจูงใจนีไ้มค่งทนถาวรตอ่พฤตกิรรม 

แรงจงูใจภายนอก  

(Extrinsic Motives) 

ลกัษณะของแรงจงูใจ 

ความส าคญัของ “แรงจงูใจ”  

แรงจงูใจ คอือะไร?...อะไรคอื? แรงจงูใจ 

ท าไม? “ผูบ้รหิาร” ตอ้งรู.้..เขา้ใจ “การสรา้งแรงจงูใจ” 

1. เขา้ใจความ
ตอ้งการพืน้ฐานของ

ลกูนอ้ง 

2. รูแ้ละเขา้ใจ
กระบวนการจงูใจ 

3. ประยกุตเ์ทคนคิ 
การจงูใจใหเ้หมาะสม

กบัลกูนอ้ง 

ทีม่า: http://www.chiangrai.net/dashboard5/Files/KMData_List/%7B15315213_ 16225541443812%7D_19.%20 
การบรหิารทมีงานและภาวะผูน้ า.ppt 

ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแรงจงูใจ คอือะไร? 

ทีม่า: http://www.amanet.org/training/article/the-four-factors-of-motivaition.aspx 

1. ภาวะผูน้ า 
(Leadership style) 

2. ระบบการใหร้างวลั  
(Reward system) 

3. บรรยากาศองคก์ร  
(Organizational climate) 

4. โครงสรา้งการท างาน  
(Work structure) 



 

แรงจงูใจเชงิบวก แรงจงูใจเชงิลบ 

 สไตลผ์ูบ้รหิารทีเ่นน้การกระตุน้โดย “เสรมิแรงบวก”  สไตลผ์ูบ้รหิารทีเ่นน้การกระตุน้โดย “เสรมิแรงลบ” 

 “ผูบ้รหิาร” มมีุมมองตอ่บุคลากรแบบ Y คอื เป็นบุคคล
ทีช่อบท างาน มคีวามรบัผดิชอบสงู   

 “ผูบ้รหิาร” มมีุมมองตอ่บุคลากรแบบ X คอื เป็น
บุคคลทีต่อ้งการการควบคุมอย่างใกลช้ดิในการ

ท างาน มคีวามรบัผดิชอบนอ้ย 

 ใช้วธิ ีการสร้างความเข้าใจ  การให้ความใส่ใจใน

ผลงาน และการชืน่ชม 
 ใชว้ธิกีาร “สรา้งความกลวั...ขม่ขู”่ 

 กระตุน้และสรา้งพลงัใหบุ้คลากร “อยากท าดอีย่าง

ตอ่เนือ่ง” 

 มีความเขา้ใจว่า “ความกลวัจะท าใหบุ้คลากรมี

ผลงานดขี ึน้” อยา่งรวดเร็ว 

 เหมาะกบังานที่ม ีลกัษณะเชิง “สร้างสรรค.์..สร้าง
นวตักรรม” 

 เหมาะกบังานทีม่ลีกัษณะเป็นงานประจ า งานทีม่ ี
ความเสีย่งสงู และมกีฎเกณฑท์ีเ่ครง่ครดั 

 เกดิผลสมัฤทธิท์ ีเ่ป็นรูปธรรมในลกัษณะแบบคอ่ยเป็น

คอ่ยไป แตเ่ป็นพฤตกิรรมทีฝ่งัรากลกึ 

 เกดิผลสมัฤทธิท์ ีเ่ป็นรูปธรรมอยา่งรวดเร็ว แตเ่ป็น

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงตามแรงกระตุน้เชงิลบ 

 ใชก้ฎระเบยีบควบคูก่บัผลสมัฤทธิเ์ชงิประจกัษ ์  ใชก้ฎระเบยีบในการควบคมุ 

 ใชเ้ทคนคิการยกยอ่ง ชมเชย และใหร้างวลั  ใชเ้ทคนคิการวา่กลา่ว ต าหน ิและการลงโทษ 

 ใช้รูปแบบการท างานแบบมสี่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ   
ในการขบัเคลือ่นองคก์ร 

 ใช้รู ป แบบการท า ง านแบบแข่งข ัน  บ ริห า ร 
ความขดัแยง้ในการขบัเคลือ่นองคก์ร 

 บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ ท าให้สามารถ

สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

 บุคลากรปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมาย ตามเกณฑ์

มาตรฐานทีต่อ้งการ 

 บุคลากรม ี“ความสขุ...รูส้กึสนุก” ในท างานทีท่ า 
 บุคลากรมี “ความเครยีด...ความกดดนั” ในการ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เชือ่ม ัน่ในศกัยภาพ        
ทีต่า่งกนัของแตล่ะ           

