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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาระดับขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี และ 3) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารและขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการ

วิจัย ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิการงานในโรงเรียน สงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2560 

จ านวนทัง้สิน้ 186 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติ

ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ปัญญา ดา้นการสรา้งบารมี และดา้นการค านงึถึงความเป็น

เอกตับคุคล ตามล าดบั 2) ขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มก าหนด

นโยบาย ความรูส้ึกตนเองมีความส าคัญ การยอมรบัความสามารถของตนเอง ความมั่นคงปลอดภยั 

ความรูส้ึกเป็นเจา้ของ ความรูส้ึกสมัฤทธ์ิผลในการงาน การไดร้บัความยุติธรรม และความพึงพอใจใน

สภาพงานที่ดี ตามล าดบั และ 3) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสมัพนัธท์างบวกใน

ระดับต ่า (r = .131) กับขวัญก าลังใจของครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคู่ที่มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุคือ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร 
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ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล กับขวัญก าลังใจของครู ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

มีความสมัพนัธก์นัทางลบในระดบัปานกลาง (r = -.339) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง, ขวญัก าลงัใจ 
 

ABSTRACT 

This research aimed 1)  to study transformational leadership of school administrators 

under the Chonburi provincial administration organization 2) to study the morale of teachers in 

schools under the Chonburi provincial administration organization and 3 )  to study the 

relationship between transformational leadership of school administrators and morale of 

teachers in schools under the Chonburi provincial administration organization. The samples 

used in the study consisted of 186  teachers who had taught at schools under the Chonburi 

provincial administration organization. The instrument used to collect data was questionnaires 

with 5 levels rating scales. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation 

and Pearson’s correlation coefficient. 

The research results were revealed that 1)  the transformational leadership of school 
administrators under the Chonburi provincial administration organization in overall aspect was 
at high levels. When considering in each aspect, sorted by descending was found that the 
motivational had the highest mean scores, followed by intellectual stimulus, charismatic, and 
regard of the individual respectively; 2)  the morale of teachers in schools under the Chonburi 
provincial administration organization in overall was at high levels, followed by policy 
participation, self-esteem-important, acceptance of competence, security, sense of ownership, 
job satisfaction, fairness, and satisfaction in good condition respectively, and; 3 )  the 
transformational leadership of school administrators had low positive correlation (r = .131) with 
the morale of teachers in schools under the Chonburi provincial administration organization. 
When considering in each aspect was found that the aspects of transformational leadership of 
school administrators in term of considering the individuality and the aspect of teachers’ morale 
in term of sense of ownership were a moderate negative relationship (r = -.3 3 9 )  at the 
significance level .01. 
 

Keywords: Transformational Leadership, Morale 
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บทน า 

เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ กั น ว่ า บุ ค ค ล ที่ มี

ความส าคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ ระดับของสังคม 

คือ ผู้น  า ผู้น  าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความ 

อยู่รอด สวัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและ

ประ เทศชาติ ทั้ ง หมด  นอกจากนี ้  ผู้น  า มี

ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองคก์าร

และการจัดการในทุกระดบั ในระดบัองคก์ารมี

การยอมรบักนัวา่ความส าเรจ็ขององคก์าร ไม่วา่

จะเรียกว่าเป็นการบริหารท่ีมุ่ งผลสัมฤทธ์ิ  

(Results-based Management) ประสิทธิภาพ

หรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ ้นกับภูมิ ปัญญา 

ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สรา้งสรรคข์อง

ผู้น  าองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่

พบว่าภาวะผูน้  าสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของงาน 

และภาวะผูน้  ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ขององคก์าร เนื่องจากผูน้  ามีความส าคญั จึงมี

แนวคิดและการศึกษาในเรื่องการพฒันาความ

เป็นผู้น  าหรือภาวะผูน้  า (Leadership) เกิดขึน้ 

ส  าหรบัในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ไดมี้การศึกษาภาวะผูน้  าที่มีความเหมาะสมกบั

ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี ้ 

(จารุวรรณ  โตบวั, 2552) ขวญัและก าลงัใจเป็น

ที่ยอมรบักนัทกุองคก์ารหรือหน่วยงานวา่การจดั

ใหผู้ร้ว่มงานไดมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิ

หน้าที่ให้ดีย่อมเป็นพลังที่ส  าคัญอันหนึ่งที่จะ

ก่อใหเ้กิดความรว่มมือและการประสานงานขึน้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรมี

ชีวิตจิตใจ มีความรูส้ึกนึกคิด มีอารมณ์ และ

พฤติกรรมที่จะตอ้งตอบสนองต่อการกระท าของ

เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การ

สรา้งขวญัและก าลงัใจจงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะตอ้งน ามาใชใ้นการปฏิบัติงาน ไม่ว่าดา้น

ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยทั่วไปเช่ือว่าขวญัก าลงัใจมีความส าคญัต่อ

ความส าเรจ็ของงานทกุอย่าง ถา้คนเราเสียขวญั

และขาดก าลงัใจในการท างาน จะท าใหผ้ลงาน

หรือผลส าเร็จของงานตกต ่าลงอย่างมากหรือ

อาจล้มเหลวในที่สุด ในการปฏิบัติงานใด ๆ  

ก็ตามการที่ผูป้ฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน (ธนากร  รุจิมาลัย , 2559) 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรีที่ เ ปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับ

มธัยมศกึษา ซึ่งในแต่ละโรงเรียนย่อมมีผูบ้รหิาร

ที่ มีความสามารถหรือมุมมองในการบริหาร

แตกต่างกันออกไป ท าใหเ้กิดปัญหาในหลาย

ดา้น เช่น การเรียนการสอนตกต ่า ครูใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เต็มที่ ภาระงาน

มากเกินไป ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความ

ตอ้งการของครู ขาดการมีสว่นรว่มบางครัง้เสนอ

อะไรไปไม่ได้รับการตอบสนอง ท าให้ครูขาด

ก าลงัใจในการท างาน ดงันัน้ การวิจัยครัง้นีจ้ะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองของครู เพื่อผูบ้รหิารจะ

ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและปรับเปลี่ยนการ

ท างานใหส้อดคลอ้งตอ่ไป 

จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง

ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีความ



วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2560 35 

 

สนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารและขวัญก าลังใจของครูโรงเรียน 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ผลจาก

การวิจัยครั้งนี ้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ก าหนดแนวทางในการเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ 

เพื่ อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ สง่ผล

ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคก์ารท างาน 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาระดับภาวะผู้น  าการ

เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารโรง เรียนสังกัด

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

2. เพื่อศึกษาระดบัขวญัก าลงัใจของครู

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ

ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจของ

ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี โดยศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารใน 4 ดา้น ตามทฤษฎีภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994) 

คือ 1) ดา้นการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

2) ด้านการสร้างบารมี 3) ด้านการกระตุ้น

ปัญญา และ 4) ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 

และขวญัก าลงัใจของครูใน 8 ดา้น ตามแนวคิด

ของ Wiles (1953) คือ 1) ความมั่นคงปลอดภยั 

2) ความพงึพอใจในสภาพงานที่ดี 3) ความรูส้กึ

เ ป็น เจ้าของ  4 )  การได้รับความยุติธรรม  

5) ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน 6) ความรูส้กึ

ตนเองมีความส าคญั 7) การมีส่วนร่วมก าหนด

นโยบาย และ 8) การยอมรบัความสามารถของ

ตนเอง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครู

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 

Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ

สุ่มชัน้ภมูิและสุ่มแบบง่าย (Stratified Random 

Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 186 คน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร  ขวญัก าลงัใจของครู จ าแนกเป็น 

จ าแนกเป็น  1. ความมั่นคงปลอดภยั  

1. ดา้นการค านงึถึงความเป็นเอกตับคุคล  2. ความพงึพอใจในสภาพงานที่ด ี

2. ดา้นการสรา้งบารมี  3. ความรูส้กึเป็นเจา้ของ 

3. ดา้นการกระตุน้ปัญญา  4. การไดร้บัความยตุิธรรม 

4. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  5. ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน 

  6. ความรูส้กึตนเองมีความส าคญั 

  7. การมีสว่นรว่มก าหนดนโยบาย 

  8. การยอมรบัความสามารถของตนเอง 
 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 

Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ

สุ่มชั้นภูมิและการสุ่มแบบง่าย  (Stratified 

Random Sampling) จ านวนทั้งสิ ้น 186 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกบัภาวะ

ผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขวัญ

ก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบ

ของ Likert ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธี

แจกแบบสอบถามใหก้ับขา้ราชการครู จ านวน 

186 คน แล้วน ากลับคืนมาด้วยตนเอง ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณข์องแบบสอบถามแลว้มีความ

สมบูรณ์ จ านวน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจ

ของครูโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ชลบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า โดยวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ

ผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขวัญ

ก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) โ ด ย ใ ช้

เกณฑก์ารวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

(r) (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2549) 

 
สรุปผลการวจิัย 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จั ง หวัดชลบุ รี  โ ดย รวมอยู่ ใ น ระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุ้นปัญญา ด้านการสรา้งบารมี 

และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

ตามล าดบั 

2. ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีสว่นรว่มก าหนด

นโยบาย ความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ  

ก า ร ย อม รับ ค ว ามส าม า ร ถ ข อ ง ตน เ อ ง  

ความมั่นคงปลอดภัย ความรูส้ึกเป็นเจ้าของ 

ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน การไดร้บัความ

ยุติธรรม และความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 

ตามล าดบั 

3 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่า  

(r = .131) กับขวัญก าลังใจของครู โรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุ รี   

