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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  3)  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  4) คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
ค่าถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิัยพบว่า 

  1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์                  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 

     2) ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1                    
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านความมีระเบียบ
วินัย ส่วนด้านอื่นมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น ด้านความ
กระตือรือร้น ด้านความพึงพอใจ และด้านความร่วมมือร่วมใจ ตามล าดับ  

  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  4) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ความสามารถ และด้านมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลต่อขวัญ              
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต 1 ได้ร้อยละ 29.90 

ค ำส ำคัญ:  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  ขวัญ  ขวัญในการปฏิบัติงาน   
 

ชื่อเร่ือง คุณลักษณะผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อขวัญในกำรปฏิบัติงำน ของครู
สังกัดส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) the level of teachers’ morale in working under 
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1; 2) the level of school administrator characteristics under 
Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1; 3) the relationship between school administrator 
characteristics and teachers’ moral in working under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1; and 
4) school administrator characteristics affecting teachers’ moral in working under Chachoengsao Primary 
Educational Service Area Office 1. The samples were comprised of 313 teachers under Chachoengsao Primary 
Educational Service Area Office 1. The tool used for data collection was a five rating scale questionnaire.                   
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and 
multiple regression analysis. 

The research results were as follows:  
  1) the level of school administrator characteristics under Chachoengsao Primary Educational 
Service Area Office 1, as a whole and each aspect, was at a high level, ranking by mean scores from high to low: 
human relation, moral and ethics, knowledge and competency, vision and personality respectively. 
  2) the level of teachers’ morale in working under Chachoengsao Primary Educational Service 
Area Office 1 as a whole was at a high level. When considering each aspect of teachers’ morale in working, discipline 
was at the highest. The aspects of confidence, enthusiasm, satisfaction and cooperation were at a high level, ranking 
by mean scores from high to low respectively.  
  3) the relationship between school administrator characteristics and teachers’moral in working 
under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 was at a moderate level with the statistical 
significance of .05 
    4) school administrator characteristics in terms of knowledge and competency and human 
relationship affected teachers’ moral in working under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 
with the statistical significance of 0.05 It could be used to predict teachers’ moral in working under Chachoengsao 
Primary Educational Service Area Office 1 at 29.90 %. 

Keywords: school administrator characteristics, morale in working                 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

กิตติกรรมประกาศ 
               

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ด้วยได้รับความอนุเคราะห์ให้ค าแนะน าปรับแก้ให้ถูกต้อง          
ตามระเบียบวิธีการวิจัยโดย อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้รับค าแนะน าที่มีคุณค่าจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยความรวดเร็ว
และเป็นประโยชน์ยิ่ง เพ่ือให้เกิดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ตลอดจนคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ 
ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ที่ได้อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตอบแบบสอบถามเพ่ือการเก็บ
ข้อมูลวิจัยตามความคิดเห็น ท าให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ            
ที่ ให้ค าแนะน าท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง              
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่บิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน และอุทิศเป็นกุศลบุญแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 

                                                 
       

  นายชีวสาธน์  กิ่งแก้ว 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญ 
  

 หน้า 
หน้าอนุมัติ.................................................................................................................. ........................(1) 
บทคัดย่อภาษาไทย......................................................................... ...................................................(2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.............................................................................................. .........................(3) 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................(4) 
สารบัญ.............................................................................................. ................................................(5) 
 
บทที่  
     1 บทน า ....................................................................................................................................... 1 
        1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ............................................................................ 1 
        1.2 ค าถามการวิจัย .................................................................................................................. 5 
        1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ......................................................................................................... 5 
        1.4 สมมติฐานการวิจัย ............................................................................................................. 5 
        1.5 ขอบเขตการวิจัย ................................................................................................................ 6 
        1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................................... 7 
        1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น ............................................................................................................... 8 
        1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ .............................................................................................................. 9 
        1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................. 11 

     2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................. 12 
        2.1 บริบทพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   .......... 13 
             2.1.1 ข้อมูลทั่วไป ........................................................................................................... 13 
             2.1.2 ประวัติความเป็นมา .............................................................................................. 13 
             2.1.3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา .................................................................... 14 
             2.1.4 ความหมายของการบริหาร ................................................................................... 18 
             2.1.5 ความหมายของการบริหารการศึกษา .................................................................... 20 
             2.1.6 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา .......................................................................... 20 
        2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน .................................................. 28 
             2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน ............................................... 28 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 บทที ่                                                                                                          หน้า 
             2.2.2 ความหมายของขวัญในการปฏิบัติงาน .................................................................. 32 
             2.2.3 ความส าคัญขวัญในการปฏิบัติงาน ........................................................................ 34 
             2.2.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน..............................................................37 
             2.2.5 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู...................................................... ............................39 
             2.2.6 การวัดขวัญในการปฏิบัติงาน............................................................. ....................42 
   2.2.7 ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงาน ................................................ 44 
       2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ................................... 55 
          2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ............................................ 55                   
             2.3.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ........................................... 55 
             2.3.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา .................................................................... 56 

  2.3.4 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา……………………………..69 
             2.3.5 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารและขวัญในการปฏิบัติงาน....................70    
        2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................... 72 
             2.4.1 งานวิจัยในประเทศ ............................................................................................... 72 
             2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ ............................................................................................. 76 
        2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย.............................................................................................77 
             2.5.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา.............................................................................77 
             2.5.2 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู..................................................................................78 

   3  วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................... 80 
       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................................. 80 
       3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .................................................................................................. 81 
       3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย .......................................................................................... 82 
       3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ..................................................................................................... 83 
       3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... 84 
       3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................................... 86 

   4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................................................. 87 
       4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................... 87 
       4.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................... 87 
       4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................................................... 88 

(6) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

บทที ่                                                                                                           หน้า 
     5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ..................................................................................... 102 
       5.1 สรุปผลการวิจัย .............................................................................................................. 104 
       5.2 อภิปรายผล ................................................................................................................... 107 
       5.3 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. 119 
 
รายการอ้างอิง……………………………………………………………………………………………………………………121 
 
ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………………….135            
       ภาคผนวก ก หนังสือราชการ ………………………………….……………………………..….……………….136 
       ภาคผนวก ข ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ..............................................................................143 
       ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.............................................................152 
 
ประวัติผู้วิจัย............................................................................................................................ .........160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญตาราง 
  

ตาราง หน้า 
     1 ข้อมูลจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู รายอ าเภอ ...................................................... 14 
     2 การสังเคราะห์พฤติกรรมหรือผลที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต  
        พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ...................................................................... 46 
     3 จ าแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
        ฉะเชิงเทรา เขต 1  ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายอ าเภอ………………….…………..………….81             
     4 จ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ...................................................... 89 
     5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต               
       พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม...................................................90 
     6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต                   
        พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านบุคลิกภาพ............................................90  
     7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต                   
        พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม................................91 
     8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต                   
        พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านความรู้ความสามารถ.............................92 
     9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต                   
        พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านวิสัยทัศน์...............................................93 
     10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต                   
          พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านมนุษยสัมพันธ์....................................94 
     11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยภาพรวม......................................................95 
     12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต                   
         พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจ………………….…..…95 
     13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต                   
         พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความกระตือรือร้น………………….…..….96 
     14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต                   
         พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความพึงพอใจ........………………..…...….97 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ตาราง            หน้า 
     15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต                   
         พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัย……………..………....97 
     16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต                   
         พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความเชื่อมั่น…………………….…….......….98 
     17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบตัิงาน   
          ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1……..……..…….…….99 
      18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพยากรณ์…………………………………………………….….100 
      19  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลขวัญในการ                      
           ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1...........100  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

สารบัญภาพ 
  

ตาราง หน้า 
     1 กรอบแนวคิดในการวิจัย........................................................................................................ .....8 
     2 การวิเคราะหค์ุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา แบบย้อนกลับ (backward design)........60 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด 
สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกรูปแบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
อัตราการเกิดลดลงและเกิดสังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม วิถีชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย การศึกษา
จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง                
อย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทย รวมทั้งทักษะคุณลักษณะสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็นพันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการก าหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้สื่อ แหล่งเรียนรู้               
การวัดประเมินผลของผู้เรียน ในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างและพัฒนา
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพ                
มีการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับประเภทการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดี มีความรู้ทักษะ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศในการพัฒนาผู้เรียน             
ให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,                  
หน้า 108) ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพแม้คุณภาพของการศึกษา               
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้าง              
การเรียนรู้การพัฒนาอย่างรอบด้านแก่ผู้เรียน หากครูมีความรู้ความสามารถมีความเสียสละ มีความตั้งใจ    
ที่จะอบรมสั่งสอนผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพแล้วจะมีผลให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองดีมีความเฉลียวฉลาด
มีความสุขและมีศักยภาพ ที่จะน าพาประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้าต่อไปดังจะเห็นได้จากกรอบ                     
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ของประเทศไทยได้ก าหนดให้การพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่เป็นประเด็นหลัก 1 ใน 4 ของการปฏิรูประบบการศึกษาเรียนรู้ที่จะต้องด าเนินการ
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อย่างเร่งด่วนทั้งระบบการผลิต การพัฒนาและการใช้ครูเพ่ือให้ครูยุคใหม่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูงและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจที่จะอยู่ในวิชาชีพครู
ได้อย่างยั่งยืน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 13-22)   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 39 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงทั้งใน 4 ด้าน ในบริบทของด้านการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นที่ส าคัญประการหนึ่งคือผู้บริหารต้องมีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกันท างาน นั่นหมายถึงต้องรู้จัก
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ผู้ร่วมงานได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ (ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2553, หน้า 82 - 84) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการท างาน และมี
คุณสมบัติหลายอย่างรวมกันตามที่หน่วยงานต้องการจึงจะบริหารงานให้เกิดผลดี จะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่ขาด
ความสามารถย่อมจะขาดความเชื่อถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา อันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาของการบังคับบัญชาใน
ที่สุดความสามารถในการท างานของผู้บริหาร นอกจากจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากผู้ร่วมงานและ
บุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ (Haiman, 
Scott & Connor, 1985, p. 442) ซึ่ งลักษณะท่ าทางและบทบาทของผู้ น าหรือหั วหน้ างานที่ มี ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (ผู้น าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความเข้าใจถูกต้อง 
และมีสัมพันธ์อันดีกับลูกน้อง) เพราะผู้น าเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การ            
กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ร่วมงานจึงมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมาก (พูนสุข สังข์รุ่ง, 2550, หน้า 166)  

ขวัญเป็นสิ่งส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนเป็นอย่างมาก 
ขวัญของครูจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ครูจะมีความตั้งใจ             
ในการสอนเพ่ือให้ลูกศิษย์ของตนมีความรู้อย่างเต็มที่ ขวัญของครูจึงมีผลต่อการเรียนของนักเรียน ดังที่                
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1953, pp. 693-698; อ้างถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547, หน้า 122) ได้รายงาน
ผลการวิจัยว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างสูง มีขวัญสูงกว่าครู
ในโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันจากผลงานวิจัยของ                   
เอลเลนเบอร์ก (Ellenberg, 1972, pp. 37-45; อ้างถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547, หน้า 122) ซึ่งพบว่า                   
ขวัญของครูนอกจากจะมีผลต่อการเรียนของนักเรียนแล้ว  ยังท าให้สถานศึกษานั้นมีลักษณะแตกต่างไปจาก
สถานศึกษาอ่ืนๆ กล่าวคือ การที่ครูมีขวัญดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นกว่าสถานศึกษา
ที่ครูมีขวัญต่ า  ซึ่งการค านึงขวัญในการท างานคือการตระหนักถึงความรู้สึกหรือสภาพทางจิตใจของบุคคล            
แต่ละบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอันเป็น                       
สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือประสานงานกันในการท างานขวัญเป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสและ
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มองเห็นได้แต่จะสามารถสังเกตได้จากการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในทางบวกหรือทางลบก็ได้
กล่าวคือถ้าหน่วยงานใดประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มีขวัญที่ดีแล้วพฤติกรรมการที่แสดงออกมาให้เห็นก็คือ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะมีก าลังใจที่จะปฏิบัติงานอุทิศเวลาแรงกายของตนเองเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การทุกคนอยู่ในองค์การอย่างมีขวัญดี ท างานด้วยความตั้งใจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางตรงกันข้ามถ้าขวัญในการท างานของบุคลากรต่ าหรือขวัญเสียพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
แสดงออกจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาคือขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานภายในองค์การแตก
ความสามัคคีผลงานก็จะลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอย่างไรก็ตามความเป็นจริงประการหนึ่ง
ของสังคมปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อครูและวิชาชีพครูอย่างรุนแรงโดยมี
ปัจจัยหลายประการที่บั่นทอนขวัญก าลังใจของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครูตั้งแต่ปัญหาหนี้สินที่ส่งผลให้ครูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ต่ าลงขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและในบางกรณีมีผลให้ครูไม่สามารถอุทิศตนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ครูอย่างเต็มที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนลดต่ าลง (พิมพิดา  โยธาสมุทร, 2553, หน้า 1) 
สอดคล้องตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยคณะกรรมการการศึกษาวิจัยและประเมินของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตครู ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเหตุแห่งทุกข์ที่น าไปสู่ความสิ้นหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของครูไทยเนื่องใน
วันครู 16 มกราคม 2556  พบว่า ปัญหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้านการงาน เป็นด้านที่มีอิทธิพลสูงสุดในการ
อธิบายระดับความสิ้นหวังในการปฏิบัติหน้าที่ครูตามที่พบ ในการวิจัยมีประเด็นปัญหาจากการบริหาร
สถานศึกษาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (จันทร์แรม เรือนแป้น, 2556, หน้า 334-335) นอกจากนี้จากการวิจัยของ คูปเปอร์ 
(Cooper, 1974; อ้างถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547, หน้า 122)  พบเช่นกันว่าขวัญของครูมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการสอน ฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่า ขวัญของครูย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสอนของครูซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยซึ่งการท างานใดๆ ก็ตามถ้าหากบุคลากรมีความรู้สึกที่ดี
ต่องานและสภาพแวดล้อมของงานตลอดทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน เขาก็จะท างาน                 
ด้วยความสุขและด้วยความตั้งใจ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา                     
หากผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นมิตร สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ                 
เห็นใจผู้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บรรยากาศในการท างาน                  
มีความสุข มีชีวิตชีวาจะช่วยให้เกิดขวัญก าลังใจที่ดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสร้างขวัญ
และก าลังใจให้เกิดแก่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550, หน้า 85-86) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติ ให้ได้มาตรฐานจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบบริหารการจัดการศึกษาทุกส่วนและทุกระดับที่เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษายุคใหม่ จัดให้การบริหาร
การศึกษาจัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่นส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและ             
มีความรู้ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาการเสริมสร้างขวัญในการท างานเป็นกระบวนการส าคัญทั้งนี้                
เพ่ือบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องพยายามสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ครูและบุคคลากรเพ่ือให้อยู่ร่วมปฏิบัติงานในองค์การให้นานที่สุดและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) (พ.ศ. 2554-2556) ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  ผลการประเมินพบว่าด้านคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.รอบสาม (พ.ศ. 2554-2556) อยู่ในระดับดีมากคิดเป็น   
ร้อยละ 13.64 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.58 และระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 3.78  ส่วนผลการประเมิน               
ในภาพรวมมีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง คิดเป็นร้อยละ 89.39 สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคิดเป็น              
ร้อยละ 10.61 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาปี  พ.ศ. 2554-2556 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พบว่า ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองถึงกว่าร้อยละ 89 แต่สถานศึกษาบางแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน ประสิทธิผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การใช้สื่อเทคโนโลยี การส่งเสริมพัฒนาการเรียน                  
การแนะแนวของผู้เรียน ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, ออนไลน์, 2559) ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักและ
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ ทีส่่งผลท าให้
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูแปรผันไปตามคุณลักษณะจ าเพาะในแต่ละด้านมากหรือน้อย อันจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการการสอน และผลส าเร็จในทุกๆ ด้านของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยเหนือขึ้นไปจะได้เล็งเห็นความส าคัญแล้วก่อให้เกิดขวัญในการปฏิบัติงานอันดี
ต่อครูผู้สอน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลที่จะเกิดกับ
นักเรียนและสถานศึกษา  
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัย ดังนี้ 
1.2.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.2 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับใด 
1.2.3 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครู

สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างไร 
1.2.4 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด

ส านักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.3.4 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้ 

1.4.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.4.2 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1  ด้าน ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยดังนี้ 

1) ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของ พจนีย์ มั่งคั่ง (2559, หน้า 238); สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554, หน้า 112); 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 138); บุญเทียน  สุนารี (2554, หน้า 13); เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, 
หน้า 145); พูลสุข สังข์รุ่ง (2550, หน้า 171); เดวิส (Davis, 1981, p. 64) และ ลอล์ด และเกรย์ (Rord & 
Gray, 1969, p. 163; อ้างถึงใน เมตตา คันธา, 2545, หน้า 9) ได้ลักษณะพฤติกรรมที่ แสดงถึงขวัญ                          
ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความร่วมมือร่วมใจ 2) ความกระตือรือร้น                            
3) ความพึงพอใจ 4) ความมีระเบียบวินัย และ 5) ความเชื่อมั่น        

 2) ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของ เจริญ แสนภักดี (2549, หน้า 86-89) ; ยุคล์  (Yukl, 1998, pp. 145-154); 
ฮอตเกทต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256-258) และ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 397-399)  
ได้คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านวิสัยทัศน์ และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

1.5.2 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ปีการศึกษา 2559 จ านวน 142 โรงเรียน จ านวน 1,636 คน  
    2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 313 คน จากนั้น  
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังนี้ 
   ขั้นที 1 จ าแนกประชากรแยกตามรายอ าเภอ 4 อ าเภอได้แก่อ าเภอเมือง อ าเภอ                
บางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง และอ าเภอบ้านโพธิ์ 
   ขั้นที่  2 ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายอ าเภอ โดยใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางค ์
   ขั้นที่  3 สุ่มตัวอย่างโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนจ าแนกตามอ าเภอ 
   ขั้นที่ 4 จากตัวอย่างโรงเรียนในแต่ละอ าเภอสุ่มกลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
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  1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 

 1) ตัวแปรต้นได้แก่ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ด้านบุคลิกภาพ 
(2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(3) ด้านความรู้ความสามารถ 
(4) ด้านวิสัยทัศน์ 
(5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

  2) ตัวแปรตามได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงาน 5 ลักษณะพฤติกรรมบ่งชี้ระดับขวัญ คือ 
(1) ความร่วมมือร่วมใจ  
(2) ความกระตือรือร้น 
(3) ความพึงพอใจ  
(4) ความมีระเบียบวินัย 
(5) ความเชื่อมั่น 
 

1.6  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยได้ศึกษาตัวแปรต้นคือ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดของตามแนวคิดของ เจริญ แสนภักดี (2549,                 
หน้า 86-90); ยุคล์ (Yukl, 1998, pp. 145-154); ฮอตเกทต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256-258) และ 
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 397-399) ได้ คุณลั กษณะผู้ บริหารสถานศึ กษาที่                
สอดคล้องกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านความรู้
ความสามารถ 4) ด้านวิสัยทัศน์ และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และได้ศึกษาตัวแปรตามคือขวัญในการ
ปฏิบัติงาน ตามกรอบแนวคิดของตามแนวคิดของ พจนีย์ มั่งคั่ง (2559, หน้า 238); สมศักดิ์ ประเสริฐสุข 
(2554, หน้า 112); ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 138); บุญเทียน สุนารี (2554, หน้า 13); 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 145); พูลสุข  สังข์รุ่ง (2550, หน้า 171); เดวิส (Davis, 1981, p. 64) 
และลอล์ ด  และเกรย์  (Rord & Gray, 1969, p. 163; อ้ างถึ งใน  เมตตา คันธา , 2545, หน้ า 9)                     
ได้ ลั กษณะพฤติกรรมที่ แสดงถึ งขวัญ ในการปฏิ บั ติ งาน ที่ สอดคล้องกัน 5 ลั กษณะ ได้ แก่                                 
1) ความร่วมมือร่วมใจ 2) ความกระตือรือร้น 3) ความพึงพอใจ 4) ความมีระเบียบวินัย และ                   
5) ความเชื่อมั่น ที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากสรุปผลการประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) (พ .ศ . 2554-2556) ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                      
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ ทางการศึกษา                  
จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัว
แปรตาม ในการวิจัย ดังภาพ 1 
              
            ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษากับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ปีการศึกษา 2559 
 
 

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู               
5 ลักษณะ 

1) ความร่วมมือร่วมใจ  
2) ความกระตือรือร้น 
3) ความพึงพอใจ  
4) ความมรีะเบียบวินัย 
5) ความเชื่อมั่น 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา           
5 ด้าน 

1) ด้านบุคลิกภาพ 

2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3) ด้านความรู้ความสามารถ 

4) ด้านวิสัยทัศน์ 

5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
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1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้  
1.8.1 ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึงความรู้สึกหรือสภาพทางจิตใจ ก าลังแรงใจ ของครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและแสดงออกเป็นพฤติกรรม 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของครูในลักษณะ  มีการประสาน 
ความร่วมมือในการท างาน  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ก าหนดเป้าหมายการวางแผนร่วมกัน                 
เต็มใจร่วมมือกันท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ  มีการการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกันด้วย
ความเต็มใจ 

2) ความกระตือรือร้น หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของครูที่แสดงออกในลักษณะ             
การมีความตั้งใจในการท างานและเอาใจใส่ต่องาน มีการท างานที่ได้รับมอบหมายทันที มีการวางแผน
และเตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน                           
มีความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและส าเร็จตามเป้าหมายของของ
สถานศึกษา 

3) ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของครูที่แสดงออกถึงการตอบสนอง 
ความต้องการทั้งทางกาย  จิตใจ  จนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติทางบวกคือ มีความสุขในการท างาน ตั้งอก
ตั้งใจท างานไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ รักในอาชีพและงานที่ท า ผลงานมีคุณภาพ ศรัทธาต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร 
เพ่ือนร่วมงาน 

4) ระเบียบวินัย หมายถึง พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง  
ขององค์กร ตลอดจรรยาบรรณ จารีตประเพณีและค่านิยมอันดี เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายใน
สถานศึกษาและต่อสังคมของครู 

5) ความเชื่อมั่น หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึง มีความเป็นตัวของตัวเอง                
กล้าคิดกล้าพูดกล้าท ากล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและกล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึก
มั่นใจ มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ตนกระท าและพร้อมที่จะยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจและสามารถ 
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนนั่นก็คือความ
เชื่อมั่นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในตัวเองแต่รวมถึงความเชื่อมั่นในผู้อื่นด้วย 

1.8.2 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรหรือคุณสมบัติที่ดี 
ของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นภาพลักษณ ์           
อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง เหมาะสมน่าเชื่อถือที่จะท าให้สถานศึกษาประสบความก้าวหน้าและ
บรรลุผลส าเร็จ  สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา  กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ  เป็นผู้รู้จักตนเองสามารถควบคุมอารมณ์ในการท างานได้อย่างเหมาะสม                  
มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีอารมณ์ดีและมองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้สึกเครียด และมี
วัตถุประสงค์ในการท างาน มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความสามารถในการยืนหยุ่น
และการปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ 

2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สิ่งดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้ตาม 
หลักธรรมค าสอนอันเป็นแนวทางในการประพฤติของผู้บริหารโดย มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน                   
มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความยุติธรรมมีเหตุผลและวางตัวเป็น
กลางอย่างสม่ าเสมอ  มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน  ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน และการมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร 

3) ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึง   
การมีประสบการณ์รอบด้านมีความรู้กว้างขวาง  มีทักษะในการบริหารจัดการ มีความเฉลียวฉลาดและ
ปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และ
มีความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4) ด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง การคิดถึงเหตุการณ์ความเป็นไปไปในอนาคตของผู้บริหาร 
สถานศึกษาโดยการก าหนดทิศทางในอนาคตระยะยาวการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจนวิสัยทัศน์
เกิดจากการคิดโดยใช้ปัญญาในการด าเนินงานเพ่ือท าให้การมองอนาคตเป็นจริงผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ใน
ลักษณะดังนี้คือ  เป็นผู้มองการณ์ไกลสามารถคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถก าหนดเป้าหมาย
และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอนาคตได้อย่างชัดเจน มีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การทีผู่้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อ สร้างสัมพันธ์ 
ระหว่างครูอันจะเป็นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตรกระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพโดยมีความพอใจผู้บริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ในลักษณะ  มีเมตตาธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับ
ผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและชุมชน มีความจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง                 
ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ให้เกียรติผู้ อ่ืนและแสดงความยินดีต่อผู้ อ่ืนด้วยความจริงใจ                 
เป็นกันเองเป็นคนใจกว้างไม่ถือตัว และเป็นคนมีอารมณดี์ พูดคุยเล่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

11 
 

1.8.3 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559  

1.8.4 ครู หมายถึง ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559   
 

1.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
  ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการบริหารจัดการ บ ารุงขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง และ
สามารถยกระดับสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
           ในการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา 
บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอตามล าดับก่อนหลังดังนี้ดังนี้ 
 2.1 บริบทพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
                  2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
                  2.1.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.1.3 ความหมายของการบริหาร   
 2.1.4 ความหมายของการบริหารการศึกษา  
 2.1.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน 
        2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน 
                2.2.2 ความหมายของขวัญในการปฏิบัติงาน 
   2.2.3 ความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงาน 
   2.2.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 
   2.2.5 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
   2.2.6 การวัดขวัญในการปฏิบัติงาน    
   2.2.7 ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงาน 
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา    
     2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
       2.3.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
        2.3.3 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา    

    2.3.4 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.3.5 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารและขวัญในการปฏิบัติงาน      

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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             2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   2.5.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา   
   2.5.2 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
 

2.1 บริบทพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
              
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 
ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000  ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา                     
ความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 19/2560 มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติ ให้ได้มาตรฐาน จึงก าหนดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบบริหารการจัดการศึกษาทุกส่วนและทุกระดับ            
ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา            
ยุคใหม่และเพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการลงไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น จึงให้มีการ   
หลอมรวมเปลี่ยนถ่ายอ านาจการบริหารจัดการของหน่วยงานส าคัญที่ก ากับดูแลในการจัดการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานทุกระดับเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้กรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิดส านักงานใหม่  
ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ขณะเดียวกันได้มีการหลอมรวมหน่วยงานในระดับกรมซึ่งมีอยู่ เดิม คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เข้าไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยนสภาพ
เป็นหน่วยงานใหม่ตั้งขึ้นเป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัดและอ าเภอ                
ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการยุบเลิกส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอ ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ/
กิ่งอ าเภอ และจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นทั่วประเทศ จ านวน 183 เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา                
ได้ก าหนดให้แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น  2 เขตและให้
เรียกชื่อหน่วยงานใหม่ในระดับเขตนี้ว่า “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้แยกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ได้แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม.) ในปัจจุบัน
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางประกง และอ าเภอ
บ้านโพธิ์ โดยใช้ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด (เดิม) เป็นที่ตั้ง และปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 142  โรงเรียน  
จ านวนครูและพนักงานราชการผู้สอนสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 
1,636 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน ครู รายอ าเภอ 

  ที่         อ าเภอ โรงเรียน
(แห่ง)            

 ห้องเรียน
(ห้อง) 

นักเรียน         
(คน) 

คร ู    
(คน) 

    

   1        เมือง 37 495 12,537 581     
   2    บางน้ าเปรียว 51 481 9,694 512     
   3     บางปะกง 29 322 6,992 341     
   4     บ้านโพธิ ์ 25 219 3,267 202     

          รวม 142 1,517 32,490 1,636     

ที่มา: (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558, หน้า 5) 

