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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการใน 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน

และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและปกครองบังคับบัญชา 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จำนวน 97 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ มีขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ 

ในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิลประชาสรรค์ในภาพรวมคือ ควรปรับปริมาณงานท่ีครูรับผิดชอบให้มี
ความเหมาะสม ควรมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้ครูมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

ควรสนับสนุนครูได้รับการอบมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และควรจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือครู 

 

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจครูในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to examine and to explore approaches to 

creating morale and encouragement to work of the teachers of Piboon prachasan School 

under the Special Educational Administration Office, Ministry of Education in 6 areas 

including job characteristics, work environment, security and achievement, salary and 

welfare, relationship among colleagues and administration and supervision. The 

population studied were 97 teachers of Piboon prachasan School. The instrument used 

for collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used for 

analyzing the collected data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 1) the morale and encouragement to work 

of the teachers of Piboon prachasan School under the Special Educational Administration 

Office, Ministry of Education was overall at high level and after item analysis, it was found 

that each aspect of morale and encouragement to work of the teachers was also at high 

level and 2) approaches to creating morale and encouragement to work of the teachers 

of Piboon prachasan School included that the teachers work load and responsibilities 

should be appropriately adjusted, the teachers should be provided with facilities so that 

they would be more motivated to work and the teachers should be encouraged to attend 

training courses to enhance their knowledge and work skills and welfare should be 

provided to help them. 

 

Keyword: Teachers' Morale and Encouragement in Performance 

 

บทนำ 

การท่ีบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้น้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ

เพราะความพึงพอใจ จะช่วยเพ่ิมความสใจในงานมากข้ึน เพ่ิมความกระตือรือร้นในการทำงานมากข้ึน  
และเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน ในทางตรงข้าม หากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลไม่เกิดความพึงพอใจในงาน  

ไม่กระตือรือรัน ทำให้ไม่สนใจงาน ไม่กระตือรือรัน ผลผลิตของงานก็ตกต่ำ หน้าท่ีของผู้บริหารก็คือจะต้องรู้

วิธีท่ีจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพ่ือจะให้งนบรรลุเป้หมายและมีผลผลิตของงานสูงข้ึนซ่ึง
สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2546: 1) ท่ีได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็น

ปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร หกคนในองค์กรได้รับความพอใจ ได้รับความยุติธรรม 

ได้รับการพัฒนา มีขวัญกำลังใจศรัทธและเช่ือม่ันในองค์กรแล้ว จะเก้ือหนุนและส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประสิทธิภาพสูงสุดและวัชรา กวมทรัพย์ (2545: 4) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การมี
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บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร 

เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีสามารถใช้เป็นส่ิงยึดเหน่ียวให้บุคลกรมีความรัก ความพอใจท่ีจะร่วมงานกับองค์กรน้ัน 

และการใช้คนให้ทำงานมีได้คำนึงถึงเพาะความรู้ ความสมารถของบุคลกรเท่าน้ัน แต่ได้ยึดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ เป็นสำคัญเพราะแม้คนจะมีความรู้ความสมารถเพียงใด หากขาดความจริงใจ  

ความพึงพอใจท่ีจะทำงานน้ันแล้วผลงานก็ไม่อาจสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้ ดังน้ัน ความพึงพอใจของบุคคลต่อ

ส่ิงต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักและคำนึงถึงเสมอ (วินัย นคาภิรมย์, 2530: 4) 

ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็คือขวัญและกำลังใจ เพราะหน่วยงานหรือ
องค์กรใดจะสำเร็จหรือล้มเหลวน้ันข้ึนอยู่กับตัวบุคคลว่าเป็นผู้มีขวัญดีหรือไม่ท่ีจะสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ

ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรน้ันได้ (เกียรติพันธ์ หนูทอง, 2549: 4) 

ขวัญกำลังใจของครูในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญย่างย่ิงท่ีผู้บริหารทุกระดับควรตระหนักและ
ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะถ้าครูมีขวัญกำลังในการปฏิบัติงานท่ีดีหรือสูง แสดงว่าครูมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

โรงเรียน รู้สึกดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจ

กันทำงาน แต่หากครูมีสภาพของขวัญและกำลังใจในการทำงานท่ีไม่ดีหรือต่ำ แสดงว่าครูกำลังเสียขวัญ  

มีความสึกระแวง ไม่เช่ือถือกันในหมู่เพ่ือนร่วมงาน การละท้ิงงานก็จะเกิดข้ึน ภารกิจของสถานศึกษาน้ัน
ย่อมไม่บรรลุผลและจะดับสูญไปในท่ีสุด (ถาวร ศรีแก้ว, 2549: 2) 

ขวัญกำลังใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล "ขวัญ" หรือ "Morale" หมายถึง ทัศนคติต่อหมู่คณะของแต่ละบุคคล  

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของหมู่คณะ (กรรณิการ์ นิยมศิลป์, 2536: 1) ขวัญเป็นเจตคติส่วนบุคคลอัน
ประกอบด้วยความม่ันใจ ต้ังใจ เต็มใจ เสียสละ และกล้าหาญ มีกำลังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานตามความ

ต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มในฐนะท่ีบุคคลน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จและเป้าหมายของกลุ่ม ความรู้สึกเช่ือม่ันศรัทธาท่ีมีต่อผู้นำ  
และความรู้สึกได้รับความสำเร็จสูงสุดในอุดมการณ์ของกลุ่ม ความรู้สึกว่าการร่วมมือของฝ่ายบุคคลเกิดผลดี 

ตลอดจนความรู้สึกเสียสละ จงรักภักดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นต้น (Gove, 1971: 1468) สอดคล้องกับ

ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2547: 132) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปของ

พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความกระตือรือร้น ความหวัง ความกล้า ความเช่ือม่ัน และในทางตรงข้าม คนท่ี
ปราศจากขวัญแสดงออกในรูปของความเฉ่ือยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง ขาดความเช่ือม่ัน ขวัญจึง

เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม คนท่ีมีขวัญดีจึงสังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการทำงาน 

เต็มใจท่ีจะทำตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายและอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมท่ีมีผลดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงหากผู้บริหารทราบปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ก็จะสามารถ
ประเมินสภาพองค์การ เพ่ือเลือกวิธีเสริมสร้างขวัญกำลังใจท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสภาพองค์การน้ัน ก็จะทำ

ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ขวัญกำลังใจ จึงสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะขวัญของบุคลากรในองค์กร เป็นการ

สะท้อนถึงเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2541: อ้างถึงในสมพงษ์ 

ไกรสรไขศรี, 2550: 1) หากครูมีขวัญกำลังใจท่ีดี ย่อมมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ส่งผลให้สถานศึกษปถึงเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะขวัญกำลังใจ

มีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด คนท่ีมีความรู้ความสามารถดี แต่หากขวัญกำลังใจไม่ดี ก็ไม่

สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ (พนัส หันนาคินทร์. 2543: อ้างถึงใน สมพงษ์ ไกรสรไขศรี, 2550: 1) 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงทำให้มีนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษเรียนร่วมกับ

นักเรียนปกติเป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการเรียน

การสอน อีกท้ังโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ อยู่ในภาวะขาดแคลนอัตรากำลังครู สืบเน่ืองมาจากนโยบาย
ภาครัฐกำหนดให้ทุกส่วนราชการยุบเลิกอัตราว่าง เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการปกติและการเกษียณ

ก่อนกำหนด การย้ายออกนอกพ้ืนท่ีมากข้ึน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ปัญหา โดยใช้ระบบครูช่วย

ราชการกลับสังกัดเดิม เกล่ียครูช่วยสอน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ (สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2546: 1) จึง

จ้างพนักงานราชการและครูอัตราจ้างมาช่วยแบ่งเบาภาวะการขาดแคลนครูในงานสอน แต่พนักงานราชการ
และครูอัตราจ้าง ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากหย่อน

ประสิทธิภาพ หรือไม่มีงบประมาณในการจ้าง อาจทำให้ท้ังพนักงานราชการและครูอัตราจ้างถูกเลิกจ้างได้ 

ในภาวะขาดแคลนครูเช่นน้ี นอกจากครูต้องรับภาระหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ครูยัง

ต้องรับภาระงานพิเศษด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นงานสนับสนุนการศึกษาท่ีแต่ละโรงเรียนต้องดำเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาลมากย่ิงข้ึน ความเครียด ความวิตกกังวลของพนักงาน

ราชการและครูอัตราจ้างท่ีมีต่อความไม่ม่ันคงในการทำงานอาจส่งผลให้ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่ำ ทำงานไม่มี
ประสิทธิภาพ เฉ่ือยชา ไม่กระตือรือร้นเท่าท่ีควรส่งผลให้สถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ดังน้ัน ขวัญกำลังใจจึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู เพราะในการบริหารงานท่ีมุ่งหวังความสำเร็จ ขวัญของบุคคลในองค์การ

