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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร (2) เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 119 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 92 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาปญหา

การวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการ

ทำงานพบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ขวัญกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study the morale of teachers and education 

personnel toward working performance in Samusakhonwittayala school Samusakhon province; (2) 

To compare the morale of teachers and education personnel toward working performance in 

Samusakhonwittayala school Samusakhon province. 

  Research methodology was a survey research. The population included 119 teachers and 

education personnel toward working performance in Samusakhonwittayala school Samusakhon 

province. Sample obtained via stratified random sampling technique comprised of 92 teachers and 

education personnel toward working performance in Samusakhonwittayala school Samusakhon 

province. Research procedure consisted of 4 steps: (1) studying research problems (2) research 
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design (3) data collection and analysis data (4) research paper writing. The instrument was a 5-level 

rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, Standard 

Deviation, and hypothesis testing by Independent t-test. 

 Major Findings: The results of the research showed that (1) morale of educational personnel 

towards the performance of Samut Sakhon Wittayalai School Samut Sakhon Province Overall, it is 

at a high level. (2) Comparison of morale of educational personnel towards performance in Samut 

Sakhon Wittayalai School Samut Sakhon Province, classified by gender and work experience found 

that Educational personnel of different sexes and experiences had opinions on morale and morale 

in Samut Sakhon Wittayalai School. Samut Sakhon Province, no different. 

Keywords: Morale, Teachers and Educational Personnel  

 

บทนำ 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพแมคุณภาพของการศึกษาจะขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ แตปจจัยสำคัญที่สุดคือครู ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการสรางการเรียนรูการพัฒนาอยางรอบดานแกผูเรียน 

หากครูมีความรูความสามารถมีความเสียสละ มีความตั้งใจที่จะอบรมสั่งสอนผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ แลวจะมีผลให

เด็กไทยเติบโตเปนพลเมืองดีมีความเฉลียวฉลาด มีความสุขและมีศักยภาพที่จะนำพาใหประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไป 

ดังจะเห็นไดจากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ของประเทศไทยไดกำหนดใหการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมเปนประเด็นหลัก 1 ใน 4 ของการปฏิรูประบบการศึกษาเรียนรูที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวน

ทั้งระบบการผลิต การพัฒนาและการใชครูเพื่อใหครูยุคใหมมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง และ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี

ความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญและกำลังใจท่ีจะอยูในวิชาชีพครูไดอยางยั่งยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 13-

22) 

 ขวัญและกำลังใจเปนการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรูสึกหรือเจตคติของคนในหนวยงานที่มีตอบุคคล

หรือเพ่ือนรวมงานตอองคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูตอวัตถุประสงคและความสำเร็จตามจุดมุงหมายขององคกรโดยขวัญกำลังใจ

ที่ดีทำใหเกิดความรวมมือในการทำงาน ทำใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความ

เชื่อมั่น และศรัทธาในองคกร ขวัญกำลังใจเปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งในการบริหารและการปฏิบัติงาน (อุบลรัตน 

ชุณหพันธ, 2558: 1) 

 ขวัญของครูนอกจากจะมีผลตอการเรียนของนักเรียนแลว ยังทำใหสถานศึกษานั้นมีลักษณะแตกตางไปจาก

สถานศึกษาอื่นๆ กลาวคือ การที่ครูมีขวัญดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นกวาสถานศึกษาที่ครูมีขวญัต่ำ 

ซึ่งการคำนึงขวัญในการทำงานคือ การตระหนักถึงความรูสึกหรือสภาพทางจิตใจของบุคคลแตละบุคคลในหนวยงานหรือ

องคการท่ีมีตอสภาพแวดลอมตางๆ ในการปฏิบัติงานรวมกัน อันเปนสิ่งท่ีช้ีใหเห็นถึงความตั้งใจท่ีจะรวมมือประสานงานกัน

ในการทำงาน ขวัญเปนนามธรรมไมสามารถสัมผัสและมองเห็นได แตจะสามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของบุคคลท้ัง