พ้ืนที่บริการ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว พ้ืนที่ 498.659 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 375 ตารางกิโลเมตร อ าเภอบ้านโพธิ์ พ้ืนที่ 217.593 ตารางกิโลเมตรและอ าเภอ
บางประกง พ้ืนที ่257.893 ตารางกิโลเมตร   
 2.1.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 วิสัยทัศน์ (vision) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นองค์กรที่
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมและคุณภาพ                  
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่อย่างพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย และมีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  พันธกิจ (mission)   
  1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน  
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  2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน  

  3) บุคลากรและผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
  5) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และสากล 
 เป้าประสงค์ (goals)  
  1) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ                 

อย่างทั่วถึง  
  2) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด ารงตนอยู่ในสังคม                

ได้อย่างมีความสุข  
  3) ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสาร

และแข่งขันได้   
  4) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน  
  5) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา                          
 กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 จุดเน้นการด าเนินงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  

1) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (students’ competencies) ดังต่อไปนี้   
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 (1) นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข                  

 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5   

 (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และ                   
ด้านการใช้เหตุผล  

 (4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 (5) นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ การสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม
ตามช่วงวัย  
   2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะ ทางสังคมที่
เหมาะสม (students’ characteristics & social skills) ดังต่อไปนี้   
   (1) นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
   (2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง  

3) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (students 
with special needs) ดังนี้ 

 (1) เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 (2) เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของ

หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน  
 (3) นั กเรียนที่ มี ความสามารถพิ เศษได้ รับการส่ งเสริมให้ มี ความเป็ นเลิ ศ                        

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
 (4) นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร

เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
 (5) เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 

และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 ส่วนที ่2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (continuous professional development) โดย  

 (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
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 (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

 (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา  

 (4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ               
ในการจัดการเรียนรู้  

2) การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  (incentives and rewarding 
system) ดังนี้ 

 (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ  
 (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน 

เต็มศักยภาพ 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอน อย่างมืออาชีพ 
เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม  
 3) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (professional ethics) ดังนี้  
  (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ                  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  
  (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
  1) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และ
มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน (participation and accountability) ดังนี้ 
    (1) สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็น                    
ผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้สถานศึกษาทาแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ                
ที่เกี่ยวข้อง  
   (2) สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ งการมีส่ วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผล                         
การด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม   
              (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

18 
 
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม  
   (4) องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมิน               
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
   2) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับ
มาตรฐาน (management with quality and standards) ดังนี้ 
   (1) สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
   (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ             
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (แผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558)           
 2.1.3 ความหมายของการบริหาร  
 จากการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา กล่าวถึงค าว่า การบริหารงานของ
สถานศึกษาคือ องค์ประกอบของผู้บริหารและกระบวนการบริหาร ที่มีแนวคิดในการบริหาร เพ่ือให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษามีความเหมาะสม จึงได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย ดังนี้   
             ค าว่า การบริหาร (administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค าหนึ่ง
คือ การจัดการ (management) ใช้แทนกันได้กับค าว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึงการจัดการทางธุรกิจ
มากกว่าโดยมีหลายท่านได้ระบุดังนี้             
             ไซม่อน (Simon, 1996, p. 204) กล่าวว่าการบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
             ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker, 1998, p. 256) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น 
          วิรัช นิภาวรรณ (2548, หน้า 5) กล่าวว่า การบริหารจัดการ (management administration) 
การบริหารการพัฒนา (development administration) แม้กระทั่ งการบริหารการบริการ (service 
administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน           
คือ 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้              
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงาน               
ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และ
การประเมินผล (evaluating) และ 3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่
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แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด                  
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่                   
การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
(policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่อง
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 สมศักดิ์ คงเที่ยง (2548, หน้า 25) การบริหาร เป็นกระบวนการที่เป็นทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ให้
คณะบุคลร่วมกันท างานโดย อาศัย ทรัพยากร และกระบวนการวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรหรือหน่วยงาน ศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ทฤษฎีที่ศึกษาค้นคว้ามา 
องค์ความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด แนวทางการบริหารที่เป็นกฎเกณฑ์ตรวจสอบได้ ศิลป์ หมายถึง 
เทคนิคที่ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ประกอบกับการบริหารที่เป็นทฤษฎีต้องรู้จักใช้หลักการของ แรงจูงใจ 
มนุษยสัมพันธ์ การสร้างขวัญและก าลังใจ ภาวะผู้น า การตัดสินใจการสื่อสาร การสร้างทีมงาน                
การคิดนอกกรอบ                                      
            ธงชัย สันติวงษ์ (2549, หน้า 21-22) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
            1) ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
            2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
            3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆ                
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน 

  สุริยะ วีระสวัสดิ์ (2551, หน้า 13-14) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอา
ทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันกระท าภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือ 
มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดย
ลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา
และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม 
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           2.1.4 ความหมายของการบริหารการศึกษา         
 ค านิยามการบริหารการศึกษา มีความแตกต่างหลากหลายตามความคิดเห็นดังต่อไปนี้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข้เพ่ิมเติม มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า การศึกษา 
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
        สมยศ นาวีการ (2548, หน้า 4) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัย
การควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีต่อบุคคล เพ่ือให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด ารงชีวิตอยู่                   
         ศิริพงษ์ เศาภายน (2548, หน้า 22-23) การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน เช่น 
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผน 
และไม่เป็นระเบียบแบบแผน                  
       สรุปความหมายของการบริหารการศึกษา หมายถึงการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็น
การด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียน หรืออธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่างๆ และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้อง           
มีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ 
การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอ่ืนๆ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่าภารกิจทางการบริหารการศึกษา
หรืองานบริหารการศึกษา 

  2.1.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้   
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรา 39 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรงทั้งใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, หน้า 82 - 84) 
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 การบริหารวิชาการ ได้แก่ 1) มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ 2) มีความรู้มีทักษะ                          
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 3) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทันท่วงที 4) มีวิสัยทัศน์ 5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 7) รอบรู้
ทางด้านการศึกษา 8) ความรับผิดชอบ 9) แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 10) รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 11) ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 12) ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

 การบริหารงบประมาณ ได้แก่ 1) เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน                    
2) มีความรู้ระบบงบประมาณ 3) เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต  5) มีความ
ละเอียดรอบคอบ 6) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 7) หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ                 
อยู่เสมอ 8) รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 การบริหารงานบุคคล ได้แก่  1) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการบริหารงานบุคคล                    
2) เป็นแบบอย่างที่ดี 3) มีมนุษยสัมพันธ์ 4) มีอารมณ์ขัน 5) เป็นนักประชาธิปไตย 6) ประนีประนอม                    
7) อดทน อดกลั้น 8) เป็นนักพูดที่ดี 9) มีความสามารถในการประสานงาน 10) มีความสามารถจูงใจให้คน
ร่วมกันท างาน 11) กล้าตัดสินใจ 12) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

 การบริหารทัว่ไป ได้แก่ 1) เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี 2) เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัย
สั่งการที่ดี 3) มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร 5) รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 6)  มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และ
ตื่นตัวอยู่เสมอ 7) มีความรับผิดชอบงานสูงไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 ธนวรรณ เกิดนาวี (2549, หน้า 12) สรุปบทบาทของผู้บริหาร 6 บทบาท ดังนี้ 
 1) บทบาทการวางแผน เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการประจ าองค์การ ได้แก ่

บทบาทการวางแผนและจัดองค์การ บทบาทในการก าหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ปรึกษาและบทบาทบริหาร 
และบทบาทในการแก้ปัญหา 

 2) บทบาทการจัดองค์การ เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในองค์การและนอกองค์การ ได้แก่ บทบาทสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาทการให้
การสนับสนุน บทบาทการจัดการความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 

 3) บทบาทผู้น า เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้น าที่ดี                    
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร ได้แก่ บทบาทการเป็นบุคคลตัวอย่าง บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
บทบาทเป็นผู้รับผิดชอบ บทบาทเป็นผู้มีอุดมคติในการท างาน บทบาทเป็นบิดาผู้มีแต่ความกรุณา 

 4) บทบาทนั กพัฒนา เป็ นบทบาทที่ ผู้ บริหารจะต้ องให้ ความรู้ ความสามารถ                           
ด้านสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การ ได้แก่ บทบาทการสร้างความชัดเจนด้านข้อมูล บทบาทในการ
ติดตามข้อมูลการปฏิบัติงาน บทบาทในการให้ข่าวสารข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ 
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 5) บทบาทการสร้างขวัญก าลังใจ เป็นบทบาทที่ผู้บริหารควรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้แก่ บทบาทการสร้าง
แรงจูงใจ บทบาทการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 

 6) บทบาทหน้าผู้แก้ความขัดแย้ง เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งและปัญหาของความขัดแย้ง  
 อาทิตย์  นิวาสวัฒน์  (2551, หน้า 24)  กล่าวว่า  ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้น าในการด าเนินการให้กลุ่มหรือองค์กร               
ที่ตนสังกัดอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถใช้วิธีการต่างๆ  ที่คิดว่า
เหมาะสม  เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพน าความส าเร็จตามเป้าหมายสู่องค์กร 
          จากทฤษฎีการจัดการของฟาโยล  (Fayol’s principles of management) 14 ข้อ เฉลิมชัย 
หาญกล้า (2546, หน้า 154 - 157) ได้กล่าวถึงบทบาทการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 
            1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการจัดแบ่งงาน ถือเป็นงานอันดับแรกที่ผู้บริหารจะต้อง
ปฏิบัติเพ่ือที่จะให้ผู้ร่วมงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างถูกจุด หากไม่มีการจัดแบ่งงานการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละบุคคลก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อไม่มีการท างานโครงการก็ไม่อาจมีขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้การจัดแบ่งงาน              
ถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ผู้บริหารโครงการจะต้องยึดถือเป็นงานส าคัญอันดับต้นๆ วิธีการหรือรูปแบบในการจัด      
แบ่งงานนั้นสามารถที่จะเลือกได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแบ่งงานตามความสามารถการแบ่งงานตามความ
เชี่ยวชาญและการแบ่งงานตามความเหมาะสม                                                 
             2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีอ านาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่
ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการสั่งการ มีหน้าที่ในการลงโทษ มีหน้าที่ในการควบคุม ฯลฯ แต่เหนืออ่ืนใด             
การมีอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ที่ได้กระท าไปด้วยจึงจะ
ถือเป็นการจัดการที่ถูกต้อง 
            3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวินัย ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความเคารพในระเบียบวินัยที่
องค์กรได้ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ การที่ผู้บริหารมีวินัยในตนเองจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ร่วมงานและลูกน้อง
เคารพและปฏิบัติตาม นอกจากนี้หากมีผู้ที่ผิดวินัยก็สามารถที่จะอบรม ลงโทษได้โดยที่ลูกน้อง ไม่มีข้อ
คลางแคลงใจ ตรงข้ามกับผู้บริหารที่ขาดระเบียบวินัยหากใช้อ านาจหน้าที่ลงโทษลูกน้องที่ขาดระเบียบวินัย           
ก็จะเกิดความคลางแคลงในระเบียบปฏิบัติอย่างแน่นอน 
            4) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างเอกภาพของสายบังคับบัญชา คือ การสร้างอ านาจ                   
ให้เกิดแก่ผู้บริหารเพ่ือที่จะให้มีสิทธิ์สั่งการ มอบหมายงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ แต่การสร้างเอกภาพไม่ได้
หมายถึงการสร้างอ านาจหรืออภิสิทธิ์ เพราะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการสั่งการนั้นๆ เสมอหากมี
ข้อผิดพลาดหรือแก้ไขหากเกิดปัญหานั้นๆ ขึ้นมา  
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             5) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างเอกภาพในทิศทาง เอกภาพในทิศทางก็คือ จุดมุ่งหมาย
ที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญของการด าเนินโครงการ 
             6) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้คนในองค์การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ในความเป็น
จริงนั้นต้องยอมรับว่าบุคคลนั้นมี พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน การเข้ามาท างานก็มีทั้ งแสวงหาประโยชน์                 
มากบ้างน้อยบ้าง แต่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการจัดการให้กลุ่มคนเหล่านี้คล้อยตามสู่ระบบการท างานของ
องค์กรเป็นหลัก มีหลากหลายวิธีการนับตั้งแต่ให้คนในองค์กรเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงาน การชักจูง
ด้วยรางวัล หรือแม้กระทั่งการก าหนดบทลงโทษหากมีการประพฤติมิชอบต่อองค์กร 
            7) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดการระบบตอบแทน ระบบตอบแทนโดยพ้ืนฐานของ
องค์กรก็คือเงินซึ่งเป็นค่าจ้างที่องค์กรก าหนดให้กับกลุ่มคน ลูกจ้าง การจัดการในส่วนนี้จะต้องเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมโดยยึดถือเอาข้อก าหนดขององค์กร ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหรืออัตราจ้างของกรมแรงงาน             
เป็นหลัก ระบบตอบแทนนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะหากมีการตอบแทนด้วยความเหมาะสมก็จะได้ประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย แต่ถ้านายจ้างโกงลูกจ้างถึงแม้ลูกจ้างจะท างานให้ก็ท าให้ด้วยความไม่พอใจพลอยจะท าให้ผลผลิต
นั้นเสียหาย องค์กรก็สูญเสียรายได้เนื่องจากต้องลงทุนในด้านการผลิตมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะขาดผู้ที่จะมา
ท างานในงานส่วนนี้เพราะไม่เกิดความประทับใจในระบบตอบแทน 
            8) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้จักการสร้างศูนย์รวม การสร้างศูนย์รวมในที่นี้คือการสร้าง
อ านาจให้อยู่ในจุดๆ เดียว หรือจุด ๆ เดียวสามารถที่จะสั่งการในทุกๆ หน่วยงานขององค์กรได้ การสร้าง                   
ศูนย์รวมนี้มีข้อดีที่ว่าสามารถที่จะรวบรวมอ านาจในการด าเนินการได้โดยง่าย แต่ข้อเสียคือท าให้องค์กร
ย่อยๆ ขาดเอกภาพที่พึงจะมี ดังนั้นในการสร้างศูนย์รวมนั้นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป                          
            9) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างสายบังคับบัญชา สายบังคับบัญชา คือ ระดับของแบ่ง
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้อนทับในการรับค าสั่ง และเกิดแบบแผนในการปฏิบัติงานเพียง
ผู้บริหารสั่งหัวหน้าทีม หัวหน้าทีมก็จะสั่งการกับลูกน้องภายในทีมเป็นระดับไปแต่ในบางกรณี อาจมีการข้าม
จากผู้บริหารสู่ลูกน้องเลยก็สามารถที่จะท าได้หากต้องการความรวดเร็วหรือต้องการทราบจากแหล่ง
ปฏิบัติงานโดยตรง 
           10) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างระเบียบ การสร้างระเบียบอาจนับได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติ
ของทุกคนในองค์กร ไม่เว้นแม้แต่ผู้ออกกฎเอง การสร้างระเบียบ จะท าให้เกิดความเป็นระบบในการท างานใน
ทุกๆ ด้าน เพราะทุกคนต่างรู้จักระเบียบในการปฏิบัติ เช่น การจัดเก็บ การยืมสิ่งของ การลาป่วย การรายงาน 
การเข้าพบผู้บริหาร ซึ่งการสร้างระเบียบนี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงบุคคลแต่หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
ส านักงานต่างๆ ในองค์กร  
          11) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยึดในความเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการด าเนินกิจการหรือการออกค าสั่งในทุกๆ ด้านแต่การยึดในหลักการ
ของความเท่าเทียมกันจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่องค์กรได้เป็นอย่างดีการแสดงความเท่าเทียมกัน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