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า นพบ ว่ า คู่ ที่ มี

ความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการค านึงถึง

ความเป็นเอกัตบุคคล กับขวัญก าลงัใจของครู 

ดา้นความรูส้ึกเป็นเจา้ของ มีความสมัพันธ์กัน

ทางลบในระดับปานกลาง (r = -.339) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
อภปิรายผล 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้

ความส าคัญของผู้ร่ วมงานและผู้ตามให้

มองเห็นงานแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรง

บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาหรือการ

ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรีส่วนใหญ่จะยกระดับวุฒิภาวะและ

อุดมการณข์องผูต้าม กระตุน้ ชีน้  า และมีส่วน

ร่วมในการพฒันาความสามารถของผูต้ามและ

ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึน้มี

ศักยภาพมากขึน้ น าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่

สู ง ขึ ้น  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับผลงานวิ จัยของ  

จารุวรรณ  โตบวั (2552) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

อ าเภอพล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 พบว่า  ความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น  าการ



38 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2560 

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาในอ าเภอ

พล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งแบ่งเป็น  

6 ด้าน ได้แก่ การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน  

การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล  

การเกื ้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม  

การกระตุ้นทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที่

เหมาะสม และการคาดหวังผลการปฏิบตัิงาน

ของผูต้ามในระดับสูง ผลการวิจัยพบว่าความ

คิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาในอ าเภอ

พล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 โดยภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ

คือ ดา้นการสนบัสนุนรายบุคคล ส่วนความคิด

เห็นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ มี 2 ดา้น คือ ดา้น

การเกื ้อกูลการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม 

และด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานใน

ระดบัสงู 

2. ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร

สถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี มีความตระหนักถึงสภาพทางจิตใจ 

ค ว าม รู้สึ ก นึ กคิ ด  ทัศนคติ  อ า รมณ์ข อ ง

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี ต่ อ ที่ ท  า ง า น  ที่ มี ต่ อ

สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพการท างาน เช่น ความร่วมมือ ความ

กระตือรือรน้ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความ

ตัง้ใจในการท างาน อย่างต่อเนื่อง จึงท าใหค้รู

เ กิ ดขวัญก าลั ง ใ จ ในกา รปฏิ บัติ ง าน  ซึ่ ง

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ธนากร รุจิมาลยั 

(2559) ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมืองนราธิวาส ผลการศกึษาพบวา่ดา้น

สวัสดิการโดยรวมมีขวัญและก าลังใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 

เรื่อง สวสัดิการที่ท่านไดร้บัมีความเท่าเทียมกนั

กบับคุคลอื่นในองคก์ร มีขวญัและก าลงัใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาการด าเนินการดา้น

สิทธิต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เบิกค่า

รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรหรือการเบิก

สิทธิประโยชนต์่าง ๆ มีความสะดวกรวดเรว็ดี มี

ขวญัและก าลงัใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ และเงิน

เพิ่มหรือเงินประจ าต าแหน่งมีความส าคญัที่เป็น

ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึน้ 

มีขวัญและก าลัง ใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด 

ตามล าดบั 

3 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดั

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  มี

ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต ่า ที่ เป็น

เช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นครูที่มี

วัยวุฒิค่อนข้างสูงและเป็นคนในท้องที่ จึงไม่

ชอบการ เปลี่ ยนแปลงใด  ๆ  มากนัก  ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราดล  มูลอัต 
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(2557) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูผูส้อนใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการแสดง

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับสูง  

มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา

คือ ดา้นการส่งเสริมใหค้รูเกิดพนัธะสญัญาต่อ

เป้าหมายของกลุ่ม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ดา้นที่

มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการกระตุน้ใหค้รูคิด

หาวิ ธีการใหม่  ๆ  มาใช้ในการพัฒนางาน  

2) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานครูผูส้อนใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดา้นความ

มั่นคงปลอดภยั อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา

คือ ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส่วนด้านที่ มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการมีสว่นรว่มก าหนด

นโยบาย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัขวญั

ก าลังใจในการปฏิบัติ งานของครูผู้สอนมี

ความสัมพัน ธ์ท า งบวก ในระดับสู ง ม าก  

(r = .854) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 . ผู้บริหารควรให้ค าปรึกษาหารือ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ก่ ผู้ ร่ ว ม ง า น  

เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

2. ผูบ้รหิารควรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผูร้ว่มงาน 

3. ผู้บริหารต้องให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานสามารถ

ด าเนินไป 
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