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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ 

จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคง 

และโอกาส และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแกของครูอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ ทั้ง 6 วิทยาลัย จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.95 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคูโดยวิธีเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูครูเทคนิคกาฬสินธุโดยรวบรวมและรายดานอยูใน

ระดับมากเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคงและโอกาส ดานความรูสึก

รับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความสำเร็จในการทำงาน 2) ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ พบวา เพศ ระดับการศึกษา และรายดานไมแตกตางกัน จำแนกตามอายุ พบวา

โดยรวมครูท่ีมีอายุต่ำวา 30 ป มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาอายุ 30-39 ป และอายุ 40 ปข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05  

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were: (1) To study the morale of Teachers Technical College 

Kalasin; in 5 aspects, namely the success of work. Responsible Satisfaction Security and opportunity and 

operational environment; (2) to compare morale of Teachers Technical College Kalasin. Research 

methodlogy was survey research. The population, totaling 258 Teachers Kalasin.The sample used in this 

research Including 155 Teachers College Kalasin. instrument of research was 5 levels rating scale 

questionnaire.The statistic were percentage, mean,Standard Deviation. t-test, one-way analysis of 

variance and double testing by the chief method 

Major Findings: 1) Morale in the performance of Teachers Technical College Kalasin In the overall 

and all aspects were high levels. 2) The comparison of morale in the performance Teachers Technical 

College Kalasin found that the different of gender education levels were not different. Classified by age, 
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found that the overall teacher that different age were different opinion with statistical significance at .05 

level. 

Keywords: morale in the performance of, Teachers Technical College Kalasin 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและเปนกระบวนการที่สงเสริมใหมี

ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคมมีการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และเปนระบบมีความคิดที่สรางสรรค 

สติปญญา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542) ระบุวา “การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู , การฝกการอบรม, การสืบสานทางวัฒนธรรม, การสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ, การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให

บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” จากอิทธิพลของโลกาภิวัฒนสงผลกระทบตอสังคมโลกและสงัคมไทยเปนอยางมาก

จึงมีการปฏิรูปการศึกษาใหม เพ่ือใหกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะใหระบบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึนการ

ปฏิรูปการศึกษาการปรับเปลี่ยนพัฒนา เพื่อใหการศึกษาสามารถสรางคนดีใหกับสังคมและเปนพลังในการพัฒนาประเทศ 

ใหสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเปนไทยการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยให

คนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชีวิตในประเทศที่พัฒนาแลวการพัฒนาศักยภาพของคนจะตองนำหนาการพัฒนา

ประเทศในมิติอื่น ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อพัฒนาคนในชาติใหมีความรูและประสบการณ โดยให

การศึกษาเปนตัวนำการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เพื่อคนในชาติจะไดนำความรูและประสบการณไปพัฒนาประเทศใหมี

ความเจริญรุงเรือง ดังท่ีเราจะพบวาประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายๆ ประเทศจะมีประชากรท่ีไดรับการศึกษาในอัตราท่ีสูง 

“ครู” คือ บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งทำหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนลักษณะงานที่ปฏิบัติตองมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหนงเปนบุคลากรวิชาชีพ การประเมินผลผูเรยีน การสงเสริมการเรียนรูในลกัษณะองครวม โดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธีการสอนแบบตางๆ อยางหลากหลาย และคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพตรงตามหลักสูตรตลอดทางสงเสริมพัฒนากิจกรรมพฤติกรรมของผูเรียนดวยกระบวนการท่ีเช่ือถือได

พรอมท้ังคอยเอาใจใสดูแลพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และรวมมือกับชุมชนสถาบันหรือแหลงการเรียนรูตางๆ อยูเสมอครูเปน

ผูมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคนใหมีคุณภาพการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดน้ันสิ่งสำคัญคือ ตองพัฒนา

คุณภาพครูปจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไมนาพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปจจุบันยังไมอุทิศตนใหกับอาชีพ

อยางแทจริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองนอยครูไมรักศรัทธาตออาชีพครูขาดความกระตือรือรนในการทำงานขาดระเบียบวินัย