เป็นส่ิงสำคัญ การท่ีบุคคลในองค์การมีขวัญดีจะแสดงออกในความศรัทธาและพอใจในการทำงาน ใช้ความ
พยายามทำหน้าท่ีของตนอย่างดีท่ีสุด เพ่ือให้ได้ผลงานท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนมีการร่วมมือ 

ประสานงานท่ีดีต่อกัน มีทัศนคติ ท่าที ความรู้สึกท่ีดีในการทำงาน ขวัญในการทำงานของแต่ละบุคคลจะ

เกิดข้ึน เม่ือเป้าหมายของกลุ่มโดยท่ัวไปได้บรรลุผลสำเร็จและสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนมีความสุขใจและ 

พึงพอใจเกิดข้ึนด้วย (สิทธิชัย แย้มพยนต์, 2548: 13) 

จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนำผลการศึกษไปเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล ในการสร้างขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สามารถพัฒนาระบบการศึกษาไทย คุณภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติิ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

       ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 6 ด้าน  

แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

1. ลักษณะงาน 

2. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3. ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
4. เงินเดือนและสวัสดิการ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

6. การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน 
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2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชา

สรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยผนวกตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก จำนวน 6 ด้าน 

ดังน้ี 

1) ลักษณะงาน 
2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3) ความม่ันคงและความก้าวหน้า 

4) เงินเดือนและสวัสดิการ 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
6) การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามข้อมูด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ โดยสอบถามขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ลักษณะงาน 

2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3) ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
4) เงินเดือนและสวัสดิการ 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

6) การบริหารและการปกครองบังคับบัญชา 

 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิจัย 

1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สำหรับด้านลักษณะงาน ด้านความม่ันคง และความก้าวหน้า  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และด้านการบริหารและปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังน้ี 
2.1 ด้านลักษณะงาน พบว่า ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของครู และปริมาณงาน

ท่ีรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม 

2.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ควรมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้ครูมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี สถานท่ีทำงานควรเป็นสัดส่วนเอกเทศ 

2.3 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ควรส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมสัมมนา  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

2.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ควรจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือครู อาทิเช่นค่า
รักษาพยาบาล เงินเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เม่ือต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียน และการดำเนินงาน

เก่ียวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว 

2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ควรจัดการส่งเสริมความสามัคคีการให้หน่วยงาน 

เช่น จัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรดน้ำดำหัวเน่ืองในวันปีใหม่ไทย  
เพ่ือสร้างความเคารพผู้อาวุโส เป็นตัน 

2.6 ด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา ควรกำหนดนโยบายในการบริหาร 

และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดจน และปกครองด้วยความเป็นธรรม 
 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ี ทำให้ทราบถึง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จากผลการวิจัยพบประเด็นท่ีควรนำมาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ กระทรวงศึกษริการ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก ขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานท้ัง 6 ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กะทรวงศึกษาธิการ ได้ จึงทำให้เกิดความพึงพอใจและมีขวัญกำลังใจอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับผลงานการศึกษาของบุญสืบ มะปรางหวาน (2547: 61) พบว่า ขวัญกำลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ด้านลักษณะงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูล
ประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก มีขวัญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์สิทธ์ิ ตังเทพประสิทธ์ิ (2549: 65) กล่าวว่า

ขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนในขตพ้ืนท่ีพิเศษ อำเภอบนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ครูโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีขวัญกำลังใจ ในด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก คือมี
ความพึงพอใจท่ีได้ใช้ความรู้ควาสมารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีความพอใจในผลสำเร็จของงานและมี

ความพึงพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับ พรนพ พุกกะพันธ์ุ (2545: 65) ท่ีกล่าวว่า  

การมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบน้ัน หากมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับบุคคล อาจไม่
เหมาะกับความถนัด บุคลิกภาพหรือความรู้ความสามารถของเขา จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคับข้องใจ เกิด

ความไม่พอใจซ่ึงเป็นการทำลายกำลังขวัญ แต่ถ้ามอบหมายงานท่ีถูกใจ ถูกกับความถนัด เขาย่อมพึงพอใจ

และทำงานด้วยความสุข ขวัญก็เกิดข้ึนตามมา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษริการ ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและมีโอกาสตัดสินใจ มีอิสระในครูปฏิบัติงานจึงทำให้มีขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก  
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.อ.สิทธิชัย แย้มพยนต์  