ในทางบวกหรือในทางลบก็ได กลาวคือ ถาหนวยงานใดประกอบดวยผูปฏิบัติงานที่มีขวัญที่ดีแลว พฤติกรรมการที่แสดง

ออกมาใหเห็นก็คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของหมูคณะมีกำลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอุทิศเวลาแรงกายของตนเอง เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคขององคการทุกคนอยูในองคการอยางมีขวัญดี ทำงานดวยความตั้งใจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในทางตรงกันขามถาขวัญในการทำงานของบุคลากรต่ำหรือขวัญเสีย พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แสดงออกจะ

เปนไปในทางตรงกันขามกับที่กลาวมา คือขาดความเขาใจใสในการปฏิบัติงานภายในองคการ แตกความสามัคคี ผลงานก็
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จะลดลงหรือไมมีประสิทธิภาพเทาที ่ควร และอยางไรก็ตามความเปนจริงประการหนึ ่งของสังคมปจจุบันคือ การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมไดสงผลกระทบตอครูและวิชาชีพครูอยางรุนแรง โดยมีปจจัยหลายประการที่บั่นทอนขวัญ

กำลังใจของผูท่ีอยูในวิชาชีพครู ตั้งแตปญหาหน้ีสินท่ีสงผลใหครูมีคุณภาพชีวิตท่ีตกต่ำลง ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

และในบางกรณีมีผลใหครูไมสามารถอุทิศตนตอการปฏิบัติหนาที่ครูอยางเต็มที่ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

ต่ำลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2553: 1) 

 ปจจุบันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไมนาพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปจจุบันยังไมอุทิศตนใหกับอาชีพ

อยางแทจริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองนอย ครูไมรักศรัทธาตออาชีพครูขาดความกระตือรือรนในการทำงาน ขาดระเบียบ

วินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทำงานของครูลดนอยลง อาจเกิดจากการท่ีครูและผูบังคับบัญชามีทัศนคติท่ี

ไมดีตอกัน ความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดลอมในโรงเรียน ความขัดแยงในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานท่ีตึงเครียด งานท่ีซ้ำซากจำเจไมไดสอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปญหาอาคารเรียนไมเหมาะสม 

ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจและปญหาสวนตัวของครู สิ่งเหลาน้ีจะบ่ันทอนจิตใจกอใหเกิดผลเสียตอการทำงานของครูจึงมี

ความจำเปนอยางยิง่ท่ีสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดความคลองตัวมีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบ

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาใน

วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญตรงกันขาม ถาครูมีขวัญและกำลังใจต่ำถึงแมวาครู

จะเปนคนที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะสงผลใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นต่ำลงไปดวยของครู สิ่ง

เหลาน้ีจะบ่ันทอนจิตใจกอใหเกิดผลเสียตอการทำงานของครูจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงาน

บุคคล เพื่อใหเกิดความคลองตัวมีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูจะไดรับการพัฒนาใหมี

ความรู ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสำคัญตรงกันขาม ถาครูมีขวัญและกำลังใจต่ำ ถึงแมวาครูจะเปนคนที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็จะ

สงผลใหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันต่ำลงไปดวย (ธนากร รุจิมาลัย, 2559: 2) 

 จากความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตางก็มีความรูสึกนึกคิดในหลาย ๆ ทัศนะ ผูบริหารจะตองมี

ทักษะโนมนาวจิตใจใหครูผูสอนปฏิบัติตามอันจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนและความสำเร็จของสถานศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึง

มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกันมีขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน 

  2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณการทำงานตางกันมีขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอ

การปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา

ตอการปฏิบัติงาน โดยแนวคิดของไวลส (Wiles. 1953: 229-231) ประกอบดวย 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความพึง

พอใจในสภาพงานที ่ดี 3) ความรู สึกเปนเจาของ 4) การไดรับความยุติธรรม 5) ความรู สึกสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน 6) 

ความรูสึกตนเองมีความสำคัญ 7) การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย และ8) การยอมรับความสามารถของตนเอง 