และความรับผิดชอบประสิทธิภาพในการทำงานของครูลดนอยลงอาจเกดิจากการที่ครูและผูบังคับบัญชาม ีทัศนคติที่ไมดี

ตอกันความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดลอมในวิทยาลัยความขัดแยงในวิทยาลัย ภาวะความกดดันในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานท่ีตึงเครียดงานท่ีซ้ำซากจำเจไมไดสอนตรงตามสาขาท่ีเรียนมาสิ่งเหลาน้ีจะบันทอนจิตใจกอใหเกิด

ผลเสียตอการทํางานของครูจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

มีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานขวัญกําลังใจถือเปนสิ่งท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานหากผูปฏิบัตงิานมีขวัญกําลังใจท่ีดยี

อมมีความมุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จสงผลใหมีการอุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีปรัชญา 

กลาผจญ (2543: 181) กลาวถึงขวัญในการปฏิบัติงานวา คนจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได เต็มความสามารถมีประสิทธภิาพ 

และมีประสิทธิผลสูงตอเมื่อเขามีขวัญและกำลังใจท่ีดีเทาน้ัน หากองคการหรือหนวยงานใดมีสมาชิกท่ีมีขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงานต่ำก็เปนความคาดหมายไววา กิจการขององคการหรือหนวยงานน้ัน ยอมไมประสบผลสำเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิ
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ที่ต่ำแนนอน ดังนั้นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตประจำวันและการทำงานอยูเสมอ หาก

ผูปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจสูงเขาก็ยอมจะเต็มใจ กระตือรือรนเอาใจใสตอหนาท่ีปฏิบัติงาน และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะ

ชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย และในทางกลับกัน หากเขามีขวัญและกำลังใจท่ีต่ำ ความกระตือรือรนในการ

ทำงานจะมีนอยมากทำงานแบบเชาชามเย็นชาม ไมคิดริเริ่มสรางสรรค จึงเห็นไดวาขวัญและกำลังใจเปนสิ่งสำคัญและมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยตรง ถาคนในหนวยงานอยูในสภาพท่ีเสียขวัญหรือขวัญต่ำการ

เกิดความระแวงไมเชื่อใจกัน การชิงดีชิงเดนในหมูคนรวมงานจะมีมากขึ้น อันจะนำไปสูความเบื่อหนายหมดกำลังใจละท้ิง

งาน สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดใหความสำคัญของการสงเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดยไดกำหนดเปนนโยบายและจุดเนนในการดำเนินงานวาจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนใหเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูท่ีปฏิบัติงานสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุท้ังสิ้น 6 แหง จำนวน 258 

คน 

1.2 กลุมตัวอยาง 

 กำขนาดหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซีและมอรเกรน (Krejcieand Morgan, 1970; อางถึงใน บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545: 43) ไดจำนวน 155 คน 

2. ตัวแปรศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) สถานภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ จำแนก

เปน 

1) เพศ  

2) อาย ุ

3) ระดับการศึกษา 

4) รายไดตอเดือน 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชแนวคิดในการวิจัยของ (พัชรี คงดี, 2556: 24) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 

1) ดานความสำเร็จในการทำงาน 

2) ดานความรูสึกรับผิดชอบ  

3) ดานความรูสึกพึงพอใจ  

4) ดานความมั่นคงและโอกาส 
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5) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ นำแนวคิดการวิจัย

ของพัชรี คงดี เรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค (พัชรี คงดี, 2556: 24) มาเปนแนวทางในการศึกษาทั้ง 5 ดานไดแก ดาน

ความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ ความมั่นคงและโอกาส และดานสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังภาพท่ี 1 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม  

 (Independent Variable)     (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือและสถิติท่ีใชในการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดดำเนินการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ในเรื่อง ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยการ

อาชีพพนมทวน จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของวิทยาลยัสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ และ

ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไมจากน้ันนำไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ  

 3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที ่ปรึกษาใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity ตรวจสอบภาษาและความถูกตองโดยทดสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งไดไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00  