24 
 
ต้องอยู่ในขอบเขตที่สมควร เช่น การยึดถือหลักปฏิบัติขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงานในทุกๆ คน                   
มีบทบาทลงโทษ มีการก าหนดการตอบแทนทุกๆ อย่างต้องเป็นไปตามหลักการขององค์กร 
           12) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคง การสร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นคงในที่นี้ อันดับแรกจะต้องสร้างให้เกิดแก่บุคลากรภายในองค์กรเป็นหลัก เพราะหากบุคลากร
ไม่เกิดความเชื่อมั่นหรือมีความรู้สึกมั่นคงในองค์กร การเปลี่ยนงานก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเสียหายจะเกิด
กับองค์กรทันที โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นเกี่ยวกับบุคลากร เช่นสถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรเนื่องด้วยมองว่าเป็นองค์กร
ที่ขาดประสิทธิภาพ แม้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานก็ยังไม่ท างาน แต่หากผู้บริหารมีแผนการรองรับ เช่น                   
การจัดเตรียมบุคลากรทดแทนก็จะถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่องค์กรได้ 
           13) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นอาจ
ไม่ได้มาจากผู้บริหารเป็นหลัก แต่จะใช้วิธีการประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานหรือหัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการหรือสภาพความเป็นจริงจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการตัดสินใจด าเนินการ 
           14) ผู้บริหารจะต้องสร้างความรักในหมู่คณะ การสร้างความรักในหมู่คณะคือการสร้าง
ความสามัคคี การสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นในการท างาน เมื่อแต่ละฝ่ายนั้นมีการท างานที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ถึงจะขัดแย้งกันแต่ก็เพ่ือให้งานนั้นออกมาดีที่สุดก็จะส่งผลดีต่อองค์กร ในข้อนี้ผู้บริหารนั้น
จะต้องใช้ความสามารถและความจริงใจ มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้เป็นลูกน้องจึงจะท าให้เกิดความรักสามัคคี
ในหมู่คณะท าให้ต่อมา 
             รอบบินส์ (Robbins ,1980, pp. 7, 421) ให้ความหมายเกี่ยวกับบทบาทการบริหารว่าเป็นการ
วางแผน คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะท าให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร ท าเมื่อไร และใครจะเป็นผู้ท า การวางแผนที่ประสบผลส าเร็จ
จะต้องมุ่งลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
           ฮิลริเกิล และสโลคัม (Hellriegel & Slocum, 1989, p. 259) บทบาทการบริหารงาน คือ
การวางแผนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ อันประกอบด้วยลักษณะงานต่อไปนี้   
              1) การเลือกภารกิจขององค์การวัตถุประสงค์ทั้งหมด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
              2) การคัดแยกวัตถุประสงค์ตามส่วนงานต่างๆ รวมทั้งวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  
              3) การเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
           ดูบริน (DuBrin, 1994, pp. 73-77) กล่าวถึงกระบวนการวางแผนไว้ ดังนี้ 
        1) เริ่มต้นด้วยการพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบัน 
       2) ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
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        3) พิจารณาสิ่งที่สามารถช่วยเหลือหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ 
        4) พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
        5) ก าหนดงบประมาณ 
        6) ปฏิบัติตามแผน 
        7) การควบคุมแผน 
             รอบบินส์ (Robbins ,1998, pp. 131-160) กล่าวว่า บทบาทของการบริหารงานเป็นกระบวนการ
วางแผนเพ่ือช่วยให้เกิดความกระจ่างชัด การเปลี่ยนแปลงสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และก าหนด
ล่วงหน้าได้ การวางแผนคือการให้ทิศทางและเน้นความสนใจไปที่วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและ
กิจกรรมที่สูญเปล่าต่างๆ ช่วยแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการให้มีความต่อเนื่อง และการวางแผนช่วยให้มีการ
ประเมิน การพิจารณา แก้ไขปรับปรุง กระบวนการวางแผนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  1) การก าหนด
วัตถุประสงค ์2) การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3) การก าหนดกลยุทธ์ 4) การก าหนดมาตรฐาน และ 
5) การติดตามทบทวนแผน 
 ภารดี อนันตนาวี (2552, หน้า 251-252) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาว่า 
โดยทั่วไปผู้บริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการวางแผนการจัดการศึกษา การจัดท าหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การบริหารชั้นเรียน การดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอาคาร
สถานที่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การดูแล
สุขภาพของนักเรียนและ ในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  มาตรา 39 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้  คือ 
  1) บริหารกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนดข้อบังคับของทางราชการ และของสถานศึกษาหรือส่วนราชการรวมทั้งนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของ
ส่วนราชการ 
  2) ประสาน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพัสดุ  
สถานที่ ทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
  3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษา  หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
  4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
             6) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

 ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2553, หน้า 1) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปนี้    
           1) บทบาทระหว่างบุคคล เป็นบทบาทจากหน้าที่ทีต่้องรับผิดชอบ ได้แก่   
                      (1) หัวหน้า มีบทบาทในการบังคับบุคคลเพ่ือให้ท าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
                     (2) ผู้น า มีบทบาทในการกระตุ้น/เร้าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านการท างานหรือด้าน
อ่ืนๆ 
                     (3) ผู้ติดต่อ มบีทบาทในการติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมูล
และบริการด้านการค้า 
            2) บทบาทด้านสารสนเทศ ได้แก ่
  (1) ผู้ตรวจสอบ มีบทบาทในการค้นหาและรับข้อมูลมาใช้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจองค์กร
และสภาพแวดล้อมภายนอก 
  (2) ผู้เผยแพร่ มีบทบาทในการส่งข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกหรือจากหน่วยงานย่อย 
ให้กับสมาชิกขององค์กร 
                    (3) โฆษก มีบทบาทในการส่งข้อมูลไปยังภายนอกตามแผนหรือนโยบายขององค์กร 
             3) บทบาทด้านการตัดสินใจ ได้แก่ 
         (1)  ผู้จัดการ มีบทบาทในการค้นหาการจัดการและสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส และ 
ริเริ่มหรือแนะน าในด้านการควบคุมภายในองค์กร 
          (2) ผู้จัดการสิ่งรบกวน มีบทบาทในการปรับการท างานให้ไปในทางที่ถูก เมื่อองค์การ
เผชิญกับสิ่งรบกวนที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
          (3)  ผู้จัดสรรทรัพยากร มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ                   
ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 
          (4)  ผู้เจรจา มีบทบาทในการเป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อเจรจากับองค์กรอ่ืนๆ   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีบทบาทใน
การบริหารและการจัดการศึกษา.(ธีระ รูญเจริญ,.2546, หน้า.19-21) ดังนี้     

 1) การเป็ นผู้ น าทางวิชาการ โดยให้ ความส าคัญต่อการส่ งเสริมและสนับสนุน                        
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..2545.มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการเรียนของสถานศึกษา
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อย่างชัดเจนและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติให้ค าปรึกษาแนะน าและสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 
            2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ครู บุคลากร พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
            3) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ทั้งทางด้านวิชาการ อาทิเช่น การจัดสื่อต่างๆ หนังสือ 
ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการให้บริการและ
จัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้อีกทั้งรู้จักแสวงหาความรู้เสมอ  
           4) การประสานความสัมพันธ์ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพ่ือ
สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล อาทิเช่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการให้มาช่วยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรด้าน   
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา สื่อ เกม และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
            5) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เข้ารับ             
การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ือสามารถน ามาประยุกต์และปรับปรุง           
การจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
           6) การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน สร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่างๆ ให้ความส าคัญในความพยายามของ
ทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่
ผลงานของทีมงานและการยกย่องให้รางวัล 

            7) การประเมินผล โดยส่งเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติเพ่ือรองรับการประเมินผลภายนอกมีการน าผลการประเมินผู้ เรียนมาใช้ก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษาเพ่ือให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
           8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครู
และทีมงานรวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย 
           9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบโดย
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 
         10) การส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศให้
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยต้องเป็นผู้น า
ในการท างาน เป็นนักวางแผน เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน จัดองค์กรให้ขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม นิเทศและ              
ติดตามผล ประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ทั้งนี้เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับขวญัในการปฏิบัติงาน 
 
 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ถ้ากล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานหรือขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เราจะนึกถึงการจูงใจให้
บุคลากรในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือให้คงสภาพ
พฤติกรรมที่ดีอยู่แล้ว จึงกล่าวได้ว่าถ้าจะกล่าวถึงขวัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็คือการจูงใจ 

