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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
และเพื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1จ านวน 
255 คนใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) แบบสอบถามที่ ใช้ ในการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย  ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  

ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานที่ท าในปัจจุบัน
ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และด้าน
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 2. การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานปรากฏผลดังนี้  

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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2.1 ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านงานที่ท าในปัจจุบัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านการ
เลื่อนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ด้านผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นและด้านเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน 

2.2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านงานที่ท าในปัจจุบันด้านเงินเดือน 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งและด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ :ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 
study and compare morale of government 
teacher’s in Amphoe Khlong Luang schools 
under Pathumthani Primary Educational Service 
Area 1. The sample consisted of 255 persons of 
the government teachers in Amphoe Khlong 
Luang school sunder Pathumthani Primary 
Educational Service Area 1. Instrument used in 
this research was 5 rating scale questionnaire 
with IOC wasbetween0.67 to 1.00 and 
reliabilitywas at .95. The statistics was analysis 

there were Mean, Standard Deviation and t-test 
for Independent samples. 
 The result of the research were as 
follow :- 
 1. Morale of government teacher’s in 
Amphoe Khlong Luangschools under Pathum 
thani Primary Educational Service Area 1 as a 
whole was at a high level. When considering on 
each aspect, the research found to be at high 
level in all aspects by descending order of the 
average as follow; current job, primary 
supervisors, colleagues, promotion   raising and 
salary compensation and benefits.  
 2. The comparison morale of 
government teacher’s by education and work 
experience as follows : 
 2.1 Morale of government teacher’s 
with different education as a whole was no 
significantly different. When considering on 
each aspectas follow;the aspect of current 
jobwasstatistical significant difference at .05 
level. Salary compensation and benefits, 
promotion raising and colleagues were no 
significantly different.  
 2.2 Morale of government teacher’s 
with different work experience levelas a whole 
was statistical significant difference at .05 
level.When considering on each aspectas 
follow; current job, salary compensation and 
benefits, promotion  raising and primary 
supervisorswere statistical significant difference 
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at .05 level.Colleagues was no significantly 
different.  
 
Keywords : Morale of Government Teacher 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคม 
พฤติกรรมของคนในสังคมอย่างมีเป้าหมายใน
บรรดาทรัพยากรบริหารได้แก่ ก าลังคน เงิน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการนั้น 
ทรัพยากรมนุษย์หรือก าลังคนเป็นทรัพยากรที่
ส า ค ัญที ่ส ุด  ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ถ ือ เ ป ็น
กระบวนการและเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ค่านิยม ตลอดจนคุณธรรมและ
ความประพฤติของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองที่
ดีมีคุณภาพและท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้คนรู้จักคิด
วิ เคราะห์  รู้ จั กแก้ปัญหามีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์  รู้จักเรียนรู้  รู้จักพึ่งตนเองและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ างมี
ความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543:1) องค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาย่อม
มีบทบาทส าคัญครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความตั้งใจในการท างานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นผู้บริหารสถานศึกษา
ย่อมเป็นตัวจักรส าคัญที่จะสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับครูได้ปฏิบัติงานครูและบุคลากร
จะมีความต้ังใจในการสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ของ
ตนเองมีความรู้อย่างเต็มที่ การที่ครูมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความราบรื่นมากกว่าที่ครูมีขวัญและก าลังใจต่ า 
(อาคม วัดไธสง, 2547: 122) ฉะนั้นจึงยืนยันได้
ว่าขวัญของครูย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย 

การพัฒนาการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจมีความรู้สึกที่ดีต่องานและสภาพแวดล้อม
ของงานตลอดทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีของ
แฮทฟิลด์ และฮิวส์แมน (Hatfield &Huseman, 
1987: 254; อ้างถึงใน โกมล  บัวพรหม, 2553: 
27-30) ที่ได้ท าการพัฒนาแนวคิดของนักวิจัย
ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขวัญและก าลังใจ 
พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ 
ประกอบด้วย 5 ประการคือด้านงานที่ท าใน
ปัจจุบัน ด้ านเงินเดือน ค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการด้านการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ด้าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและด้านเพื่อนร่วมงาน
ขวัญเป็นความรู้ สึ กของบุ คลากรที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมการท างานและเพื่อนร่วมงานถ้า
ครูและบุคลากรมีขวัญดีก็จะเกิดความร่วมมือ
ในการท างานจึ งเป็นหน้ าที่ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะต้องหมั่นตรวจสอบหรือวัด
ขวัญของครูและบุคลากรอยู่เป็นระยะเพื่อจะได้
จัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงานและสังคมให้เอื้อ
ต่อการเกิดขวัญแก่ครูและบุคลากรอันจะส่งผล
ต่อความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

