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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขต 
กรุงธนใต้ และ 2) เปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยจําแนกตามเพศ
และประสบการณ์การทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรประกอบด้วยบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยบุคลากร 
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มเขตกรุงธนใต้  จํานวน  80 คน  วิ ธี ดําเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  
(2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานใน สังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จําแนกตาม เพศ  
และประสบการณ์การทํางานพบว่า (2.1) บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
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ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
(2.2) บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจของครู, บุคลากรทางการศึกษา 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To study the morale of teachers and 
education personnel toward working performance in Bangkok Office of the Non - formal 
and Informal Education; 2) To compare the morale of teachers and education personnel 
toward working performance in Bangkok Office of the Non-formal and Informal Education 
classified by gender and education experiences. Research methodology was survey 
research. The population included 102 teachers and education personnel toward working 
performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal Education.  Sample 
obtained via stratified random sampling technique comprised of 80 teachers and 
education personnel toward working performance in Bangkok Office of the Non - formal 
and Informal Education. Research procedure consisted of 4 steps: (1) studying research 
problems (2) research design (3) data collection and analysis data (4) research paper 
writing. The instrument was a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing by 
Independent t-test. 
  The results of the research were found that: 1) The morale of teachers and education 
personnel for working performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal 
Education, was at high level in overall. 2) The comparison of  teachers and education 
personnel toward morale for working performance in Bangkok office of  the Non - formal 
and Informal Education which classified by gender and working experiences found that: 
(2.1) teachers and education personnel who different gender had opinions toward morale 
for working performance in Bangkok Office of the Non - formal and Informal Education, 
were not different in overall; (2.2) teachers and education personnel who different 
education experiences had opinions toward morale for working performance in Bangkok 
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Office of  the Non-formal and Informal Education, was not different at  .05 level significantly 
in overall. 
 
Keywords: Morale of Teachers, Education Personnel 
 
บทนํา 
 ขวัญและกําลังใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึกหรือเจตคติของคนในหน่วยงานท่ี
มีต่อบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงานต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ต่อวัตถุประสงค์และความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรโดยขวัญและกําลังใจท่ีดีทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน ทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองค์กร ขวัญกําลังใจเป็นองค์ประกอบ
สําคัญอย่างหน่ึงในการบริหารและการปฏิบัติงาน (อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์, 2558: 1) 
 ปัจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไม่น่าพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปัจจุบันยังไม่อุทิศตน
ให้กับอาชีพอย่างแท้จริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองน้อย ครูไม่รักศรัทธาต่ออาชีพครูขาดความกระตือรือร้น 
ในการทํางาน ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทํางานของครูลดน้อยลง อาจเกิด
จากการท่ีครูและผู้บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกัน ความพึงพอใจในการทํางาน สภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน ความขัดแย้งในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทํางานบรรยากาศในการทํางานงานท่ีตึงเครียด 
งานท่ีซ้ําซากจําเจไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปัญหาอาคารเรียนไม่เหมาะสม ไม่มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและปัญหาส่วนตัวของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของครู 
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระ
ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ได้รับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสําคัญตรงกันข้าม ถ้าครูมีขวัญและกําลังใจต่ําถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงใด 
ก็ตาม ก็จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ําลงไปด้วยของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของครูจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญตรงกันข้าม ถ้าครูมีขวัญและกําลังใจต่ํา ถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ําลงไปด้วย (ธนากร  
รุจิมาลัย, 2559: 2) 
 จากความสําคัญของบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดในหลาย ๆ ทัศนะ ผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะโน้มน้าวจิตใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและความสําเร็จของ
สถานศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อ 
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การปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
     1. เพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  
โดยจําแนกตามเพศและประสบการณ์การทํางาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
     1. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ต่อการ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่างกัน 
     2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่างกัน 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
    การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยมีขอบเขตของการวิจัยตามแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 
1953: 229-231) มี 8 ด้าน ดังน้ี 
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                    ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
 
            
            
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูผู้สอนต่อ 
การปฏิบัติงาน โดยแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 1953: 229-231) ประกอบด้วย 1) ความม่ันคงปลอดภัย  
2) ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) การได้รับความยุติธรรม 5) ความรู้สึกสัมฤทธ์ิ
ผลในการทํางาน 6) ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ 7) การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย และ 8) การยอมรับ
ความสามารถของตนเอง 
 

    2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน  
102 คน 
     2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางกําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,  
1970: 608) แล้วดําเนินการสุ่มช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จํานวนท้ังส้ิน 80 คน 
 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ 
   - เพศชาย   
   - เพศหญิง 
2. ประสบการณ์การทํางาน  
    - ต่ํากว่า 10 ปี  
    - ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 
 

ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. ความมั่นคงปลอดภัย 
2. ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 
3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
4. การได้รับความยุติธรรม 
5. ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน 
6. ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ 
7. การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 
8. การยอมรับความสามารถของตนเอง 
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     3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
              3.1 ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
                   1) เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง 
              2) ประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ต่ํากว่า 10 ปี และต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 
     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  
ตามแนวคิดของไวลส์ (Wiles, 1953: 229-231) มี 8 ด้าน ดังน้ี 
          1) ความม่ันคงปลอดภัย (Security)           
          2) ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี (Working Condition)  
          3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of belonging)  
          4) การได้รับความยุติธรรม (Fair Treatment)  
          5) ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน (Sense of Achievement)  
          6) ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ (Feeling of Importance)  
          7) การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย (Participation in Policy Formulation)  
          8) การยอมรับความสามารถของตนเอง (Self-Respect) 
 