 นับตั้งแต่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการผลิตจากการใช้แรงงาน
เป็นหลักมาสู่ยุคของการใช้เครื่องกลเข้าช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการผลิตในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม 
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ จนในที่สุดได้เกิดแนวคิดเรื่องการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (scientific 
management) ขึ้น จุดเน้นของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ คือประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยงานโดย
มุ่งวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติเป็นหลัก และการปฏิบัติงานที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 3 ประการ คือ 1) การเลือกคนงานที่มีขีดความสามารถสูง 2) การฝึกอบรมให้คนงานท างานอย่างถูกวิธี 
3) การให้สิ่งจูงใจที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องค่าตอบแทน 
 ดังนั้นการที่จะเพ่ิมผลผลิตจึงจัดหาปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าวให้เกิดขึ้น ซึ่งถ้าพิจารณา          
ผิวเผินแล้วดูเหมือนจะเป็นการสมเหตุสมผล แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว การเน้นเพียงเท่านี้นับว่าเป็นการ
มองเห็นการท างานของคนเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องจักร ซึ่งอันที่จริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะคนเป็น
แรงงานที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึกนึกคิด ดังนั้นการเน้นเช่นนี้นับได้ว่าเป็นการละเลยพิจารณาคน 
ในแง่จิตวิทยา จากจุดอ่อนของการบริหารงานนี้ท าให้มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
บริหารงานในแนวทางที่กว้างขึ้น เนื่องจากการบริหารงานเป็นเรื่องของการท างานของคนกับคนด้วยกัน ฉะนั้น
เรื่องขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจของคนงาน จึงน่าจะมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานด้วย จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ์ซึ่งถือว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความต้องการทางใจ เช่น ขวัญและก าลังใจ โอกาส
ความก้าวหน้าและความสมานฉันท์ ได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523, หน้า 13) 
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 ในปี ค.ศ. 1927-1932 ศาสตราจารย์เมโย (Mayo) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและคณะได้ศึกษา
เกี่ยวกับการท างานของคนงานที่เรียกว่า Hawthorne Studies และได้ค้นพบความจริงว่า 
  1) คนงานมิใช่เศรษฐทรัพย์ที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันกับปัจจัยทางกายภาพ แต่คนงาน
เป็นสิ่งมีชีวิต ขวัญและความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
  2) เงินมิใช่สิ่งล่อใจที่ส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่น้อยกว่าเงิน 
  3) ปริมาณการท างานของคนงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียว
หากแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมของหน่วยงานด้วย ท านองคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากการศึกษาของ 
Mayo ที่เรียกว่า hawthorne studies ได้เน้นให้เห็นว่าผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินมีความส าคัญต่อคนงาน
ไม่แพ้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งท าให้นักบริหารมุ่งความสนใจไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับขวัญของคนงานว่า               
มีความเป็นมาอย่างไรและมีความสัมพันธ์กับวิธีการจูงใจหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อผลผลิตอย่างไรบ้าง 
ผลการศึกษาข้อสรุปที่ปรากฏค่อนข้างแน่ชัดก็คือ การจูงใจ ขวัญของคนงานและผลผลิตจะมีความสัมพันธ์ 
ต่อกันเสมอ การที่ฝ่ายบริหารจัดให้คนงานได้มีโอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจของตนแล้ว ขวัญของคนงานก็จะสูง 
และผลผลิตก็จะสูงและดีตามไปด้วย (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2534, หน้า 366)  การจูงใจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้อง
ท าการศึกษา เพ่ือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะท าได้ โดยการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่คนงานตามที่เขาต้องการ ซึ่งเป็นการตอบสนองให้ตรง
ความต้องการของเขาแล้ว บุคลากรในองค์กรก็จะมีขวัญที่ดี โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมในการท างาน           
มีความพยายามกระตือรือร้นในการท างาน เต็มใจที่จะท างานตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและผลผลิตดีขึ้น ตลอดจนมีการร่วมมือประสานงานที่ดีต่อกันแต่ถ้าหาก
ความต้องการของเขาไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว คนงานจะมีขวัญที่ไม่ดีในการท างานเกิดความท้อแท้                
เบื่อหน่าย ขาดความเต็มใจในการท างาน ขาดงาน ไม่อยากรับผิดชอบงานผลผลิตจะไม่ดีหรืออาจต่ าลงได้ ซึ่ง
แนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฟรเดริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  
 เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959, pp. 113-115) ได้ศึกษาค้นคว้าถึงเหตุจูงใจให้คนท างาน เพ่ือค้นหา
ค าตอบที่ว่า บุคคลเราโดยทั่วไปมีความต้องการอะไรจากหน้าที่การงานที่เขารับผิดชอบ และอะไรบ้างที่มี
อิทธิพลต่อขวัญของบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กร นอกจากนี้ยังต้องการทราบอีกว่า ขวัญของบุคคลมีผลท าให้
เกิดกลวิธีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผิดแผกแตกต่างกันหรือไม่ทั้งนี้เพ่ือศึกษาค้นคว้าความ
จริงให้ได้ว่าขวัญจะบังเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างไรบ้าง โดยด าเนินการส ารวจทัศนคติที่
มีต่องานของวิศวกรและนักบัญชี จ านวน 200 คน ในเขตเมือง พิสเบอร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย 
(Pensylvania) เขาได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญของบุคคล ซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดความพอใจงานที่ท า
และความไม่พอใจงานที่ท า เกิดขึ้นจากกลุ่มปัจจัยที่แยกจากกัน 2 กลุ่ม ที่เขาเรียกว่า “สิ่งที่ท าให้เกิดความ
พอใจ” (ปัจจัยจูงใจ) และ “สิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ” (ปัจจัยสุขอนามัย) ดังนี้ 
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 1) ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (job 
satisfies) นั้นจะสัมพันธ์กับลักษณะในเนื้องาน เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากผลการปฏิบัติงาน ได้แก ่
     (1) ความส าเร็จ (achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบผลส าเร็จอย่างดี รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ แรงจูงใจเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน
ประกอบด้วย 2 สิ่ง คือ ระดับของแรงจูงใจในความส าเร็จและความสามารถที่จะท างานนั้น 
     (2) การได้รับการยินยอม (recognition) หมายถึง การได้รับการยินยอมนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งมักจะเกิดควบคู่กับ
ความส าเร็จในงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 
     (3) ความก้าวหน้า (advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของบุคคลใน
องค์กร โดยให้เกิดการพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเพ่ิมเติมความรู้ กรณีที่บุคคลย้าย
แผนกหนึ่งไปสู่แผนกหนึ่งขององค์กรนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งนั้น ไม่ใช่ความก้าวหน้า ถือว่าเป็น
เพียงการเพ่ิมโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น (เป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบ) 
     (4) ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่า 
งานนั้นเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย มีความจ าเจ ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ
เป็นงานที่ยาก-ง่าย 
     (5) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
 2) ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job 
dissatisfies) นั้นจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกเนื้องาน หรือเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงานได ้ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้คนท างานได้อย่างมีความสุข ได้แก ่
     (1) สถานภาพ (status) หมายถึง สภาพของบุคคลในสายตาคนอ่ืน หรือเป็นการรับรู้
จากบุคคลอ่ืน 
     (2) สัมพันธภาพกับผู้ควบคุมบังคับบัญชา (interpersonal relations supervisors) 
หมายถึง ความเป็นมิตร การเรียนรู้งาน การช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ความเต็มใจรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก
ลูกน้อง ตลอดจนความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา 
     (3) สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน (interpersonal relations peers) หมายถึงความ 
เป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม ตลอดจนความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
     (4) สัมพันธภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา (interpersonal relations subordinates) 
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
      (5) นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (company policy and administration) 
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หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของบริษัท การให้อ านาจแก่บุคคลเพ่ือที่เขาจะได้ด าเนินงานส าเร็จ 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารที่ดี 
     (6) ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในงาน 
     (7) สภาพการท างาน (working condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
เหมาะสมอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ 
     (8) ค่าจ้างหรือเงินเดือน (pay or salary) หมายถึง ความพึงพอใจในค่าจ้างหรือ
เงินเดือน 
     (9) โอกาสก้าวหน้า (possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสได้รับ              
การแต่งตั้ง โยกย้ายต าแหน่งในหน่วยงาน หรือการมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้นในวิชาชีพ 
     (10) สภาพความเป็นอยู่ (personal life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคลที่ส่งผลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งท าให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานของเขา 
     (11) การปกครองบังคับบัญชาหรือการนิเทศงาน (supervisor-technical) หมายถึง 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงานรวมทั้งการมอบหมายความ
รับผิดชอบต่างๆ ให้แก่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวว่า ขวัญและก าลังใจ ความพึงพอใจของคนงาน มีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mayo ที่เรียกว่า hawthorne studies               
ที่สรุปว่าขวัญของคนงานและผลผลิตจะมีความสัมพันธ์ต่อกันเสมอ การที่ฝ่ายบริหารจัดให้คนงานได้มีโอกาส
ตอบสนองสิ่งจูงใจของตนแล้ว ขวัญของคนงานก็จะสูง และผลผลิตก็จะสูงและดีตามไปด้วยตลอดจนแนวคิด
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรเดริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ที่สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญของ
บุคคล ซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดความพอใจงานที่ท าและความไม่พอใจงานที่ท าเกิดขึ้นจากกลุ่มปัจจัยที่แยกจาก
กัน 2 กลุ่ม ที่เขาเรียกว่า “สิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจ” และ “สิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ”  
 ในการเป็นผู้น านั้น ลักษณะของการแสดงออกที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้น าที่แท้จริงก็คือ การสร้าง
แรงจูงใจให้บุคคลในองค์การร่วมมือกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่พึงปรารถนา 
วิธีการที่ผู้น าองค์การจะผสมผสานจิตใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจขององค์การให้
ลุล่วงไปด้วยดีนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความสนใจและนิยมยกย่องกันมากวิธีหนึ่งก็คือ การสร้างแรงจูงใจ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความรู้และความสามารถเพ่ือ
ด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ จึงมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการบริหารงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญยิ่งของการบริหาร
เช่นเดียวกับคน เงิน วัสดุ และการจัดการ การจูงใจนั้นเกิดจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไปมนุษย์มิได้
ท างานเต็มความสามารถที่มีอยู่ การที่มนุษย์จะท างานได้เต็มความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเขา 
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เต็มใจที่จะท าแค่ไหน ถ้ามีสิ่งล่อใจหรือสิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา สิ่งจูงใจนั้นก็เป็นแรงกระตุ้น
ที่จะผลักดันให้เขาสนใจ เอาใจใส่งานที่ท ามากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากองค์การใดไม่สร้างแรงจูงใจ           
ในการท างานแล้ว อาจจะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การน้อยลง ผลงานย่อมตกต่ า  
เกิดความเบื่อหน่ายและท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ 
จึงเป็นทักษะส าคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องเรียนรู้  ฝึกฝน และน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การ การจูงใจที่ถูกต้องจะต้องเป็นเครื่องดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลใน
องค์การให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การมากยิ่งขึ้น 
 ในสถาบันการศึกษา ก็เช่นเดียวกันกับสถาบันหรือองค์การอ่ืนๆ ย่อมประกอบไปด้วยบุคคลหลาย
ประเภทด้วยกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลย่อมแตกต่างกันตามหน้าที่และบทบาทของสถาบันและบุคคล 
แต่มีหลายๆ อย่างที่มักจะพบและเป็นค าถามอยู่ เสมอๆ ท าไมคนบางคนถึงอยากท างานให้ประสบ                  
ความส าเร็จ ท าไมคนบางคนถึงท างานล่วงเวลา ท าไมคนบางคนถึงหลีกเลี่ยงการท างาน ค าถามข้างต้น
เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพยายามหาค าตอบด้วยเหตุที่ว่าปัญหานักเรียน
ลดลง การบรรจุครูท าได้ยากซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง การบรรจุครูทดแทนครูที่
ขาดประสิทธิภาพ หรือการย้ายครูนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะล าบาก ปัญหาเรื่องแรงจูงใจนั้นเป็นปัญหาที่             
ไม่สามารถจะแก้ไขได้ง่ายนัก หากผู้บริหารได้เข้าใจเรื่องแรงจูงใจแล้วจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของครูได้  
ซึ่งจะมีผลต่อการแก้ไขและส่งเสริมให้ครูท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนได้ 
 2.2.2 ความหมายของขวัญในการปฏิบัติงาน 
 “ขวัญ” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Morale มักเรียกคู่กันกับค าว่า “ก าลังใจ” เป็นขวัญก าลังใจ  
หรือ ขวัญและก าลังใจ  เป็นค าที่ได้มีการกล่าวถึงทุกวงการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ 
หรือบริหารการศึกษา แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับขวัญยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดนัก และเป็นค าที่ยากต่อการให้ค า
นิยาม ขวัญ มีหลายแง่หลายมุมและมีการให้ความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น 

 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 175) บัญญัติค าว่า 
“ขวัญ”  หมายถึง ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย แต่ความหมายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเรื่องที่ก าลัง
น าเสนอบัญญัติว่า “ขวัญ” หมายถึง มิ่งมงคล สิริ ความดี สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจ าชีวิตของคน
ตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออก
จากร่างไป 

 Webster’s new world dictionary (ออนไลน์, 2017) นิยามว่า “morale” หมายถึง สภาพทาง
จิตของบุคคลที่มีความกล้าหาญ (courage)  ความเชื่อมั่น (confidences) ความมีระเบียบวินัย (discipline)  
มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) และมีความเต็มใจ (willingness) ที่จะอดทนต่อความยากล าบากที่จะอยู่
เคียงบ่าเคียงไหล่ในกลุ่ม หรือสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่ม หรือการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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 กวี วงศ์พุฒ  (2550, หน้า 68) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขวัญในการท างาน” คือก าลังใจหรือ
สภาพจิตใจในการท างาน ขวัญดีมีก าลังใจดี  หรือมีสภาพจิตใจที่ดี  ก็จะเกิดความตั้งใจที่จะท างาน ได้ผลงาน
ออกมาดี  ส่วนขวัญเสียหรือขาดก าลังใจ หรือสภาพจิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้ ก็ไม่อยากท างาน  ผลงานก็จะ
ออกมาไม่ดี  บางครั้งอาจต่ ากว่ามาตรฐานที่ต้องการหรือตั้งใจ 

 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 145)  กล่าวถึงขวัญ (morale) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ การที่พนักงานในหน่วยงานใดมีขวัญสามารถสังเกตหรือประเมินได้จากการที่
พนักงานมีความกระตือรือร้น  รู้สึกมั่นคงในหน้าที่ที่ท า มีความจงรกภักดี ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ซึ่งมีผล              
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน  ผู้น าควรมีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลเพ่ีอ  จูงใจให้คนท างานได้ดีที่สุด
เท่าที่จะท าได้และตอบสนองความต้องการของพนักงาน  

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (2553, หน้า 138) ได้ให้ความหมายของค าว่า ”ขวัญ” ไว้ว่า                      
เป็นสถานการณ์ทางจิตใจ ที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่างๆ  เช่น ความกระตือรือร้น ความกล้า ความเชื่อมั่น  
ขวัญเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อม  คนที่มีขวัญดีจึงสังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการ
ท างาน  เต็มใจท าตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน  พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่เป็นผลดีกับองค์การ  ขวัญไม่ดีพบได้จากความท้อแท้  เบื่อหน่าย  ขาดความเต็มใจที่จะท างาน  ขาดงานไม่
รับผิดชอบงาน 

 สมศักดิ์  ประเสริฐสุข (2554, หน้า 112)  ให้ความหมายของค าว่า ”ขวัญ” ไว้ว่า เป็นสถานการณ์
ทางจิตใจ ที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความกระตือรือร้น ความหวัง  ความกล้า ความเชื่อมั่น  และ
ในทางตรงกันข้ามคนที่ปราศจากขวัญจะแสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง  
ขาดความเชื่อมั่น  

 บุญเทียน  สุนารี (2554, หน้า 13) นิยามความหมายของขวัญ หมายถึง ภาวะทางจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมให้เห็นต่อการท างานและสภาพแวดล้อมของงาน
ภายในองค์การ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสะท้อนให้เห็นสภาพของการท างานของบุคลากรในองค์การ เช่น                
ความตั้งใจในการท างาน ความร่วมมือ ความเต็มใจที่จะร่วมทางานกับทีมงาน หรือสมาชิกของทีมงาน                   
การเสียสละ ความกระตือรือร้น 

 ยรรยง  สุขมี (2554, หน้า 10) นิยามความหมายของขวัญไว้ว่า  สภาวะจิตใจหรือความรู้สึกของ
บุคคลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอันเป็น                 
สิ่งบ่งชี้ ให้ เห็นถึงความตั้งใจและท าให้ เกิดก าลังใจที่จะร่วมมือประสานงานกันในการปฏิบัติงานให้                   
ประสบความส าเร็จ 

 อรกาญจน์ ฉีดเสน (2556, หน้า 6) ได้นิยามว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก
และท่าทีของพนักงานครูมีต่องาน ความพึงพอใจ ความมุ่งมั่น ความศรัทธา ความเชื่อมั่น การยอมรับ                   
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ความกระตือรือร้น และการให้ความร่วมมือที่จะทาให้งานส าเร็จ รวมทั้งปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่พนักงานครู  
ในหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันอย่างแน่นอนและชัดเจน 

 ลอล์ด และเกรย์ (Rord & Gray, 1969, p. 163; อ้างถึงใน เมตตา คันธา, 2545, หน้า 9) ให้ค า
จ ากัดความว่า “ขวัญ” คือสัมพันธภาพของบุคคลและกลุ่ม ขวัญเป็นดรรชนีที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีความพึงพอ
ในแรงจูงใจ โดยสร้างพฤติกรรมตามพลังการจูงใจภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่ม ขวัญจะเกิดขึ้นได้
เมื่อบุคคลคิดว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งและขณะเดียวกันก็คิดว่ากระบวนการเดียวกันของกลุ่มจะ
ท าให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนบุคคล และเป้าหมายของกลุ่มได้      