35 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท าให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท างานไปได้ด้วยดี
เพียงใดหรือไม่ระดับขวัญและก าลังใจของ
บุคคลในการปฏิบัติงานย่อมมีผลกระทบต่องาน
ของบุคคลในองค์การแม้ว่าขวัญและก าลังใจจะ
มีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่
ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การ 
คนที่มีขวัญและก าลังใจสูงก็จะเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการท างานมีความมุ่งมั่นเอาใจ
ใส่รับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมายอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งมีความตั้งใจที่
จะร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การตรงกันข้ามกับ
บุคคลที่ขวัญและก าลังใจต่ าหรือขวัญและ
ก าลังใจเสียจะเป็นบุคคลที่อารมณ์ไม่ดีกระด้าง
กระเดื่องต่อการปกครองบังคับบัญชาเกิดความ
ท้อแท้หรือหมดก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การ
งานและมีความรู้สึกไม่ชอบงานที่ท าพฤติกรรม
ต่างๆ เช่นการขาดความกระตือรือร้นเฉื่อยชา
การมาท างานช้าการเลิกงานก่อนเวลาการลากิจ
ลาป่วยอยู่ เป็นประจ ารวมทั้งการพยายามหา
หนทางโยก ย้ ายเพื่ อไปหาการท างานใน
ต าแหน่งอื่นอัตราการเข้าออกจากที่ท างานเดิม
บ่อยๆของบุคคลในองค์ การย่อมแสดงให้เห็น
ถึงว่าสภาพขวัญและก าลังใจในการท างานของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์ การอยู่ในระดับ
ต่ าต้องการได้การแก้ไขอย่างเร่งด่วนจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา (พนมวัน ชุ่มใจ, 2554: 3)  
 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในปัจจุบัน พบว่า ครูมีภาระงานมากและ

หลากหลาย ปัญหาหนี้สินของครู การผลิตครู
และการบรรจุครูไม่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ มี
บัณฑิตใหม่ระดับปริญญาตรีมากกว่าความ
ต้องการในภาพรวมแต่ไม่เพียงพอในสาขาที่
ขาดแคลน นโยบายการจ ากัดก าลังคนและจ ากัด 
การคืนอัตราก าลังทดแทนเกษียณอายุ ครูเข้า
ร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเกษียณ
ก่อนก าหนด ซึ่งครูส่วนหนึ่งต้องการน าเงินไป
ช าระหนี้ อัตราเข้าออกของครูลูกจ้างชั่วคราวสูง
เนื่องจากขาดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ครู
มีภาระค่าใช้จ่ายมากจึงต้องหารายได้พิเศษ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู จาก
การส ารวจพบว่า ครูจ านวนมากเป็นหนี้และ
ภาวะหนี้สินนี้  ส่ งผลให้ครูขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนท าให้ครูไม่ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง พบว่า มีข้ าราชการครู
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดจ านวน 20 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556: 86-87) จากการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุของ
การตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ 
พบว่า ครูบางคนท้อถอย หมดก าลังใจ เฉื่อยชา
ในการท างานขาดประสิทธิภาพ และบางคน
ตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ 
เหตุผลเพราะมีภาระงานมาก นอกจากชั่วโมง
งานสอนประจ าแล้วยังต้องท างานอื่นๆ แล้วแต่
ที่ผู้บังคับบัญชาจะก าหนด (สุดาวรรณ เอื้อ
สุวรรณา, บังอร ธีระธรรม และดวงตา ไชยเวช, 
สัมภาษณ์ )  จึ งนับว่ า เป็นจุ ดอันตรายต่ อ
การศึกษาอย่างยิ่ง จากสาเหตุดังกล่าวซึ่งเป็น
ปัญหาส าคั ญยิ่ งต่ อการปฏิ บั ติ ง านของ
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ข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1รวมทั้งยังเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนผู้ศึกษาจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งผล
การศึกษานี้จะเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและ
ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ให้มีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
การศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาก  34 โรงเรียน 
ข้าราชการครูจ านวน 636  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 255 คน 
ซึ่งได้มาโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของศิริ
ชัย  กาญจนวาสีและคณะ (2537:106) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน (E)±10% 
จากนั้นสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยสุ่มโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 30 ได้โรงเรียนจ านวน 11 โรงเรียน และ
ใช้ครูในแต่ละโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนในการสร้าง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เป็น
แบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยเลือกข้อค าถามที่
มีค่าดัชนีที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.95 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
ดังนี ้
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 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean : X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. ) 
 2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) และค่าสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ า  (α-coefficient) ข อ ง ค ร อ น บ า ค 
(Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 
 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples)  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานที่ท าในปัจจุบัน
ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ด้านเพื่อนร่วมงาน 
ด้านการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และด้าน
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดปรากฏผลดังนี้ 