 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุงจาก
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับขวัญกําลังใจของครูผู้สอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังน้ี  
     ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทํางาน 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธน
ใต้ จํานวน 40 ข้อ ได้แก่ ความม่ันคงปลอดภัย 5 ข้อ ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 5 ข้อ ความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ 5 ข้อ การได้รับความยุติธรรม 5 ข้อ ความรู้สึกสัมฤทธ์ิในการทํางาน 5 ข้อ  ความรู้สึกตนเอง 
มีความสําคัญ 5 ข้อ การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 5 ข้อ และการยอมรับความสามารถของตนเอง 5 ข้อ
ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่า 5 ระดับ  
     สําหรับตอนท่ี 2 แต่ละข้อคําถามกําหนดความหมายของค่าแต่ละระดับ ดังน้ี 
     1  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
      2  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับน้อย 
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     3  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับปานกลาง 
     4  หมายถึง  ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก 
     5  หมายถึง  มีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 5. สถิติในการวิจัย 
     ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ
สถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 
     1. ค่าร้อยละ (Percentage)  
     2. ค่าเฉล่ีย (Mean) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ( ) 
     3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ (S.D.) 
     4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การทํางาน
โดยใช้ Independent T-test 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จํานวน 80 คน เป็นเพศชายจํานวน 29 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.25 เพศหญิง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีประสบการณ์ในการทํางาน ต่ํากว่า 10 ปี 
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 2. ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปน้อย ได้แก่ ความม่ันคงปลอดภัย  การมีส่วนร่วมกําหนด
นโยบาย การยอมรับความสามารถของตนเอง ความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน การได้รับความยุติธรรม และความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 
     2.1 ด้านความม่ันคงปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านม่ันใจว่า 
จะไม่ถูกลงโทษให้ออกจากงานโดยปราศจากเหตุผล และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับสวัสดิการ
ดูแลอย่างเหมาะสม 

X
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     2.2 ด้านการมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  
ท่านสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา 
     2.3 ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่าน
คิดอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านหาวิธี
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เม่ือปรากฏว่างานยังบกพร่องอยู่ 
     2.4 ด้านความรู้สึกตนเองมีความสําคัญ อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหาร
ให้เกียรติและความไว้วางใจแก่ท่าน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านมีความภูมิใจในผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน 
     2.5 ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านภูมิใจท่ีได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานสําคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ ท่านมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความสามารถ 
     2.6 ด้านความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านรู้สึก
ว่างานท่ีได้ทําส่งผลให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับการประเมินผล
งานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ  
     2.7 ด้านการได้รับความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการ
กระจายงานให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างเป็นธรรมและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านได้รับ
มอบหมายงานให้ทําโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
     2.8 ด้านความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เอ้ือต่อการทํางาน 
 3. การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์การทํางาน 
     3.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต 
กรุงธนใต้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อ 
การปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ส่วนด้านอ่ืน ๆ 
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พบว่ามีขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ไม่แตกต่างกัน 
     3.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.5 ส่วนด้านอ่ืน ๆ พบว่า มีขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน 
ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต 
กรุงธนใต้ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ท้ัง 8 ด้าน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ให้ความสําคัญกับบุคลากร ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างความจงรักภักดีซ่ือสัตย์ต่อหมู่คณะ เก้ือหนุนให้ระเบียบข้อบังคับ
เกิดผลในด้านการควบคุมความประพฤติของ บุคลากรให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย และมี
ศีลธรรมอันดีงาม สร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ และก่อให้เกิดพลังร่วม (Group Effort) ในหมู่คณะ ทําให้
เกิดความสามัคคี เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของ
องค์การ  เก้ือหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน กิจการต่าง ๆ 
ขององค์การ  ทําให้เกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองค์การท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรรคพร จอมคําสิงห์ (2559) วิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนท่าใหม่  
“พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการและสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะมีการส่งเสริม 
สนับสนุน ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ 
 2. การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์การทํางาน 
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     2.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะ บุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานสําคัญ
กับผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารมีการกระจายงานให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่าง
เป็นธรรม รู้สึกถึงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิผลในการงาน รู้สึกว่างานท่ีได้ทําส่งผลให้สถานศึกษา
เจริญก้าวหน้า ผู้บริหารให้เกียรติและความไว้วางใจแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายของ
สถานศึกษา ส่งผลให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทํางานอย่างมีความสุข ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว์ หมอเล็ก วิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จําแนก 
ตามเพศ พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  
ไม่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันฐานะทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกัน คุณภาพ 
ศักยภาพ และความสามารถของท้ังครูผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกัน จึงทําให้ครูผู้หญิงและครูผู้ชายมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
     2.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญ
และกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะ บุคลากรได้รับการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ อบรมจากสถานศึกษา จากเพ่ือนร่วมงาน การทํางาน
เป็นทีม ทําให้สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้งานประสบความสําเร็จได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับสุวัฒ พันธฤทธ์ิ (2553: 36) ได้ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานครู โรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามี ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ท้ังภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพนักงานครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพนักงานครูท่ีมีอายุระดับเงินเดือนระดับตําแหน่ง ท่ีมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ท่ีดีมากข้ึน 
     1.2 ผู้บริหารควรให้กําลังใจและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มากข้ึน เพ่ือให้มีกําลังใจในการทํางาน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือทราบระดับความ 
พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่องานท่ีทําว่ามีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
     2.2 ควรวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นําของผู้บริหารศึกษา ขวัญและกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาปัจจัยท่ีจะส่งเสริมขวัญและกําลังใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงาน แล้วนํามาปรับ
ใช้กับสถานศึกษาของตน 
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