 จูคุส (Jucius, 1971, p. 78) ให้ข้อพิจารณาความหมายของขวัญจากค าถามต่อไปนี้ คือ ขวัญคือ
อะไร ขวัญท าหน้าที่อะไร ขวัญอยู่ที่ไหน ใครบ้างที่ถูกกระทบกระเทือนขวัญ และผลกระทบจากขวัญ                  
มีอะไรบ้าง เมื่อตอบคาถามดังกล่าวข้องต้นแล้ว จะทราบความหมายของขวัญดังนี้  

 1) ขวัญคืออะไร (What it is?) คือ ท่าทีแห่งจิตใจ ความรักหมู่คณะ  
 2) ขวัญท าหน้าที่อะไร (What it dose?) ขวัญจะกระทบกระเทือนต่อผลผลิต คุณภาพ 

ค่าใช้จ่าย ความร่วมมือ วินัย ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มและความส าเร็จลักษณะต่างๆ  
 3) ขวัญอยู่ที่ไหน (Where it resides?) อยู่ที่จิตใจ ทัศนคติและอารมณ์ของบุคคลแต่ละคน
และปฏิกิริยาของกลุ่ม  

 4) ขวัญกระทบกระเทือนถึงใครบ้าง (Whom it affect?) โดยตรง ได้แก่ คนงานและฝ่าย
บริหาร โดยทางอ้อม ได้แก ่ลูกค้าและชุมชน  

 5) ขวัญกระทบกระเทือนต่ออะไรบ้าง (What it affect?) ความตั้งใจในการท างานและ 
ความร่วมมือ 
 เดวิส (Davis, 1981, p. 64) ให้ความหมายของขวัญไว้ว่า ขวัญคือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการท างาน เช่น ความกระตือรือร้น ความมีอารมณ์ด ีความมั่นใจ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ขวัญในการปฏิบัติหมายถึง ความรู้สึกหรือสภาพทางจิตใจ  ก าลังแรงใจ ของบุคคล               
แต่ละบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอันเป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นถึงการ มีความร่วมมือร่วมใจ มีความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจ  มีระเบียบวินัย  และมีความ
เชื่อมั่น ของกลุ่มหรือบุคคลในการท างาน  ขวัญเป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้แต่จะสามารถ
สังเกตได้จากการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในทางบวกหรือทางลบก็ได้ บางครั้งเรียกรวมว่าขวัญ
ก าลังใจ 
 2.2.3  ความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์กร เพราะ
จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญ
กับขวัญในการปฏิบัติงาน 
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 โยเดอร์ (Yoder, 1959; อ้างถึงใน กฤตกร ชลวิสุทธิ์, 2544, หน้า 9) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับลักษณะ
การท างานว่า “ขวัญ” ให้ข้อพิจารณาขวัญว่า 

 1) ขวัญ คือ ท่าทีทางจิตใจ ความรักหมู่คณะ 
 2) ขวัญ  ท าหน้าที่ ก่อให้ เกิดผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิต  คุณภาพค่าใช้จ่ าย                    

ความร่วมมือ วินัย ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่ม และความส าเร็จ ลักษณะต่างๆ 
 3) ขวัญ อยู่ที่จิตใจ ทัศนคติ และอารมณ์ของบุคคลแต่ละคน และปฏิกิริยาของกลุ่ม 
 4) ขวัญ กระทบกระเทือน โดยตรงถึงพนักงาน และฝ่ายบริหาร และโดยทางอ้อมถึงลูกค้า

และชุมชน 
 5) ขวัญ กระทบต่อความตั้งใจในการท างานและความร่วมมือ                                                                                                                                                  
 พูลสุข สังข์รุ่ง (2550, หน้า 165-167) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงาน คือความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของหมู่คณะหรือสมาชิกท้ังมวลของหมู่คณะร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความเต็มใจ และ
พยามที่จะธ ารงไว้ซึ่งสัมพัธภาพระหว่างหมู่สมาชิก ก าลังขวัญจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ก าลังขวัญ
ของแต่ละบุคคล(individual morale) และก าลั งขวัญของหมู่คณะ ก าลั งขวัญทั้ ง 2 ประเภทนี้                 
จะเกี่ยวพันกันจนยากที่จะแยกได้ ที่ใดขวัญของหมู่คณะสูงที่นั่นก าลังขวัญของสมาชิกส่วนใหญ่แต่ละคน
ย่อมสูง แต่ถ้าที่ใดก าลังขวัญของหมู่คณะต่ า ก าลังขวัญของแต่ละคนในส่วนรวมจะต่ าลงด้วย ก าลังขวัญ
ของหมู่คณะหรือองค์การ เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานอย่างมาก เพราะก าลังขวัญที่ดีขององค์การจะ
ช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานมากมาย ดังนี้ 
 1) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 2) การสร้างความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 
 3) เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผลในด้านการควบคุมความประพฤติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดี 
 4) สร้างสามัคคีธรรมและก่อให้เกิดพลังร่วมในหมู่คณะ ท าให้เกิดพลังสามัคคีอันสามารถ
จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์การได้ 
 5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์                
ขององค์การ 
 6) เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการ
ต่างๆ ขององค์การ   
 7) ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 
 อรกาญจน์ ฉีดเสน (2556, หน้า 12) กล่าวว่า ขวัญก าลังใจมีความส าคัญในการบริหารงานเพราะ
ขวัญก าลังใจ สามารถสร้างความสามัคคี ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความศรัทธาเชื่อมั่นและความมั่นคง
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ทางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน สร้างพลังและแรงจูงใจให้คนร่วมมือร่วมใจกันทางานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์                 
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อุทัย หิรัญโต (อ้างถึงใน วธัญญู พัฒชะนะ, 2557, หน้า 8) กล่าวว่าความส าคัญของขวัญและ
ก าลังใจในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน มีลักษณะเป็นการระดมทรัพยากรบริหาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่ง              
ใจเดียวกัน และทางานด้วยความพึงพอใจ โดยแต่ละคนมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้า ดังนั้นจึงอาจ   
สรุปความส าคัญของขวัญที่มีต่อการบริหารงานบุคคลได้ว่า  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  สร้างความจงรักภักดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีต่อองค์การและต่อผู้บังคับบัญชา  
เสริมสร้างวินัยที่ดีในองค์การ  เสริมสร้างการบริหารให้เข้มแข็งและมีความมั่นคง  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในองค์การและปฏิบัติงานดีขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การมากขึ้น  
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์การหรือหน่วยงานของตนเอง 

 พจนีย์ มั่งคั่ง (2559, หน้า 239) กล่าวถึงความส าคัญของขวัญว่า การบริหารงานมีลักษณะเป็นการ
ระดมทรัพยากรการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการ  ให้คนท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียว และ
ท างานด้วยความพึงพอใจโดยแต่ละคนมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้า ความส าคัญของขวัญพอจ าแนกได้
ดังนี้ 

 1) ขวัญจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างสมานฉันท์ 
 2) ขวัญจะสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 3) ขวัญจะเกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับขององค์การ เกิดผลในการควบคุมความประพฤติ

ของบุคคล  กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะอยู่ในระเบียบวินัย 
 4) ขวัญจะสร้างสามัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วม (group enforce)  
 5) ขวัญจะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและ

วัตถุประสงค์ ขององค์การ 
 6) ขวัญจะจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในองค์การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและมีความคิดสร้างสรรค์ที่

เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
 7) ขวัญจะท าให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นคงทางใจ และท างานอยู่กับองค์การนานเท่านาน 
 จากการพิจารณาค าตอบจากความหมายของขวัญโดย จูคุส (Jucius, 1971, p. 78) ว่า 

ขวัญ ท่าทีแห่งจิตใจ ความรักหมู่คณะ ขวัญจะกระทบกระเทือนต่อผลผลิต คุณภาพ ค่าใช้จ่าย ความ
ร่วมมือ วินัย ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มและความส าเร็จลักษณะต่างๆ อยู่ที่จิตใจ ทัศนคติและ
อารมณ์ของบุคคลแต่ละคนและปฏิกิริยาของกลุ่ม ขวัญกระทบกระเทือนถึง คนงานและฝ่ายบริหาร                     
โดยทางอ้อม ได้แก่ ลูกค้าและชุมชน  รวมถึงกระทบต่อความตั้งใจในการท างานและความร่วมมือ 
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 กล่าวคือ ถ้าหน่วยงานใดประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มีขวัญที่ดีแล้ว พฤติกรรมการที่แสดง
ออกมาให้เห็นก็คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ มีก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน อุทิศเวลา
แรงกายของตนเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ทุกคนอยู่ในองค์การอย่างมีความสุข 
กระตือรือร้นในการท างาน ท างานด้วยความตั้งใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าขวัญในการท างานของบุคลากรต่ าหรือขวัญเสีย พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แสดงออกจะเป็นไป
ในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา คือ ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์การแตกความ
สามัคคี ผลงานก็จะลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 2.2.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 
 เป็นที่ยอมรับกันว่าขวัญในการท างานมิใช่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้นและอยู่ได้

อย่างมั่นคงตลอดไป หากแต่ขวัญของสมาชิกในองค์การเกิดขึ้นจากการพัฒนามาตลอดเวลาในส่วนที่
เกี่ยวกับการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การปกครองบังคับบัญชาที่ดี การจัดสวัสดิการที่ดี การจัด
ระบบงานที่ดี ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ฐานะขององค์การ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกเป็นอันมาก 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการท างานนั้น ส่วนใหญ่ล้วนแต่
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์หรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ควรจะได้ รับ
นั่นเอง ซึ่งมีมากมายหลายประการทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริหารจะยึดปัจจัยใด บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
ส าคัญๆ หรือบางครั้งก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยเล็กน้อยเท่านั้นแล้วแต่สถานการณ์ 

 ฮาร์เรล (Harrel, 1964, pp. 260-262) กล่าวว่าขวัญและความพึงพอใจในการท างานนอกจากจะ
เกดิจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของงานแล้ว ยังเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลได้อีก คือ 

 1) เพศ จากการส ารวจหลายครั้ง พบว่าเพศหญิงมีขวัญและความพึงพอใจในการท างาน
มากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีความต้องการด้านการเงิน และมีความทะเยอทะยานทางอาชีพน้อย
กว่าเพศชาย 

 2) จ านวนผู้ที่มีอยู่ในความอุปการะ ผลการศึกษาระดับเจ้าหน้าที่ พนักงาน (white collar 
workers) พบว่าบุคคลที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ในอุปการะมาก จะมีขวัญและความพึงพอใจในการ
ท างานต่ า 

 3.) อายุ จากการศึกษาคนต่างกลุ่มกันจะได้ผลของความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับขวัญและ
ความพึงพอใจในการท างานต่างกัน คือเสมียนพนักงานที่ค่อนข้างมีอายุ แต่มีรายได้และสถานภาพการท างาน
ต่ าจะมีขวัญและความพึงพอใจในการท างานสูง และจากการศึกษาบางกลุ่มพบว่าขวัญและความพึงพอใจ              
ในการท างานจะสูงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น แต่ในบางกลุ่มกับพบว่าแม้บุคคลจะมีอายุมากขึ้นแต่ขวัญและ
ความพึงพอใจในการท างานจะลดลง 
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 4) ระยะเวลาในการท างาน จากการส ารวจหลายครั้งพบว่าในระยะเริ่มเข้าท างานบุคคลจะมี
ขวัญและความพึงพอใจในการท างานสูง และจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงปีที่ห้าหรือปีที่แปด จากนั้นจะเพ่ิมขึ้นอีก
เมื่อมีอายุการท างานมากขึ้นและขวัญในการท างานจะสูงที่สุดเมื่อท างานมาแล้ว 20 ปี 
 5) ความเฉลียวฉลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเฉลียวฉลาดกับขวัญในการท างานขึ้นอยู่
กับความฉลาดของบุคคลและความยากง่ายของงานคือ ถ้าให้คนที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆ มาท างานที่ง่ายๆ 
ก็จะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ 

 6) ระดับการศึกษา มีหลักศึกษา มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่หา
ข้อสรุปไม่ได้ระหว่างความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับขวัญและความพึงพอใจในการท างาน เช่น 
การศึกษากับเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มคนที่ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีขวัญและความพึงพอใจในการ
ท างานไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 7) บุคลิกภาพส่วนตัว บุคลิกภาพส่วนตัวนับว่าเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือท าให้มีขวัญที่ไม่ดีจากทัศนะและแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ พบว่า
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนปฏิบัติงานหรือท าให้เกิดขวัญในการท างานที่ดี ซ่ึงจะท าให้บุคคลเหล่านั้นยอม
อุทิศเวลาให้กับงานที่ท าต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นโยบายในการบริหารงานของผู้บริหาร ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน
ที่ดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคลล้วนมีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น               
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและพยายามเสริมสร้างหรือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้ขวัญในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การให้ได้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ
ในการปฏิบัติงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับว่าจะยึดเอาสิ่งใดมาเป็นเกณฑ์  

 ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจมีความสุข
กายสบายใจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือมีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดีนั้นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งานที่ท า ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความหมายของลักษณะงานที่ท าแล้วเกิดความพึงพอใจหรือขวัญในการปฏิบัติงาน             
ไว้ดังนี้ คือ 

 เบรช (Brech, 1996, pp. 508-516) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับขวัญว่าขวัญเป็นสิ่งกระตุ้นให้คน
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีปัจจัยที่เกี่ยวกับขวัญ ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงในงาน ค่าจ้างดีเพียงพอส าหรับ
ครอบครัวในระดับที่มีเหตุผล  มีโอกาสก้าวหน้า ได้รับความยุติธรรม สภาพในการปฏิบัติงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ การติดต่อสื่อความหมาย การมีภาวะผู้น าที่ดี การหาทางให้งานด าเนินด้วยดี ความภาคภูมิใจ
ในงานและผลผลิต การมีโครงการแนะน าที่ดี และการปรึกษาหารือร่วมกัน 