 4. นำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับประเภทท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน นำมาวิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได

คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95 

 5. ปรับปรุงแบบสอบถามแลวนำไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครูวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

 

สถานภาพของครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบดวย 

1. เพศ   

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษาสูงสดุ  

4. รายไดตอเดอืน 

 

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย 5 ดานดังน้ี  

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน 

2. ดานความรูสึกรับผิดชอบ 

3. ดานความรูสึกพึงพอใจ 

4. ดานความมั่นคงและโอกาส 

5. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
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เก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปขอความรวมมือจาก ผูอำนวยการผูวิทยาลัย

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 2. ผู ว ิจ ัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม 155 ฉบับ และเก็บแบบสอบถามดวยตอนเองได

แบบสอบถามกลับมา 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 กำหนดระยะเวลาการรับคืนแบบสอบถามใน 15 วัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ ดำเนินการดังน้ี 

 1. นำแบบสอบถามท่ีมีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

2. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษาและรายไดตอเดือน ของครูวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษากาฬสินธุ โดยหาคาเฉลี่ย  

( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมและนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

คาเฉลี่ยแปลผลดังน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสดุ 

3.51-4.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

1.00-1.50 หมายถึง มีขวัญกำลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 

5. วิเคราะหเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตาม 

อายุ รายไดตอเดือน วิเคราะหโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถาพบความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’ Methood) การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ี วิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ผลของการวิจยั 

การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. สภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 232 คน คิดเปนรอยละ70.10 อายุ 40 ปขึ้นไป จำนวน 

159 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 166 คนคิดเปนรอยละ 50.2 รายไดตอเดือนระหวาง 

20,001-25,000 บาทจำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 43.2 ประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 11 ปข้ึนไป จำนวน 154 

คนคิดเปนรอยละ 46.6 

2. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับ

มากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรูสึกพึงพอใจ ดานความมั่นคงและโอกาส ดานสภาพแวดลอมใน
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การปฏิบัติงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ และดานความสำเร็จในการทำงาน เมื่อพิจารณาในแตละดานสามารถสรุปได 

ดังน้ี  

2.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิานของครวิูทยาลัยตางๆ

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการทำงานทีไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว รองลงมาคือในหนวยงานเห็นความสำคัญ

ของงานท่ีทานปฏิบัติและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

2.2 ดานความรูสึกรับผิดชอบ ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือทานเปนผูที่ใฝหาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการอบรมศึกษาเอกสารและวิธีการอื่นอยาง

สม่ำเสมอรองลงมาคือทานปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือการไดรับมอบหมาย

งานทีตรงกับความรูความสามารถ  

2.3 ดานความรูสึกพึงพอใจ ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือการปฏิบัติงานในโรงเรียนทำใหทานมีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีรองลงมาคืองานท่ีปฏิบัติอยู

ในขณะน้ีทานมีความพึงพอใจกับงานอยูแลว และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจำป

อยางยุติธรรม 

2.4 ดานความมั่นคงและโอกาส ครูที่เปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือทานมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนไดดีรองลงมาคือทานมีโอกาสที่จะไดเลื่อนวิทย

ฐานะ และตำแหนงที่สูงขึ้นตามความรูความสามารถ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือมีสวัสดิการชวยเหลือครูเมื่อไดรับอุบตัเิหตุ

หรือเจ็บปวยเปนอยางดี  

2.5 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัย

ตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 

2 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบรรยากาศในการทำงานมีความเปนมิตรและมีความเปนกันเอง รองลงมาคือสภาพแวดลอม

ของโรงเรียนและที่ทำงานเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานของทาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือหนวยงานมีความพรอมดาน

วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  

3. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

โดยการทดสอบคาที (t-test ) จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา  

3.1 ครูท่ีมีเพศตางกัน และระดับการศึกษาตางกัน กันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

4. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสนิธุ 

โดยการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) จำแนกตาม อายุ รายไดตอเดือน และ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

4.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมั่นคงและ

โอกาส ไมแตกตางกัน สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึก

พึงพอใจ และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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4.2 ครูที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ 

ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตางกัน 

4.3 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่เหลือทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน 

ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานท่ีดำเนินการและสนับสนุนดานการศึกษา

โดยเฉพาะมีการสงเสริม สนับสนุน ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ สอดคลองกับการวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) 

ผลการวิจัยพบวาครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและหลายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และพนักงานครูมี

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกันยกเวน พนักงานครูที่มีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับตำแหนง ที่มี

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 อภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และวัตถปุระสงคทั้งของหนวยงานและตนเอง โดยสามารถหาวิธีแกปญหาและ

ปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสำเร็จในการทำงาน เกิดความรูสึกภูมิใจในความสำเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของปริญญา อินสวาง (2552) ไดศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ท้ังในภาพรวม และราย

ดานท่ี 6 ดานอยูในระดับมาก 

1.2 ดานรูสึกรับผิดชอบ พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีความ

พึงพอใจในงานในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ และ

สามารถปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ตวนโรสณา โตะนิแต 

(2550) ไดศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา 1. ขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูในเขตพื้นที ่การศึกษาจังหวัดยะลาอยูในระดับปานกลางยกเวนดานความ

เจริญเติบโตและการพัฒนามีระดบัขวัญและกำลังใจอยูในระดับมาก 2. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูใน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลาตามตัวแปรดานประชากรศาสตรและดานสถานการณไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ศาสนาประสบการณในการทำงานเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสถานที่ตั้งของโรงเรียนการเกิดเหตุการณกับคนใกลชิดและการ

เกิดเหตุการณในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติแตในดานภูมิลำเนาวฒิุ

ทางการศึกษารายไดที่ไดรับตอเดือนการใชภาษามลายูทองถิ่นและการมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
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1.3 ดานความรูสึกพึงพอใจ พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี

ความพึงพอใจกับการไดรับการยกยอง ชมเชย การแสดงความยินดี การใหกำลังใจ การไดรับความไวใจ การแสดงออกอ่ืน ๆ 

ที ่แสดงใหเห็นถึงความเชื ่อถือ การยอมรับในความสามารถ เมื ่อทำงานอยางใดอยางหนึ ่งบรรลุผลสำเร็จทั ้งจาก

ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย แกวบุดดา (2555) ไดทำวิจัย เรื่อง ขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานครูวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวาระดับขวัญ

กำลังใจของครูท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดชาง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู ในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงและความกาวหนา ดานความสัมพันธกับการยอมรับใน

หนวยงาน และดานรายไดและสวัสดิการ 

1.4 ดานความมั่นคงและโอกาส พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี 

การไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตำแหนงใหสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะไดรับสวัสดิการการชวยเหลือเมื่อไดรับอุบัติเหตุ

หรือการเจ็บปวยเปนอยางดี และเพ่ือเพ่ิมความรูเก่ียวกับตำแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยทิพยประภา ทอง

สี (2551) ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัด

ชลบุรี ผลการวิจัยพบวาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการและลูก จางเทศบาลตำบลเสม็ด ในภาพรวม 

อยูในระดับสูงมากในทุกกิจกรรม ดานสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง ดานความเพียงพอของรายไดดาน

ความสัมพันธ ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานโอกาสความกาวหนา ดานความยุติธรรมในหนวยงาน ดาน

สวัสดิการของขาราชการและลูกจางดานความมนคงในการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจในงานจาก การทดสอบ

สมมติฐานพบวาขาราชการและลูกจางทีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติคือ .05 ขาราชการท่ีมีอายุระดับการศึกษา รายไดตอเดือน มีช้ันยศมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี

ตางกัน ขวัญและกำลงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

1.5 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสงักัด

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูในโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษมีอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีอุปกรณเพียงพอ บรรยากาศในการทำงานมีความเปน

กันเอง สภาพแวดลอมในโรงเรียนสงเสริมการทำงานไดอยางสะดวกสบาย จำนวนบุคลากรมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

ในสถานศึกษา และปริมาณงานสอดคลองกับชั่วโมงการทำงานแตละวัน สอดคลองกับงานวิจัยของบดินทร สามหมอ 

