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รายงานการวิจยั 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

Morale in the performance of teachers  
Under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. 

 
                                                                                                                       ปิยะมาศ  สายแสง1 

วิรัลพัชร  วงศว์ัฒน์เกษม2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
และ เปรี ยบ เที ยบขวัญก า ลั ง ใ จ ในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตาม เพศ 
และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ระหว่าง 0.67 
ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.829 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที (t – test แบบ Independent 
samples) การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (F – test แบบ one - way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติง านของครู  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน รองลงมาคือ  
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ด้ า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามล าดับ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และด้านความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างจึงได้ท าการ
ทดสอบโดยใช้สถิติ เชฟเฟ่  พบว่ า  ด้ าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า กลุ่ม
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างจากกลุ่ม
สถานศึกษาขนาดเล็ก และกลุ่มสถานศึกษา
ขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
พบว่า กลุ่มสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่าง
จากกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก และกลุ่ม
สถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ขวัญก าลังใจ, คร ู
 
Abstract 
 This purpose of the research was to 
study and compare the morale of teachers 
performance under LopBuri primary 
educational service area office 2 as 
perceived by teachers that classified by 
gender mad the size of educational 
institution. The sample was 302 teachers and 
the data was collected by questionnaires 

with 5 rating scales. The content validity 
was between 0.67-1.00 and the reliability 
was 0.829. The data analysis was used 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (One way ANOVA), and least 
significant difference by Scheff’s method. 
 The result of the research revealed 
that,  

1. The analysis results of the 
Morale of teacher performances under 
LopBuri primary educational service area 
office 2, the overall and each aspect were at 
the high level. The highest management was 
job environment, followed by job stability, 
job accountability, job advancement 
respectively. The lowest opinion was the 
interpersonal relation superior and peers. 

2. The comparison results of the  
morale of teacher performances under 
LopBuri primary educational service area 
office 2, classified by gender. The overall 
and each aspect were not different. 

3. The comparison results of the  
morale of teacher performances under    
LopBuri primary educational service area 
office 2, classified by the size of educational 
institution , the overall was  not different. 
When considering each aspect found that job 
accountability , interpersonal relation 
superior and peers, job advancement were 
not different. By job environment and job 
stability were statistically significant 
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difference at .05. By job environment with 
least significant difference by Scheffe’s 
method found that the large size of 
educational institution was different from 
small and medium sizes ofthe educational 
institutions with statistically significant 
difference at .05 and job stability found that 
the large size of educational institution was 
different from small and medium sizes of the 
educational institutions with statistically 
significant difference at .05. 

 
Keywords : Morale in the performance., 
teachers,  
 
บทน า 
 การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ มี
ขวัญและก าลังใจที่ดี  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคคลมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานดีแล้ว จะ
ช่วยให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
รัก ความศรัทธา เสียสละทุ่มเทก าลั งกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา เพื่อหาทาง
ปรับปรุงให้งานนั้น ๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม หากปัจจัยดังกล่าวมีผล
ออกมาเชิงลบจะมีผลท าให้บุคลากร มีการ
ลาออกจากงาน เกิ ดความ เบื่ อหน่ า ย  มี
ความสัมพันธ์ที่ เย็นชาต่อกันไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายของ
องค์การ หรืออาจจะท าให้แบบเสียไม่ได้ ไม่มี
ความจริงใจในการท างานโดยไม่มีเหตุผล