 เรมเพล และเบนท์ลีย์ (Rempell & Bently, 1964, pp. 631-641) ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 8 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

39 
 
ระหว่างครูใหญ่กับหมู่คณะ  2) เงินเดือนครู 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 4) ภาระรับผิดชอบ
ของครู 5) ศักดิ์ศรีและสถานะของครู 6) ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของครู 7) ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และ 8) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ หรือขวัญที่ดีในการปฏิบัติงาน นั้น 
ได้แก่ งานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ งานที่น่าสนใจ ความแปลกของงานเป็นงานที่สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ ท้าทายความสามารถ มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง เป็นงานที่มีโอกาสสัมพันธ์กับคนอ่ืนและเป็น
งานที่ปลอดจากการควบคุม ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันกับงานลักษณะของงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 2.2.5 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
 “ขวัญ” เป็นความรู้สึกของคนที่มีต่อสภาพแวดล้อม และงานที่ตนท าอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นทั้ง

ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้าบุคคลมีความรู้สึกท่ีดีเรียกว่ามีขวัญดี เขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน แต่ถ้าหากมีความรู้สึกไม่ดีเรียกว่าขวัญไม่ดีคนจะท างานเฉื่อยชา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อขวัญของครู ถ้าครูมีขวัญก าลังใจใน
การท างานก็จะส่งผลต่อนักเรียนโดยโตรง  (อาคม  วัดไธสง, 2547, หน้า 120 -123) 

 ความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
 ส าหรับขวัญในการปฏิบัติงานของครูนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคืองานของโรงเรียนจะ

เจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับขวัญหรือก าลังใจของครูนั่นเอง ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมได้รับผลส าเร็จในการ
บริหารงานถ้าสามารถท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน นอกจากนี้ขวัญยังสามารถช่วยให้เกิด             
สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจท างานเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายการศึกษาที่วางไว้  
สร้างความจงรักภักดีของครูต่อบรรดาเพ่ือนครูและต่อสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะครู
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ท าให้เกิดแรงจูงใจให้คณะครูเกิดความคิดสร้างสรรค์           
ในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา สร้างสามัคคีธรรมและท าให้เกิดพลังสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะครูอัน
สามารถท าให้การรวมตัวกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาได้ 

 การบริหารสถานศึกษาจะประสพผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยเฉพาะครู  มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูเป็นบุคลากรหลักที่จะท าหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ดังนั้นการสร้างขวัญก าลังใจให้ครูจึงมีความจ าเป็นเพราะ
ท าให้เกิดผลดังนี้ 

 1) ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างครู ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 2) ท าให้ผู้บริหาร ครูและคณะบุคลากรอ่ืน  ๆรู้นโยบายเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
ทุกคนมุ่งมั่นท างานเพ่ือให้บรรลุป้าหมาย 
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 3) ท าให้บุคลากรทุ่มเทก าลังกายก าลังใจและสติปัญญา ท างานเต็มศักยภาพ จะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน   

 4) การที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ของสถานศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างานจะ
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนก็จะตั้ งใจเรียน มีความสุขในการเรียน                               
ด้านผู้ปกครองก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาด้วยความสบายใจ 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวัญของครู 
 ขวัญเกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่ท าให้คนเกิดความพึงพอใจในการท างาน  การกล่าวถึงขวัญมักจะมอง

ภาพรวมๆ จากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ ดังที่  ฮอลโลแรน (Halloran, 1978, p. 129) ได้ให้ปัจจัย
เกี่ยวกับขวัญไว้คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 2)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วย
กันเอง 3)  การปกครองบังคับบัญชา 4) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อนโยบาย และเป้าหมายขององค์การ                
5) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ 6) บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน 7) ผู้บริหารเห็นความส าคัญและบุคลากรทุกคน 8) บุคลากรได้รับการยอมรับ
และยกย่องจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 9)  บุคลากรมีความรัก สามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
ท างานเป็นทีม 10) บุคลากรมีความสุขและมีความพึงพอใจต่องานที่ท า 11) องค์การจัดระบบสวัสดิการที่ดี 
12) การได้รับค่าจ้างที่ เหมาะสมและยุติธรรม 13) การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ งมีความเป็นธรรม                            
14) ผู้บริหารให้โอกาสบุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถท างานอย่างเต็มที่  15) ผู้บริหารเห็นคุณค่า                     
การท างานของบุคลากร 16) บุคลากรมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 17) มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ด ี18) มีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานพอเพียง 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในการเสริมสร้างท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานวิธีการในการสร้างขวัญและก าลังใจไม่ใช่เรื่องที่ยากล าบากนักเพียงแต่ผู้บริหารสถานศึกษา  
จะต้องเข้าใจในความต้องการของครูและทราบถึงปัจจัยอันท าให้ครูมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการท างาน 
ก็จะสามารถหาวิธีในการที่จะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างานได้  ปัจจัย   
ที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแล้วว่าเป็นผลต่อขวัญของครูมีหลายประการ เช่น การบริหารงานนโยบาย
โดยทั่วไป วัสดุอุปกรณ์การสอน การเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ภาระในการสอนนโยบาย
เกีย่วกับการ  ลาป่วย การจัดครูเข้าสอนแทน การวางแผน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลต่อขวัญ
ของครู ได้แก่ ลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อครู ความพึงพอใจในหน้าที่
การงานที่ครูปฏิบัติอยู่ สภาพของห้องท างาน เป็นต้น 

 ขวัญของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ขวัญของครูจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน  ครูจะมีความ

ตั้งใจในการสอนเพ่ือให้ลูกศิษย์ของตนมีความรู้อย่างเต็มที่  ขวัญของครูจึงมีผลต่อการเรียนของนักเรียน ดังที่  
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1953, pp. 693-698; อ้างถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547, หน้า 122) ได้ท าการวิจัย
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พบว่า ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างสูง มีขวัญสูงกว่าครู        
ในโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า  นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันจากผลงานวิจัยของ                 
เอลเลนเบอร์ก (Ellenberg, 1972, pp. 37-45; อ้างถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547, หน้า 122) ซึ่งพบว่า ขวัญของครู
นอกจากจะมีผลต่อการเรียนของนักเรียนแล้ว  ยังท าให้สถานศึกษานั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากสถานศึกษา
อ่ืน  ๆกล่าวคือ การที่ครูมีขวัญดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นกว่าสถานศึกษาที่ครูมีขวัญต่ า  
จากการวิจัยของคูปเปอร์ (Cooper, 1974; อ้างถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547, หน้า 122) ก็พบเช่นกันว่าขวัญ
ของครูมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอน  ฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่า ขวัญของครูย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 

 การเสริมสร้างขวัญให้แก่ครู 
 อาคม วัดไธสง (2547, หน้า 122) การท างานใดๆ ก็ตามถ้าหากบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่องานและ

สภาพแวดล้อมของงานตลอดทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน เขาก็จะท างานด้วยความสุข
และด้วยความตั้งใจ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดแก่ครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึง
น าเสนอวิธีที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูดังนี้ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามัคคี
เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ท าให้ครูมีความภูมิใจในอาชีพครู  ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ               
โดยการอบรม  สัมมนาหรือการศึกษาต่อ มอบหมายงานที่ตรงความรู้ความสามารถแก่ครู รวมทั้งมอบหมาย
งานที่ส าคัญ ๆ และท้าทายความสามารถแก่ครู ผู้บริหารต้องอุทิศตนเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ครู ผู้บริหาร
ยอมรับในความสามารถของครูและเห็นความส าคัญของครู ท าให้ครูมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าโดยยึดแบบผู้น าแบบประชาธิปไตย คือให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ต้องจัดระบบสวัสดิการให้ดี ช่วยครูแก้ปัญหาส่วนตัวและการท างาน 

 การสร้างขวัญก าลังใจให้ครู โดยอาศัยทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ตามที่มาสโลว์  
(Maslow, 1943, pp. 370-396)  เสนอไว้คือ มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น คือ 1) ความต้องการทาง
กายภาพ 2) ความต้องการความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการการยอมรับ 
และ 5) ความต้องการส าเร็จสมหวัง   

 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างขวัญก าลั งใจให้ แก่ครู ได้ ดั งนี้   (Lussier & Achua, 2001,                     
p. 81) จัดสถานศึกษาให้สะอาดปลอดภัย เอาใจใส่ดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลของครู เช่นค่าเช่าบ้าน 
ค่าพยาบาล หรือค่าเล่าเรียนบุตร ให้ครูมีความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่กลั่นแกล้ง จัดกิจกรรมให้ครูได้            
มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสังสรรค์ ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ให้ครูได้ท างานตรง
ความสามารถ เห็นความส าคัญของครู ให้ท างานที่ท้าทายความสามารถ เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความเป็นธรรม  
ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้มีความก้าวหน้า ให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และให้มีอิสระในการท างานในหน้าที่   
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 ขวัญเป็นความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างานและเพ่ือนร่วมงาน ถ้าหาก
บุคลากรครูมีขวัญดีก็จะเกิดความร่วมมือในการท างาน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องหมั่น
ตรวจสอบหรือวัดขวัญของครูและบุคลากรอยู่เป็นระยะ เพ่ือจะได้จัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงานและสังคม  
ให้เอ้ือต่อการเกิดขวัญแก่ครูและบุคลากร อันจะส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  (อาคม วัดไธสง, 2547, หน้า 123)   

 การขาดขวัญในการปฏิบัติงาน จะให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือร้น               
ขาดความร่วมมือร่วมใจในสถานศึกษา ขาดความพึงพอใจ ขาดความเชื่อมั่น และระเบียบวินัยหย่อนยาน  
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงไม่ควร
มองข้ามการสร้างขวัญในการปฏิบัติงานนั่นคือ การสร้างแรงจูงใจ เพราะครูถือว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุด
ต่อวงการการศึกษา อันจะน าสู่ การบริหารงานบุคคลประสบความส าเร็จได้  

 2.2.6 การวัดขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญเป็นเรื่องของความรู้สึกท่ีมีอยู่ในจิตใจของคนไม่อาจวัดได้โดยตรงเหมือน วัดขนาดหรือ

ปริมาณของสิ่งของ การวัดขวัญต้องอาศัยวิธีการทางอ้อมโดยการใช้มาตรตรวจสภาพของขวัญของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ในการตรวจสอบขวัญในการท างานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
เสียขวัญหรือขาดขวัญในองค์การขึ้น (ศจี อนันต์นพคุณ, 2543, หน้า 211) มีแนวทางหรือมาตรที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือวัดและตรวจสอบขวัญในการท างานของบุคคลในองค์การดังนี้ 

 1) ระดับความสม่ าเสมอของผลงาน ถ้าผลงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือ
องค์การลดลงอย่างรวดเร็ว หรือลดลงแล้วไม่ยอมขึ้นสู่ระดับปกติอีกเป็นเวลานาน ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึง
ความบกพร่องในการท างาน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากขวัญของผู้ปฏิบัติงานก็ได้ กรณีที่ไม่มีสถานการณ์ร้ายแรง
พิเศษ แต่ระดับการผลิตลดลงฝ่ายบริหารควรจะได้ส ารวจตรวจสอบดูว่าผลผลิตที่ลดลงเนื่องมาจากขวัญของ
คนงานตกต่ าไปใช่หรือไม่ การตรวจสอบระดับ ผลผลิตจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ทราบถึงสภาพของขวัญในการ
ท างานได้ 

 2) การขาดงานหรือเฉื่อยชา ขวัญดีแสดงออกโดยความกระตือรือร้นในการท างาน และ
ตั้งใจในการท างาน ผู้บริหารควรให้ความสนใจการขาดหรือลางานบ่อยๆ และวิเคราะห์เหตุผลในการลา ซึ่งอาจ
ชี้ให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของก าลังขวัญของผู้ปฏิบัติงานได้ดีว่ามีอะไรกระทบกระเทือนขวัญบ้าง ความเฉื่อยชา
ก็เช่นกันจะต้องมีเหตุท าให้เป็นเช่นนี้ หรือสภาพจิตของเขาอาจได้รับความกระทบกระเทือน จึงขาดความ
กระตือรือร้น สภาพเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นสภาพขวัญของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 3) การลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายงาน แม้ว่าองค์การจะได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้หรือได้
จัดระบบเงินเดือนค่าจ้างให้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในการท างานไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ถ้า
คนลาออกหรือโยกย้ายงานมากๆ ก็จะเป็นเครื่องวัดระดับก าลังขวัญของผู้ปฏิบัติงานได้ว่า มีบางสิ่งบางอย่าง
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ผิดปกติ ถ้าเครื่องบ ารุงขวัญทั้งหลายไม่มีอะไรบกพร่อง ก็เป็นที่น่าสังเกตและน่าวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ทีท่ าให้ก าลังขวัญเสื่อมไป และจะหาทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

 4) ค าร้องทุกข์หรือบัตรสนเท่ห์ หากมีการร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงานหรือบัตรสนเท่ห์
กล่าวโทษการท างานของคนในองค์การบ่อยๆ ก็น่าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า เกิดความบกพร่องในการท างาน
ขึ้นแล้ว การร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์จะมีขึ้นยากหากการปฏิบัติงานได้เป็นไปตามปกติผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ได้รับความดูแลเอาใจใส่โดยเสมอหน้า ดังนั้นค าร้องทุกข์หรือบัตรสนเท่ห์จึงใช้เป็นเครื่องชี้สภาพขวัญในการ
ท างานของผู้ท างานได้ 