1.1 ด้ านงานที่ ท า ในปั จจุ บั น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
งานที่ปฏิบัติอยู่ช่วยให้ได้รับประ สบการณ์
เพิ่มขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม
กับความรู้ความ สามารถของท่านและมีอิสระ

ในการตัดสินใจและแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ
ส่วนล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีสภาพบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ สะดวกสบาย
เหมาะสมในการท างาน 

1.2 ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ยกเว้น พอใจต่อเงินตอบแทนในการไป
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พักอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม พอใจต่อเงินวิทยฐานะที่ได้ 
รับอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และพอใจต่อเงิน
ค่าตอบแทน เงินรางวัลในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง  

1.3 ด้ านการ เลื่ อนขั้ น  เ ลื่ อน
ต าแหน่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น มั่นใจต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน และมั่นใจต่อ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนต าแหน่งมี
ความยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 

1.4 ด้านผู้บังคับ บัญชาชั้นต้นโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ 
ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เหมาะสมกับต าแหน่งและมีภาวะผู้น า และมี
ความเป็นธรรมและล าดับสุดท้ายได้แก่ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและมีความ
ยุติธรรม 
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1.5 ด้านเพื่อนร่วมงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ใน ระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ เพื่อนร่วมงาน
มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วน
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าและมีน้ าใจไมตรี
และให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี และล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ มีความไว้วางใจและมีความ
จริงใจต่อกัน 

2. การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านงานที่ท าในปัจจุบัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่า
ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีส่ วนด้ านเงิน เดื อน ค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ด้าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และด้านเพื่อนร่วมงาน 
ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านงานที่ท าในปัจจุบันด้านเงินเดือน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านการเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งและด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านเพื่อนร่วม งาน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงาน
ในโรงเรียนโดยงานที่ได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความ
ถนัดของข้าราชการครู มีการเปิดโอกาสให้ได้
ใช้ความคิด ริ เริ่ม สร้ างสรรค์  และได้รับ
ประสบการณ์  ทักษะความช านาญเพิ่มขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และให้ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานสม่ าเสมอยอมรับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานมีภาวะผู้น าและความเป็น
ธรรมรวมถึงเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือใน
การติดต่อประสานงานมีน้ าใจไมตรีและให้การ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีท าให้ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบั ติ งานของข้ าราชการครูดีส่ งผลให้
ข้าราชการครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒพันธฤทธิ์
(2554:50-51) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าพนักงานครู
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โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติ งานภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐสุยอด
(2552:65-66) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ผลการวิจัย
พบว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสุรินทร์อ าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องงานวิจัย
ของ ดนัยกัลยาราช (2552:66-67) ได้ศึกษาขวัญ
ก าลังใจของครูกลุ่มโรงเรียนบ้านกลางทุ่ง
สะโตก อ าเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าโดยรวมแล้วครูกลุ่มโรงเรียน
บ้านกลางทุ่งสะโตกอ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ส่วนใหญ่มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผู้
ศึกษาขอน ามาอภิปรายตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 ด้านงานที่ท าในปัจจุบันเมื่อ
พิจารณาโดยรวมพบว่าขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอ
คลองหลวง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการครูรู้สึกงานที่ปฏิบัติ
อยู่ช่วยให้ได้รับประสบการณ์และทักษะความ
ช านาญเพิ่มขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีอิสระใน

การตัดสินใจและแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับความ
ถนั ดและสามารถได้ ใช้ ความคิ ด  ริ เ ริ่ ม 
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของส านักผู้อ านวยการโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2552(2552:63) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในด้านงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอด คล้องกับงานวิจัย
ของ ยุทธนา  ชวติ (2552:76-77) ได้ศึกษาขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู: กรณีศึกษาสถานศึกษาในอ าเภอสตึก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่าขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูด้านการปฏิบัติการ
สอนและด้านการท างานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี  ทองนาค 
(2549:76-79) ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติ งานระบบคุณภาพของข้ าราชการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานระบบคุณภาพของ
ข้าราชการโรงพยาบาลศรีธัญญาด้านงานที่ท า
ในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก 

 2.2 ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนอ าเภอคลองหลวง โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับ 
มาก อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการครูรู้สึกว่า
เงินเดือนที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถรู้สึกพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ



วารสารวทิยาลยันครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

40 

เพียงพอต่อการใช้จ่ายและเงินสวัสดิการที่ได้รับ
การบริการเช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินการศึกษา
บุตร หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ตามสิทธิเงินเดือนที่
ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ปฏิบัติและมั่นใจว่าเงินเดือนและ
สวัสดิ การที่ ได้ รั บมี ความเหมาะสมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวีจันทเพ็ชร์ (2550: 112-114)
ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานปุ๋ยศิริจันทร์ ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นปัจจัยเกี่ยวกับด้าน
ค่าตอบแทนและด้านสวัสดิการอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒพันธฤทธิ์
(2554:50-53) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าพนักงานครู
โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการของหน่วยงานอยู่
ในระดับมาก 