คนในทมี 

2. ดงึศกัยภาพ 
ของทกุคนออกมา 

3. ฟงัใหม้ากจะไดรู้ ้
เป้าหมายของแตล่ะคน 

4. ปรบัใจใหเ้ป็นกลาง         
ลดอคต ิ

5. ต ัง้ใจและจดจอ่ 
กบัปจัจบุนั 

6.ต ัง้ค าถามทีน่ าไป            
สูค่วามส าเร็จ                   

และกระตุน้ใจคน 

7. ใชค้วามสนุกสนาน 
คน้หาความคดิทีด่ ี

8. กระตุน้ใหค้นใน               
มไีฟท างาน                     

และกลา้เปลีย่นแปลง 

9. คน้หาโอกาสทา่มกลาง
วกิฤต 

10. ชืน่ชมคนท าด ี
ลดการต าหน ิ

11. เป็นโคช้ทีส่ง่พลงับวก
ใหค้นในทมี 

12. สรา้งบรรยากาศ 
การท างานทีม่คีวามสขุ 

ทีม่า: https://briefbook.org/2016/04/18/briefbook/ 

 

“ผูบ้รหิาร” กบั “เทคนคิการสรา้งแรงจงูใจ” เชงิสรา้งสรรค ์

แรงจงูใจเชงิบวก...เชงิลบ เครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นของ “ผูบ้รหิาร” 

สงัเคราะหม์าจาก : https://prakal.wordpress.com/2012/09/12/สรา้งความกลัว-หรอื-ใหค้ว/ 

         https://docs.google.com/document/d/1dCzoYlPhXD4ESlxtuxkWBvhWtubOdmb0FY-7HzGnE7E/edit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พฤตกิรรมหวัหนา้งาน อตัราการอูง้าน พฤตกิรรมการท างานลกูนอ้ง 

 เพกิเฉย/ไมส่นใจวา่ลกูนอ้งจะท างาน
หรอืไม ่ 

รอ้ยละ 40 
 

 หัวหนา้ไมส่นใจ ตัง้ใจท างานไปก็
ไมม่ปีระโยชน ์

 ไมม่กีารตดิตามการท างาน  
 

 ไมม่กีารพดูคยุกันกับลกูนอ้ง 

 ใชโ้ซเชยีลมเีดยีเป็นเครือ่งมอืชว่ยการ
ท างาน (Line Facebook ฯลฯ) 

รอ้ยละ 22 
 

 รูต้ัววา่หัวหนา้งานก าลังจับตามอง
อยู ่รูส้กึมตีัวตน  

 มอบหมายทีต่รงกับความสามารถ      
หรอืจดุแข็งของลกูนอ้ง 

 
รอ้ยละ 1 

 

 มคีวามสขุ กระตอืรอืรน้ และผกูพัน
ตนเองกับงานและองคก์ร 

 ท างานส าเร็จกอ่นหรอืตามก าหนด 
 ใหร้างวลัตามผลงานทีด่ทีีท่ าส าเร็จ 

 
 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : พฤตกิรรมหวัหนา้งานทีส่ง่ผลตอ่อตัราการอูง้าน 
และพฤตกิรรมการท างานลกูนอ้ง 

ทีม่า: https://prakal.wordpress.com/2017/08/08/สาเหตทุีท่ าใหพ้นักงานอู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารสถานศกึษา 
ใหป้ระสบความส าเร็จในมติขิองประเทศสงิคโปร ์

ผูน้ า 6E  

Education    
มอีดุมการณ ์
ความรู ้

ความสามารถ
ทางการศกึษา 

Envision 
มคีวามคดิ  
เพือ่พฒันา
วสิยัทศัน ์

Energize 
มพีลงั 

แรงจงูใจ
ขบัเคลือ่นสู่

เป้าหมายใน
การท างาน 

Engage  

มสีว่นรว่ม     
ในการท างาน
รว่มกนักบัผูอ้ ืน่ 

Enable  

มคีวามรู ้
ความสามารถ 
สรา้งโอกาส    
ทีเ่ป็นไปได ้

Embrace  

สรา้งความเป็น
หนึง่อยา่ง   
กลมเกลยีว
  1. ออกแบบโครงสรา้ง

สถานศกึษา 

2. ปรบัปรงุสิง่อ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิาน

ของครผููส้อน 

3. เป็นผูส้ง่เสรมิและ
เสรมิสรา้งสมรรถนะความ
เป็นมอือาชพีในการสอน 

4. ใหค้วามส าคญักบั          
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ

พนัธมติร 

5. ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี     
มสีว่นรว่มในกระบวนการ
ตดัสนิใจกบัสถานศกึษา 

สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 

ทีม่า : http://www.nidtep.go.th/webnidtep2015/files/080359_1.pdf 