(2551) ไดทำวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 7 ดาน มีคาเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหา

นอย คือ ดานความมั่นคงในการทำงาน ดานความสัมพันธกับผู บังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนา ดานสถานภาพการ

ดำรงชีวิต ดานสภาพการทำงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานดานความสำเร็จในการทำงาน และขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติ งานระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 

จำแนกตาม เพศ อายรุะดับการศกึษา รายไดตอเดือน และประสบการณการปฏิบัติงาน สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัย

ไดดังน้ี 
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2.1 เพศ จากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีเพศตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูไมแตกแตกตางกัน ครู

เพศหญิงมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากกวา ครูเพศชาย โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ความสำเร็จในการ

ทำงานดานความรูสึกรับผิดชอบดานความรูสึกพึงพอใจดานความมั่นคงและโอกาสดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา หัสนีย (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบของขวัญและ

กำลังใจในการฏิบัติงานครูในจังหวัดยะลา” ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทุก

องคประกอบไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงวา ความแตกตางของครูท่ีมีเพศตางกันไมสงผลตอระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 อาย ุจากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีอายุตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูแตกแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญท่ีสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยภาพรวม ดานความรูสึกพึงพอใจ และดานความมั่นคงและโอกาส ไมแตกตาง สวนดาน

ความสำเร็จในการทำงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) ไดศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาครูที่มีอายุ ระดับ

เงินเดือน ระดับตำแหนง ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05  

2.3 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัยพบวาครูทีมีระดับการศึกษาตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทิพยประภา ทองสี (2551) ศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและลูกจางเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาขาราชการที่มีอายุระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน มีช้ันยศมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ซึ่งแสดงวา ความแตกตางของครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันไมสงผลตอระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.4 รายไดตอเดือน จากผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีรายไดตอเดือน ตางกันมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

แตกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แตกตาง สวนท่ี

เหลือทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒ พันธฤทธิ์ (2553) 

ไดศึกษา ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับตำแหนง ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 05  

2.5 ประสบการณการทำงาน จากผลการวิจัยพบวาครูทีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูแตกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน แตกตางกัน สวนท่ีเหลือท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจันทิมา หัสนีย (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบของขวัญและกำลังใจในการฏิบัติงานครูในจังหวัด

ยะลา” ผลการวิจัยพบวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานตางกันมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในองคประกอบดาน

ความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิการท่ีไดรับและความกาวหนาในอาชีพแตกตางกันท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 05  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน การทำงานท่ีไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ผูบริหารควรใหการยก

ยองกำลังใจในความสำเร็จในการทำงานของผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 
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2. ดานความรูสึกรับผิดชอบ เปนผูที่ใฝหาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการอบรมศึกษาเอกสารและวิธีการ

อื่นอยางสม่ำเสมอทุกคนในหนวยงานจึงทำใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จึงทำใหไดรับการ

ยอมรับจากเพ่ือนรวมงานจึงทำใหมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน 

3. ดานความรูสึกพึงพอใจ การปฏิบัติงานในโรงเรียนทำใหทานมีโอกาสใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี เมื่อมี

การพิจารณาความดีความชอบประจำป ก็มีการพิจารณาอยางยุติธรรมจึงทำใหมีความรูสึกพึงพอใจ 

4. ดานความรูสึกมั่นคงและโอกาส งานท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติอยูมีความมั่นคงในหนาท่ีการงานและเอ้ือตอ

ความกาวหนาในวิชาชีพครูจึงทำใหมีความมั่นใจในตำแหนงหนาท่ี จึงทำใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

5. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิาน เมื่อเขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนบุคลากรยอมเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน

ดังน้ัน จึงพยายามหาวิธีการปรับปรุงและแกไข สงเสริมใหครูพอใจในหนาท่ีการทำงาน ชวยเหลือดูแลสถานท่ีทำงาน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยตางๆในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบและจัดระดับและความสำคัญท่ีมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของแตละโรงเรียน 
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