 ขอบเขตดานประชาการ  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมทุรสาคร 

จำนวน 119คน 

 ขอบเขตกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาครโดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1970: 608) แลวดำเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จำนวนท้ังสิ้น 92 คน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาขวัญและกำลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขอบเขตของการวิจัยตามแนวคิด

ของไวลส (Wiles, 1953: 229-231) มี 8 ดาน ตามแนบภาพท่ี 1 ดังน้ี 

  ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฏี

และเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

 - เพศชาย   

 - เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

 - ต่ำกวา 10 ป  

 - ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

 

ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอการปฏิบัติงาน ไดแก 

1. ความมั่นคงปลอดภัย 

2. ความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี 

3. ความรูสึกเปนเจาของ 

4. การไดรับความยุติธรรม 

5. ความรูสึกสัมฤทธ์ิผลในการงาน 

6. ความรูสึกตนเองมีความสำคัญ 

7. การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย 

8. การยอมรับความสามารถของตนเอง 



219 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

 ตอนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) ไดแก เพศ และประสบการณการทำงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 ขอ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย 5 ขอ ความพึงพอใจในสภาพงานท่ี

ดี 5 ขอ ความรูสึกเปนเจาของ 5 ขอ การไดรับความยุติธรรม 5 ขอ ความรูสึกสัมฤทธิ์ในการทำงาน 5 ขอ ความรูสึก

ตนเองมีความสำคัญ 5 ขอ การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย 5 ขอ และการยอมรับความสามารถของตนเอง 5 ขอลักษณะขอ

คำถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) คา 5 ระดับ  

สำหรับตอนท่ี 2 แตละขอคำถามกำหนดความหมายของคาแตละระดับ ดังน้ี 

 1 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับนอย

ท่ีสุด 

 2 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

 3 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับปาน

กลาง 

 4 หมายถึง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

 5 หมายถึง มีขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเพื่อวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอ

การปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการ

ตามลำดับ ดังน้ีคือ 

 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการศึกษา ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของ

ครูผูสอนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 2. วิเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดเกี ่ยวกับขวัญกำลังใจของ

ครูผูสอนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนตัวแปรที่สำคัญในการวิจัย

ฉบับน้ี 

3. สรางแบบสอบถามแบบชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบสอบถามมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

4. นำแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา จากน้ันนำขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 

5. นำแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน พิจารณาขอคำถามวามีความตรงตามเน้ือหาหรือไม แลวนำผล

การพิจารณามาคำนวณหาคาความเท่ียงตรง โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห IOC ของแบบสอบถามทุกขอคำถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1  

6. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา จำนวน 30 คน 

และนำผลจากการทดลองใช มาคำนวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.93 

7. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลว ดำเนินจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

1. ขอหนังสือนำจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูบริหารในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามใหบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ใน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 92 ฉบับ และนัดเก็บแบบสอบถามในสัปดาหถัดไป 

 3. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังน้ี 

ตอนที ่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ (percentage) จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณในการทำงาน 

ตอนที ่ 2 การวิเคราะหขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติ งานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) คา 5 ระดับ 

และใชคาเฉลี่ย (x)̅ และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สำหรับการวิเคราะหขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนด

ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว. 2535) 

 คาเฉลี ่ย 1.00 ถึง 1.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00 แสดงวา ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช Independent T-test 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. รอยละ (Percentage)  

2. คาเฉลี่ย (Mean)  

3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน โดยใช คาที 

(Independent t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางที่วิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 92 

คน เปนเพศชายจำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 43.47 เพศหญิง 52 คน คิดเปนรอยละ 56.52 มีประสบการณในการทำงาน 

ต่ำกวา 10 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 36.96 และตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 63.04 

 2. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี  

2.1 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีขวัญและ

กำลังใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

2.2 บุคลากรมีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ดานความ

พึงพอใจในสภาพงานท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.3 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกเปนเจาของ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอ 

2.4 บุคลากรทางการศึกษาขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ดานการไดรับความยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.5 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.6 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานความรูสึกตนเอง มีความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู

ในระดับมากทุกขอ 

2.7 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมกำหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก ความสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได มากท่ีสุด ( X
= 4.66) มีโอกาสรวมกำหนดวัตถุประสงคของงานและโครงการในสถานศึกษา ( X = 4.51) การไดปฏิบัติงานที่ตนเองมี

ความถนัด ( X = 4.38) ตามลำดับ 

2.8 บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ 

 3. การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการทำงาน 
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3.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีขวัญและกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีขวัญและกำลังใจตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา แตกตางกันในดานความมั่นคง

ปลอดภัยโดยที่บุคลากรท่ีมีประสบการณที่มีการทำงานต่ำกวา 10 ป มีขวัญใจกำลังใจมากกวา บุคลากรที่มีประสบการณ 

10 ปข้ึนไป สำหรับดานท่ีเหลือมีขวัญกำลังใจไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื ่อง ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ัง 8 ดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

ใหความสำคัญกับบุคลากร ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สรางความจงรักภักดีซื่อสัตย

ตอหมูคณะ เกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการควบคุมความประพฤติของ บุคลากรใหปฏิบัติตนอยูในกรอบ

แหงระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ และกอใหเกิดพลังรวม (Group Effort) ในหมูคณะ 

ทำใหเกิดความสามัคคี เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงค ขององคการ 

เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคการ เกิดความคิดสรางสรรคใน กิจการตาง ๆ ขององคการ ทำใหเกิด

ความเชื่อมั่น และศรัทธาในองคการที่ตนปฏบิัติงานอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรคพร จอมคำสิงห (2559) วิจัยเรื่อง 

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนทาใหม “พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนทาใหม 

“พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่ดำเนินการและสนับสนุนดานการศึกษาโดยเฉพาะมีการสงเสริม สนับสนุน 

ดูแลบุคลากรตามระบบราชการ 

1.1 ดานความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรทางการศึกษา มั่นใจ

วาจะไมถูกลงโทษใหออกจากงาน โดยปราศจากเหตุผล รูสึกผูกพันกับอาชีพน้ี และรูสึกวางานท่ีทำมีความมั่นคง สอดคลอง

กับ ปณต สิงหสุขโรจน (2555) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจนัทบุรี 

พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ทาชางจังหวัดจันทบุรี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้ำนความมั่นคงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานโอกาส

ความกาวหนาในการ ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดทาย ดานความเพียงพอของรายได 

ตามลำดับ และการเปรียบเทียบในดานตาง ๆ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง 39 งาน ประสบการณ

ทำงาน และรายได พบวาพนักงาน อบต. ทาชาง จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศตางกันมี ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน 

1.2 ดานความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากร

ทางการศึกษา อยูในสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดรับงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

ชุมชนใหความรวมมือสนับสนุนงานที่ทำ สอดคลองกับ เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1979) กลาววาสถานภาพในการทำงาน 

เปนสภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียงอากาศ ช่ัวโมงการทำงาน รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือ 

เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับจิตติมา อัครธิติพงศ (2556) กลาววา สิ่งแวดลอม ในองคการไดแก



223 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

นโยบายวิสัยทัศนและปรัชญาขององคการท่ีจะกำหนดทิศทางของการ ดำเนินงานองคการ วัฒนาธรรมองคการและการจัด

บรรยากาศการทำงานท่ีจะสงเสริมการทำงานของบุคลากร 

1.3 ดานความรูสึกเปนเจาของ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรทางการ

ศึกษารูสึกภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติงานสำคัญกับผูบริหารสถานศึกษาและเพ่ือนรวมงาน เมื่อทานเขา

มาทำงานใหม ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการปฐมนิเทศใหทานมีความรู ความเขาใจในงาน และตำแหนงที่ไดรับ และ