(2548: 73) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการช้ันประทวน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

พบว่า ขวัญกำลังใจในการปฏิบั ติงานของข้าราชการช้ันประทวน  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมใน 

หน่วยงาน เช่น ระบบแสงสว่าง อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ อยู่ในสภาพท่ีส่งเสริมการทำงาน มีขวัญกำลังใจ

สูงสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 มีสถานท่ีปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เป็นเอกเทศ มีความเหมาะสม สะอาดและเป็น
ระเบียบส่งเสริมประสิทธิภาพในกาพปฏิบัติงาน ทำให้เกิดขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก  

มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงนของครูอยู่ในระดับสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์สิทธ์ิ  
ตังเทพประสิทธ์ิ (2549: 63 ) ได้ทำการศึกษาขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ อำเภอบ้าน

กรวดจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ดรรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิศษ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมมีขวัญ

กำลังใจ ในด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก คือ มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าในการ
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ี การเล่ือนตำแหน่งมีความเหมาะสมและมีความพึงพอใจกับการได้รับบำเหน็จความดี

ความชอบ และสอดคล้องกับ สุมน ณรงค์อินทร์ (2522: 62) ท่ีได้กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรและให้โอกาส

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือให้โกสท่ีจะได้เพ่ิมคุณวุฒิ กรศึกษาต่อ การเข้าอบรมน้ัน เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก และได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึน 

จึงทำให้เกิดขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

พิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงินประจำตำแหน่ง หรืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เป็นส่ิงสำคัญมากท่ีจะทำ
ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับเงินเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เม่ือต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียน

และการดำเนินงานเก่ียวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความรวดเร็ว มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นงลักษณ์ เนียมท้วม (2546: 67) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจและ

แนวทางในการพัฒนาขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

พบว่า ขวัญกำลังใจด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ อัตราเงินเดือนท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าครองชีพเร่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ครูมีหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรัฐยังไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ 
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมปอง ลวรรณวงศ์ (2543: 65) ท่ีได้ศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเกษตรโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ขวัญกำลังใจ อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูมีความรู้สึก

ว่าเพ่ือนร่วมงานไม่เก่ียง และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน มีความสุขกับการท่ีได้ปฏิบัติงานกับเพ่ือน

ร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงทำให้มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

6. ด้านการบริหาแลการปกครองบังคับบัญชา พบว่า โดยภาพรวม ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับ

มากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า มีขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัชวาล ทองทิพย์ (2543: 66) ได้ทำการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา

ประเภทช่างอุตสาหกรรมในกรุเทพมหานคร พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม

ในกรุงเทพมหานคร มีขวัญกำลังใจในด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ  
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นงลักษณ์ เนียมท้วม (2546: 64) ได้ศึกษาขวัญกำลังใจและแนวทางในการพัฒนาขวัญกำลังใจในการทำงาน

ของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีขวัญกำลังใจด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลเอาใจใส่การปฏิบัติงนของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาและคอย

ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาท้ังในหน้าท่ีการงานและเร่ืองส่วนตัว ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1 ด้านลักษณะงาน มอบหมายงานในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมจึงควรมอบหมายงานในปริมาณท่ี

เหมาะสมกับความถนัดและความสมารถของบุคคล ไม่ควรให้ภาระงานกองอยู่กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาก
เกินไป เพ่ือไม่ทำให้บุคคลน้ันเกิดความเครียด วิตกกังวลว่างานอาจล่าช้า ไม่ทันเวลา ถูกตำหนิและขาดขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในหน่วยงานควรจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีทำให้

กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรืออ่ืน ๆ  
ท่ีบุคลากรจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้อยู่เสมอ 

1.3 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเพ่ือได้รับทักษะความรู้

ใหม่ ๆ เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัด 

1.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกโรงเรียนทุกคร้ัง ควรมีเบ้ีย
เล้ียงในการเดินทาง เพ่ือมิให้ครูรู้สึกเป็นภาระท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายประจำวัน  

และควรจัดให้มีคตอบแทนสวัสดิการท่ีต้องการให้มีการปรับระดับค่าครองชีพให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ควรเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี

ในหน่วยงาน เพ่ือความสุขกับการท่ีได้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 

1.6 ด้านการบริหารและคาปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมดูแลเอาใจใส่ 

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาท้ังใน
หน้าท่ีการงานและเร่ืองส่วนตัว ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาขวัญกำลังใจใการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
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