เพียงพอ การที่ครูจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูก็คือ 
ขวัญในการปฏิบัติงาน เมื่อครูมีขวัญในการ
ปฏิบัติ ง านที่ สู งครู จะท า งานด้ วยความ
ขยันหมั่นเพียร ให้เวลากับการท างานมากขึ้น 
ตั้งใจท างานด้วยความกระตือรือร้นและด้วย
ความอุตสาหพยายามยิ่งขึ้น เพราะขวัญใน
การปฏิบัติงาน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
ให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน เกิดความ
รัก ความสามัคคี ความเสียสละ อันจะส่งผล
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ดังที่สมิธและเดวิส ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ 
ร ะ ห ว่ า ง ข วั ญ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ
ประสิทธิผลในการท างานสอดคล้องกันว่า
ขวัญในการปฏิบัติ ง านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน หาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในหน่วยงานปราศจาก
ซึ่งขวัญในการปฏิบัติงานเสียแล้ว การท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องกัน
เป็นเวลายาวนานย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้
เพราะขวัญในการปฏิบัติ งานเป็นระดับ 
อารมณ์ของบุคคลที่อยู่ภายในจิตใจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของบุคคลที่จะท างาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (กุลชลี 
ไชยนันตา, 2547: 111) 
 จ า ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 (ครั้งที่ 
4/2555) ปรากฏว่าข้าราชการครู ในสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี  เขต  2  ได้มีก ารขอย้ ายออกจาก
โรงเรียน จ านวน 264 ราย ซึ่งมากถึง 19.37 
เปอร์เซ็นต์จากครูทั้งหมดจากรายงานดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ก าลังประสบปัญหาการท างาน ซึ่งอาจเกิด
จากปัจจัยหลายประการ เช่นข้าราชการครูมี
ความรู้สึกว่าไม่ภาคภูมิใจในผลงานหรือ
ผลส าเร็จของตนเอง ถูกทอดทิ้งให้ท างาน
อย่างโดดเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยให้
โอกาสในการส่งเสริมความก้าวหน้า ทั้งยังยึด
ติดกับระบบแบบเก่า เอาแต่อารมณ์ ไม่ค่อย
จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  จนท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในการบริหารโรงเรียน การขาดขวัญ
ก าลั งใจในการปฏิบัติ งานท าให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือร้น 
ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้ย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่
สามารถมองข้าม คือ การสร้างแรงจูงใจ 
(อรัญญา อางอน, 2555 : ย่อหน้า 1) 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาในเรื่องขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยคาดว่าผล
จากการศึกษาจะท าให้สามารถทราบถึงขวัญ
ก าลังใจของครู และน าไปพัฒนางานด้านการ
บริหารบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 .  เพื่ อศึกษาขวัญก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานพื้นที่เขต
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามเพศ 
และขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานพื้นที่เขต
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
แนวความคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s 
Two-Factor Theory) (อ้างถึงใน ธนียา ปัญญา
แก้ว, 2541: 7 – 9) ซึ่งมี 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 2) ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 3) ด้านการได้การยอมรับนับถือ 4) 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ 5) 
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูผู ้สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 1,397 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 302 
คน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ประกอบด้วย ขนาดเล็ก จ านวน 69 คน 
ขนาดกลาง จ านวน 196 คน ขนาดใหญ่ 
จ านวน 37 คน 
 3 .  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ค า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ เ พ ศ  แ ล ะ ขน า ด ข อ ง
สถานศึกษา และ ค าถามเกี่ยวกับขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 
เป็นลักษณะค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.829 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จาก
กลุ่มตัวอย่างโดยส่งแบบสอบถามพร้อม
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจั ยจากวิทยาลัย
นครราชสีมาไปยั งโรง เรี ยนที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 302 ชุด และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูล
จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ และขนาด
สถ านศึ ก ษ า ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ต อ บ
แบบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) หา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
(Independent Samples t-test) และจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว สถิติทดสอบ F – 
test (One way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครู  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจสูงสุด คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน รองลงมาคือ 
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ด้ า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามล าดับ 
ด้ า นที่ มี ค ว า มคิ ด เ ห็ น ต่ า สุ ด  คื อ  ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่ อพิจารณารายด้ าน พบว่ า  ด้ านความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น  ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่ อน
ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และด้านความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างจึงได้ท าการ
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ทดสอบโดยใช้สถิติ เชฟเฟ่  พบว่ า  ด้ าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า  กลุ่ม
สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างจากกลุ่ม
สถานศึกษาขนาดเล็ก และกลุ่มสถานศึกษา
ขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
พบว่า กลุ่มสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่าง
จากกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก และกลุ่ม
สถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครู  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2  พบว่ า  ขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานที่
ท างานที่มีความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน 
รู้สึกสบายใจที่ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา รู้และเข้าใจปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งเป็นพลังที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรด้วยดี หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มี
ขวัญก าลั ง ใจดี  จะช่ วยให้การท าง านมี
ประสิทธิผล ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องให้
ค ว า มส า คั ญ ใน เ รื่ อ ง ข วั ญก า ลั ง ใ จ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และหาแนวทางใน
การเสริมสร้างและบ ารุงขวัญก าลังใจของ
พนักงานในองค์การให้อยู่ในสภาพที่ เป็น