เพื่อนรวมงานชวยเหลือ และแนะนำกันในเรื่องหนาที่การงานเสมอ สอดคลองกับ (สำราญ บุญรักษา, 2539) วา การได

รวมกันสรางสรรคผลงาน เปนความรูสึก ถึงความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางคนทำงาน การไดเขาสังคมทำใหมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจกอใหเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การมี

มนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นจะกระตุนใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร เปนเจาขององคกร จึงเปนความ 

ผูกพันกับองคกร และสอดคลองกับมาวเดยและคนอื่นๆ (Mowday et al., 1982: 35 อางถึงใน เนตรนภา นันทพรวิญู, 

2551: 11) กลาววาความผูกพันตอองคกรเปน แรงผลกัดันผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพันตอ

องคกรอันเน่ืองมาจากการท่ี สมาชิกรูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคกรดวยน่ันเอง 

1.4 ดานการไดรับความยุติธรรมโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการ

กระจายงานใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยางเปนธรรม ผูบริหารมีเหตุผลสามารถปกปองบุคลากรไดเมื่อเกิดปญหา 

ผูบริหารมีหลักเกณฑการพิจารณา ความดี ความชอบอยางยุติธรรม สอดคลองกับ ผลการศึกษาที่ผานมา เชน การศึกษา

ของ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ

เปน ตัวแปรกลาง พบวา ความยุติธรรมดานผลลัพธ และดานกระบวนการ มีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูการ

สนับสนุนจากองคการ  

  1.5 ดานความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากร

ทางการศึกษารูสึกวางานท่ีไดทำสงผลใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา สามารถทำงานสำเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา พึง

พอใจกับความสำเร็จของงาน สอดคลองกับ ประพนธ ผาสุกยืด (2549) ไดแสดงความคิดเห็นไวใน Happy Workplace 

สวรรคในทีjทํางานวา ปจจัยหลักท่ีาใหคนทํางานไดอยางมีความสุข มี 4 ปจจัย คือ งาน งานท่ีทําน้ัน มีความทาทายหรือไม 

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่หรือไม ทําใหผูปฏิบัติรูสึกมีคุณคา หรือไม เพียงใด วัฒนธรรมการ

ทํางาน เปดโอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดตัดสินใจ มีสวนรวม มีความรู สึกเปนเจาของ หรือไม เพียงใด ปจจัยแวดลอม 

สภาพแวดลอมในที่ทํางานสงเสริมหรือเอื้ออํานวยตอการทํางานหรือไม ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนอยางไร และ

ภาวะผูนํา ผูนําสงเสริมการทํางานหรือไม มีการใหทิศทางท่ี ชัดเจนในการทํางานหรือไมสามารถสรางขวัญกําลังใจไดดี

เพียงใด และสอดคลองกับคํานิยามของคําวา “สุข” ท่ี กลาววา ปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคมสิ่งแวดลอม เปนตน อัน

นํามาซึ่งความสําเร็จของชีวิต ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความพอใจ ความสําราญ ความตอบสนองตอความตองการอัน

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ความ ปราศจากทุกข และความเจ็บปวด หมายถึง การกระทําท่ีนําความสนุกสนานมาให อันเกิด

จากวัตถุและประสาทสัมผัส จะทําใหบุคคลรูสึกสบายใจ เกิดความสมดุลทางดานจิตใจ เกิดความสุขในการทํางาน ทํางาน

ไดอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  1.6 ดานความรูสึกตนเองมีความสำคัญ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารให

เกียรติและความไววางใจแกบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในการแกไขปญหาการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานให

เสร็จทันตามโครงการที่กำหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ สุพัตรา ทาวงศ (2554: 1) กลาววา ความภาคภูมิใจในตนเอง

เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเองวามีความสำคัญ มีความสามารถและใช



224 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 2 July - December 2021 

ความสามารถท่ีมีอยูกระทำสิ่งตางๆ ใหประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย ยอมรับนับถือตนเอง มีความเชือ่มั่นในตนเอง