 2 . 3  ด้ านการ เลื่ อนขั้ น  เ ลื่ อน
ต าแหน่ง เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนอ าเภอคลองหลวง โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการครู
รู้สึกมั่นใจต่อการเลื่อนต าแหน่งท าให้เกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานมั่นคงในการท างาน
ท าให้ไม่คิดที่จะลาออกก่อนก าหนดและมั่นใจ
ต่อการเลื่อนต าแหน่งได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในโรงเรียนการเลื่อนต าแหน่งเป็นไป
ตามความสามารถในผลงานที่ปรากฏและการ

เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นมีความเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของต่วนโรสณา
โต๊ะนิแต (2550: 104-107) ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดยะลาผลการวิจัยพบว่าขวัญ
และก าลั งใจในการปฏิบัติ งานด้ านความ
เจริญเติบโตและการพัฒนามีระดับขวัญและ
ก าลังใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณภากลับคง (2552: 89-92) ได้ศึกษา
ขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการวิจัยพบว่า
ขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการยกย่องใน
ความส าเร็จอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของโกมล  บัวพรหม (2553:60-63) ได้
ศึกษาแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่งมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก  

 2.4 ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อ
พิจารณาโดยรวมพบว่าขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอ
คลองหลวง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่ าผู้บั งคับบัญชาให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมกับต าแหน่งมีภาวะ
ผู้น าและมีความเป็นธรรมเอาใจใส่และให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ
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สอดคล้องงานวิจัยของวรรณภากลับคง (2552: 
89-92) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจของครูในการ
ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัยพบว่าขวัญและก าลังใจของครูใน
การปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านการบังคับบัญชาอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิชัยลิขิตปัญญาวัฒน์ (2553: 
75-77) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับขวัญและก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก 

 2.5 ด้านเพื่อนร่วมงาน เมื่อพิจารณา
โดยรวมพบว่ าขวัญและก าลั ง  ใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนอ าเภอ
คลองหลวง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีส่วนสนับสนุนให้มี
ความก้ าวหน้ ามีน้ า ใจไมตรี และให้ การ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา 
แนะน า เมื่ อมีปัญหาในการท างานและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวัฒพันธฤทธิ์(2554:50-53) ได้ศึกษาขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรรณภากลับคง (2552:89-92) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงาน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการวิจัยพบว่า
ขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โกมล บัวพรหม (2553: 60-63) 
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎร์ธานี  เขต 3 ด้ านเพื่อนร่วมงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

3. การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบว่าข้าราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิพย์ประภา ทองสี (2551:54-
57) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราช การและลูกจ้างเทศบาลต าบลเสม็ด
อ าเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา
พบว่ าจากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า
ข้าราชการและลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กันและสอดคล้องงานวิจัยของวสันต์พลั่วพันธ์ 
(2550:66-68) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจพนักงาน
ระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา:มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภู เบศรผลการศึกษาพบว่ า
พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีระดับการศึกษา
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ต่างกันมีขวัญก าลังใจในการท างานไม่แตกต่าง
กัน 

4. การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนก
ตามประสบ การณ์ ในการท างาน พบว่ า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี เจริญ
จิตรกรรม (2550:98-98) ได้ศึกษาขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันโดยรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องงานวิจัยของ ถนอม
รัฐ ชลอเลิศ (2549: 82-84) ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบ
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น ร ะห ว่ า ง
ประสบการณ์การท างาน พบว่ามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
 1 .1  ด้ านงานที่ ท า ในปั จจุ บั น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสภาพบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และอาคาร สถานที่ สะดวก สบาย
ให้เหมาะสมต่อการท างาน วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ควรมีอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

 1.2  ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรรให้
เงินค่าตอบแทน เงินรางวัลในแต่ละปี รวมถึง
รายได้พิเศษเงินตอบแทนในการไปราชการ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม  
 1.3  ด้านการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความ
มั่นใจต่อครูในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
เลื่อนต าแหน่งมีความยุติธรรมและมั่นใจว่าการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้รับการยอมรับจากบุคลากร
ในโรงเรียน 
 1.4  ด้านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติ งานและมีความยุติธรรมปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 1.5  ด้านเพื่อนร่วมงานผู้บริหาร
สถานศึกษาควรสร้ างเสริมให้ครูมีความ
ไว้วางใจและมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงการ
ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและรวมถึงมีการติดต่อประสานงานที่ด ี
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ในโรงเรียนอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
 2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
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 2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ของข้าราชการ ครูกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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