ขวัญก าลังใจดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาส
ได้รับผิดชอบงานที่ตรงกับความถนัดของ
ตนเอง มอบหมายงานที่มีความเหมาะสม ควร
ให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน และควรเปิดโอกาสให้ครู
ได้แสดงผลการปฏิบัติงานของตนเอง จึง
ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ
ในการบริหารงานในด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
ด้ านความรับผิดชอบในหน้ าที่ การงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของต่วนโรสณา โต๊ะ
นิแต (2550 : 12) ที่ได้กล่าวถึง ขวัญก าลังใจ 
ว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดและภาวะอารมณ์ของ
ครูที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
โดยแสดงออกเป็นความตั้งใจ ก าลังใจความ
สามัคคีของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่ง
ท างานด้วยความพยายามและความรับผิดชอบ
เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรณ์ คงสุนทรกิจกุล (2550 : 
บทคัดย่อ) เรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงานของ
ข้ า ร าชการครู สั งกั ดกรุ ง เทพมหานคร 
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางเขน 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับขวัญในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ค รู สั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร:กรณีศึกษาโรง เรี ยน
ประถมศึกษา เขตบางเขน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญา 
อินสว่าง (2553: บทคัดย่อ) เรื่องการศึกษา
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 พบว่า
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ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบันเทิง อิงแอบ (2551: บทคัดย่อ) 
เรื่องระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกลุ่มโรงเรียนท่า
หลวงสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรีเขต 2 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. จากการเปรียบเทียบ ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามเพศ พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรณ์ คงสุนทรกิจกุล (2550 : บทคัดย่อ) เรื่อง 
ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตบางเขน พบว่า ข้าราชการ
ค รู ที่ มี เ พ ศ แ ต ก ต่ า ง กั น มี ข วั ญ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ พลั่วพันธ์ 
(2550: บทคัดย่อ) เรื่อง สภาพขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู เบศร 
พบ ว่ า  พนั ก ง าน ร ะ ดั บปฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี
สถานภาพส่วนตัวต่างกัน คือ เพศ มีขวัญ
ก าลังใจในการท างานไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปณต สิงห์สุขโรจน์ 
( 2 555 )  เ รื่ อ งขวัญและก าลั ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. ท่าช้าง จังหวัด
จันทบุรี พบว่า เพศของพนักงานอบต. ท่าช้าง

ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน 
 3. จากการเปรียบเทียบ ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เป็นพลังที่จะท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยดี หาก
องค์กรใดมีบุคลากรที่มีขวัญก าลังใจดี จะช่วย
ให้ ก ารท า ง านมีประสิทธิ ผล  ผู้ บริห าร
จ า เป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่ องขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และหา
แนวทางในการเสริมสร้างและบ ารุงขวัญ
ก าลังใจของครูในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ เ ป็ น ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ดี  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ส่งผลให้
บุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มี
คว ามคิ ด เห็ นต่ อ  ขวัญก า ลั ง ใ จ ในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกรณ์ 
คงสุนทรกิจกุล (2550 : บทคัดย่อ) เรื่องขวัญ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร กรณีศึกษาโรง เรี ยน
ประถมศึกษา เขตบางเขน พบว่า ระดับขวัญ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด
กรุง เทพมหานคร :  กรณีศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตบางเขน 10 ด้าน ที่มีขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีขวัญในการปฏิบัติงาน
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โดยภาพรวมมีขว ัญในการปฏิบ ัต ิงานไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจงกล 
สุทธิอภิรักษ์ (2547 : บทคัดย่อ) เรื่องขวัญใน
การปฏิบัติงานตามระบบปฏิรูปการศึกษา
ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี พบว่า ครูที่อยู ่ในโรงเรียนสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนต่างกันมี
ขวัญในการปฏิบัติงานตามระบบการปฏิรูป
การศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของต่วนโรสนา โต๊ะนิแต (2550 : 
บทคัดย ่อ) เรื ่องขวัญและก าล ังใจในการ
ปฏิบ ัต ิงานของครูในเขตพื ้นที ่การศึกษา
จ ังหว ัดยะลา พบว่า  ขนาดสถานศึกษาที่
แตกต ่างก ัน  ม ีขว ัญและก าล ังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการบริหาร 
   1.1 ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรศึกษา
ผลการวิจัยนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร และเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร โดยเฉพาะใน
ด้านการสร้างขวัญก าลังใจของครู วางแผน
และก าหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในโอกาสต่อไป 
   1.2 ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรให้
ความส าคัญกับการสร้างขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดแสดงผล
งานหรือผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู ควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ 
หากไม่ ส าม ารถจั ดซื้ อ ได้  ควรจั ดสรร
งบประมาณในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  2.1 ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ ก ษ า  ใ น
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากมีความคิดเห็น
ต่ าสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาความ
ดีความชอบด้วยความเป็นธรรม ควรให้ความ
เอื้ ออาทรต่อผู้ ใต้บั งคับบัญชา และควร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรให้ความส าคัญในเรื่อง
ของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควรเปิด
โอกาสให้ครูผู้สอนได้ เข้ ารับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานในหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติ
อยู่เสมอ ควรมีการพิจารณาความดีความชอบ
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและการปฏิบัติ
หน้าที่จริง และควรมีการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ ความรู้ความสามารถ
และทักษะในต าแหน่งหน้าที่การท างาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ 
   2.2 ควรท าการศึกษาแบบเจาะลึก
และเป็นกรณีศึกษาในสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานโดยศึกษาจาก
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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