และผูอ่ืน และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย 

 1.7 ดานการมีสวนรวมกำหนดนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรทางการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาได มีโอกาสรวมกำหนดวัตถุประสงคของงานและโครงการในสถานศึกษา 

และไดปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัด สอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2542, หนา 4-5) ที่กวาววา การ

ใหบุคคลมีสวนรวมน้ันบุคคงจะตองมีสวนเก่ียวของ (Involvement) ในการดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ การท่ีบุคคล

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ยอมทำใหบุคคลมีความผูกพัน (Commitmemt) ตอกิจกรรมและตอองคการในท่ีสุด การมีสวน

รวมจึงเปนการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขาชวยเหลือสนับสนุนทำประโยชนในเรื่องตางๆ อาจมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ

กระบวนการบริหาร ซึ่งสรุปไดวามีสวนรวมในการรวมคิดรวมทำรวมตัดสินใจชวยเหลือสนับสนุนทำประโยชนในเรื่องตางๆ 

อาจมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหาร 

  1.8 ดานการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะ

บุคลากรทางการศึกษาคิดอยูเสมอวาจะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นได

เปนอยางดี และมีสวนรวมในการประชุมภายในสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ กานดา จันทรแยม (2546) ไดกลาว

ไววา การไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา ซึ่งอาจอยูในรูปการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การให กําลังใจ 

หรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางาน อยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การ

ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวยเสมอ 

 2. การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ และประสบการณการทำงาน 

2.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษา

ตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพงานท่ีดี สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเอ้ือตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ความรูสึกเปนเจาของ ภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติงานสำคัญกับผูบริหาร

สถานศึกษาและเพื่อนรวมงาน ผู บริหารมีการกระจายงานใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยางเปนธรรม รู สึกถึง

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ผลในการงาน รูสึกวางานที่ไดทำสงผลใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา ผูบริหารใหเกียรติและ

ความไววางใจแกทุกคนเทาเทียมกัน มีสวนรวมกำหนดนโยบายของสถานศึกษา สงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง ทำงานอยางมีความสุข สงผลตอคุณภาพของผูเรียน ผูรับบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พเยาว หมอเล็ก วิจัย

เรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบวา ผลการ

เปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

จำแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีทัศนะตอขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกันเพราะในปจจุบันฐานะ

ทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายมีความเทาเทียมกัน คุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถของท้ังครูผูหญิงและผูชายไม

แตกตางกัน จึงทำใหครูผูหญิงและครูผูชายมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

2.2 บุคลากรทางการศึกษาทีม่ีประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอขวัญและกำลังใจของ

บุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรไดรับการฝกฝน ฝกปฏิบัติ อบรมจากสถานศึกษา จากเพ่ือนรวมงาน การทำงานเปนทีม ทำให

สามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายใหงานประสบความสำเร็จได ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับสุวัฒ  
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พันธฤทธ์ิ (2553: 36) ไดศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ 

อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา พนักงานครู โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลามี ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน และพนักงานครูมีขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนพนักงานครูที่มีอายุระดับเงินเดือนระดับตำแหนง ที่มีความเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง ขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารควรกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในดานตางๆ ใหชัดเจน ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย ความพึง

พอใจในสภาพงานที่ด ีความรูสึกเปนเจาของ การไดรับความยุติธรรม ความรูสึกสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน ความรูสึกตนเองมี

ความสำคัญ การมีสวนรวมกำหนดนโยบาย และการยอมรับความสามารถของตนเอง เพื ่อเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานท่ีดีมากข้ึน 

2. ผูบริหารควรใหกำลังใจและคำแนะนำที่เปนประโยชนแกครูและบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น เพื่อใหมี

กำลังใจในการทำงาน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ทางการศึกษาตองานท่ีทำวามีผลตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม 

 2. ควรวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนำของผูบริหารศึกษา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาปจจัย

ท่ีจะสงเสริมขวัญและกำลังใจของครูผูสอนตอการปฏิบัติงาน แลวนำมาปรับใชกับสถานศึกษาของตน 
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