 5) การวิพากษ์วิจารณ์งานของคนอ่ืน ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหา
เกี่ยวข้องกับขวัญของผู้ปฏิบัติงานเกิดขึ้น หัวหน้างานที่ดีต้องระมัดระวังมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น
อย่างพร่ าเพรื่อ เพราะอาจเป็นหนทางท าลายความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม              
การวิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ท าไม่
เท่ากัน การก าหนดชั่วโมงท างานแตกต่างกัน ตลอดจนการด าเนินการทางวินัยแสดงว่าขวัญของผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความผันแปรขึ้นแล้ว ในแง่ที่ท าให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์เกิดความคับข้องใจ 

 6) การกรอกแบบสอบถามตามระยะเวลาอันเหมาะสม เช่น 4 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง 
นับเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบสภาพขวัญของการท างานโดยทั่วไปได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของค าถาม
และวิธีการที่จะสอบถาม วิธีนี้อาจจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอยู่บ้างก็ตามแต่ก็คุ้มค่า 

 7) การสัมภาษณ์ การสนทนาโดยตรงจะท าให้ได้ค าตอบตรงไปตรงมาและได้ค าตอบที่แปล
ความได้ชัดกว่าแบบสอบถาม แม้จะเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมาก แต่ถ้าผู้ถามมีความรู้
ความสามารถในเทคนิคการถามและสัมภาษณ์อย่างดีแล้ว วิธีนี้นับว่าให้ประโยชน์คุ้มค่าส าหรับ                              

 ศจี อนันต์นพคุณ (2543, หน้า 211) กล่าวว่ามาตรที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
สภาพขวัญในการท างานของบุคคลในองค์การนั้นแบ่งไว้เป็น 2 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ตัวแปรประเด็นขวัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน ประเด็น คือ 

 1) ลักษณะที่ชี้ให้เห็นสภาพของขวัญ ขวัญคือองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของผู้ที่
ปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรู้สึกที่มีต่องาน นั่นแสดงว่าลักษณะที่ชี้ให้เห็นสภาพขวัญจะแสดงออก
ในรูปของพฤติกรรม 

2) วิธีการประเมินขวัญคือ ใช้วิธกีารส ารวจ ซึ่งมีวิธีการส าคัญอยู่ 4 วิธี คือ 
     (1) การสังเกตการณ์ (observation) เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ได้ผลดีที่สุดในการส ารวจหรือ

วัดขวัญว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผู้บริหารสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ด้วย
การเห็นจากการแสดงออก การฟังจากการพูดหรือร่วมสนทนาด้วย และการสังเกตจากการกระท าหากมีอะไร
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เกิดขึ้นจากปกติธรรมดาก็ควรตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น แล้วน าข้อมูลจากการสังเกต        
มาวิเคราะห์จะท าให้ทราบถึงภาวะขวัญของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแน่นอน 

     (2) การสัมภาษณ์ (interviewing) เป็นวิธีการวัดที่มีประโยชน์อีกวิธีหนึ่ง การสัมภาษณ์
นี้จะต้องเผชิญหน้ากันเป็นการส่วนตัว หรือการสนทนาโดยตรงแลกเปลี่ยนข่าวสารกันด้วยวาจา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่างๆ กัน อาจจะท าให้ได้ค าตอบที่ตรงไปตรงมาและค าตอบอาจแปลความได้ชัดเจนกว่าแบบส่ง
ค าถามให้ตอบถึงแม้จะสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ถ้าผู้สัมภาษณ์มีความสามารถและมีเทคนิคในการ
สัมภาษณ์รวมทั้งหาหนทางให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความรู้สึกเป็นอิสระและพูดกันอย่างเปิดอก ก็นับว่าได้
ประโยชน์คุ้มค่าเช่นเดียวกัน 

     (3) การออกแบบสอบถาม (questionnaires) เป็นวิธีที่นิยมกันมากโดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกลงในแบบสอบถาม การสร้างค าถามต้องพิจารณาอย่างดี เพ่ือที่จะตั้งค าถาม
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ให้ได้ทั้งหมด และลักษณะของค าถามจะต้องให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขวัญ
สมบูรณ์ครบถ้วน แบบของค าถามที่นิยมใช้กันทั่วไป มี 4 แบบ คือ ก.) แบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (agree-
disagree-Items) ข.) การเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด (multiple choice questions) ค.) การกรอกรายการ 
(cheek-List of Items) ง.) แบบค าถามให้ตอบตามความเห็นได้อย่างกว้างขวางในตอนท้ายสุด (open-ended 
questions) 

      (4) การเก็บบันทึก (record keeping) คือการเก็บประวัติเกี่ยวกับผลงาน การขาดงาน              
การลางาน การมาท างานสาย การร้องทุกข์ การฝ่าฝืนระเบียบวินัย และอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวัด
ขวัญของผู้ปฏิบัติงาน เพราะบันทึกประวัติต่างๆ ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นท่าทีและความคิดเห็นที่มีต่องาน 
และองคก์าร ประวัติที่จัดท าขึ้นนั้นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอและเชื่อถือได้ 

 2.2.7 ลักษณะพฤติกรรมท่ีเกิดจากขวัญในการปฏิบัติงาน 
 การที่ผู้บริหารจะทราบระดับขวัญของบุคลากร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากร คุณภาพของงาน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงบ ารุงขวัญได้นั้นสามารถดูได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกหรือลักษณะท่าทางที่แสดงออกต่องาน หมู่คณะ และองค์ ดังนี้ 

 พูลสุข สังข์รุ่ง (2550, หน้า 171) กล่าวถึง บุคลากรที่มีขวัญที่ดี ผู้บริหารสามารถสังเกตพฤติกรรม
ได้คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 2) มีความกระตือรือร้น      
ในการท างาน พร้อมที่จะร่วมมือในการท างานอยู่เสมอ 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) อยู่ในระเบียบวินัย 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบอยู่เสมอ และ 5) มีความเชื่อมั่นในองค์กรของตนเอง      

 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 145)  กล่าวถึงการสังเกตหรือประเมินขวัญได้จากการที่
พนักงานมีความกระตือรือร้น  รู้สึกมั่นคงในหน้าที่ที่ท า มีความจงรกภักดี ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าควรมีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลเพ่ีอ จูงใจให้คนท างานได้ดีที่สุด
เท่าที่จะท าได้และตอบสนองความต้องการของพนักงาน  
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 134-135) ให้ความเห็นว่า บุคคลที่มีขวัญดีจะมี
พฤติกรรมคือ 1) มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมท างานเพ่ือให้จุดมุ่งหมายขององค์การส าเร็จลุล่วง                
2) มีความผูกพันกับองค์การ 3) แม้องค์การจะมีปัญหาอย่างไรก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ลุล่วงไป 4) มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอย่างมาก 5) อยู่ในระเบียบวินัยและ
เต็มใจที่จะท าตามกฎข้อบังคับต่างๆ 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล 

 สมศักดิ์  ประเสริฐสุข (2554, หน้า 112) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่ เกิดจากขวัญไว้ว่า                    
ความกระตือรือร้น ความหวัง ความกล้า ความเชื่อมั่น และในทางตรงกันข้ามคนที่ปราศจากขวัญจะ
แสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง ขาดความเชื่อมั่น   

 บุญเทียน  สุนารี (2554, หน้า 13) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดจากกขวัญ ได้แก่ ความตั้งใจในการ
ท างาน ความร่วมมือ ความเต็มใจที่จะร่วมท างานกับทีมงาน หรือสมาชิกของทีมงาน การเสียสละ                
ความกระตือรือร้น 

 อุทัย หิรัญโต (อ้างถึงใน วธัญญู พัฒชะนะ, 2557, หน้า 12) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะที่ชี้ให้เห็น
ถึงสภาพของขวัญและก าลังใจโดยทั่วไปพิจารณาได้คือ 1) ระดับความสม่ าเสมอของผลงาน 2) การขาดงาน
รวมถึงการลาออกจากงานด้วย 3) ค าร้องทุกข์หรือบัตรสนเท่ห์ และ 4) การวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น 

 พจนีย์ มั่งคั่ง (2559, หน้า 238) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่มีขวัญดีและขวัญไม่ดีมัก
แสดงออกดังต่อไปนี้ 1) มีความกระตือรือร้นจะร่วมท างานเพ่ือมุ่งให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 2) มีความ
ผูกพันต่อองค์การ 3) บุคคลจะอยู่ในระเบียบวินัย และเต็มใจที่จะท าตามกฎข้อบังคับต่างๆ 4) พยายามที่จะ
แกป้ัญหาที่องค์การประสบอยู่ตลอดเวลา 5) มีแรงจูงใจ และความสนใจในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ 
และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและคณะ  

 ลอล์ด และเกรย์ (Rord & Gray, 1969, p. 163; อ้างถึงใน เมตตา คันธา, 2545, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า 
ขวัญเป็นดรรชนีที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีความพึงพอในแรงจูงใจ โดยสร้างพฤติกรรมตามพลังการจูงใจภายใต้
ความร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่ม ขวัญจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลคิดว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งและ
ขณะเดียวกันก็คิดว่ากระบวนการเดียวกันของกลุ่มจะท าให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนบุคคล และเป้าหมายของ
กลุ่มได้      

 เดวิส (Davis, 1981, p. 64) กล่าวถึงขวัญว่าคือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกและสะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะการท างาน เช่น ความกระตือรือร้น ความมีอารมณ์ดี ความมั่นใจ เป็นต้น  
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ตาราง 2  แสดงการสังเคราะห์พฤติกรรมหรือผลที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
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คว
าม

ถี่ 

ความมรีะเบียบวินัย * /     /   /    3 
ความเชื่อมั่น *  /       / /  3 

ความกระตือรือร้น * / / /    / / / /  7 
ความร่วมมือร่วมใจ * /   / / / /   / 6 

ความคิดริเริ่ม /         /    2 
ความพึงพอใจ * /   /   /   / 

 
/ 5 

ความหวัง  /       
 

   1 

 
หมายเหตุ: * หมายถงึพฤติกรรมหรือผลที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขต  
                พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดส าคัญของนักวิชาการที่สอดคล้องกันในการสังเคราะห์ตัวแปรพฤติกรรมหรือ
ผลที่เกิดจากขวัญในการปฏิบัติงานโดยใช้ตารางความถี่ในระดับ 3 ขึ้นไป จาก 8 ท่าน ได้แก่ พจนีย์ มั่งคั่ง (2559, 
หน้า 238); สมศักดิ์ ประเสริฐสุข (2554, หน้า 112); ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 138); บุญเทียน สุนารี 
(2554, หน้า 13); เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 145); พูลสุข สังข์รุ่ง (2550, หน้า 171); เดวิส (Davis, 1981, p. 
64) และ ลอล์ด และเกรย์ (Rord & Gray, 1969, p. 163; อ้างถึงใน เมตตา คันธา, 2545, หน้า 9) ได้พฤติกรรม              
หรือผลที่ เกิดจากขวัญในการปฏิบั ติ งานที่ สอดคล้องกัน 5 ลั กษณะ ได้ แก่  1) ความร่วมมือร่วมใจ                               
2) ความกระตือรือร้น 3) ความพึงพอใจ 4) ความมรีะเบียบวินัย และ 5) ความเชื่อมั่น 
 ซึ่ งสรุปได้ ว่ า ขวัญในการปฏิ บั ติ หมายถึ ง ความรู้สึ กหรือสภาพทางจิตใจ ก าลั งแรงใจ                   
ของบุคคลแต่ละบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน            
อันเป็นสิ่ งที่ ชี้ ให้ เห็นจากการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่  มีความร่วมมือร่วมใจ มีความกระตือรือร้น                    
มีความพึงพอใจ ความมีระเบียบวินัย  และมีความเชื่อมั่น ของกลุ่มหรือบุคคลในการท างาน ขวัญเป็นนามธรรม 
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ไม่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้แต่จะสามารถสังเกตได้จากการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งใน
ทางบวกหรือทางลบก็ได้ บางครั้งเรียกรวมว่าขวัญก าลังใจ กล่าวคือ ถ้าหน่วยงานใดประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่มี
ขวัญที่ดีแล้ว พฤติกรรมการที่แสดงออกมาให้เห็นก็คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ มีก าลังใจ                
ที่จะปฏิบัติงาน อุทิศเวลาแรงกายของตนเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ทุกคนอยู่ในองค์การ                    
อย่างมีความสุข กระตือรือร้นในการท างาน ท างานด้วยความตั้งใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
ในทางตรงกันข้ามถ้าขวัญในการท างานของบุคลากรต่ าหรือขวัญเสีย พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แสดงออกจะ
เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา คือ ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์การแตกความสามัคคี 
ผลงานก็จะลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ความร่วมมือร่วมใจ 
 ความร่วมมือร่วมใจหรือ collaboration มาจากภาษาละตินว่า “collaborare” ซึ่งหมายถึง 
“ท างานอย่างหนักร่วมกัน”  

 ส าหรับความหมายของความร่วมมือร่วมใจแม้ว่าในทางจิตวิทยาจะมีผู้ศึกษาไม่มากนักแต่มี
นักวิชาการจากสาขาอ่ืนได้ให้ความสนใจและศึกษาเรื่องความร่วมมือร่วมใจด้วยอย่างไรก็ตามโดยมากแล้ว
ความหมายที่นักวิชาการแต่ละด้านไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งแง่มุมของเชาวน์อารมณ์ความร่วมมือร่วมใจ
หมายถึงทักษะทางสังคมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
(Goleman, 1999, pp. 211-216; Goleman, 1998, p. 27)  

 ในแง่มุมของลักษณะในการท างานร่วมกันความร่วมมือร่วมใจคือการมาท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ
ในการวางแผนหรือการตัดสินใจโดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอว่าตนมีความเชี่ยวชาญอย่างไรบ้างร่วมกัน          
แบ่งความรับผิดชอบรวมถึงจะมีการกระจายอ านาจให้กับสมาชิกโดยจะพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญ 
(Henneman, 1995, p. 104) เพ่ือเป้าหมายที่มีร่วมกันหากต่างคนต่างทางานย่อมท าให้งานไม่ส าเร็จ 
(Soliman, 2001, p. 220)  ในแง่มุมของกระบวนการกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มได้ให้ความหมายของความ
ร่วมมือร่วมใจในลักษณะของความสัมพันธ์ของบุคคลคือความสัมพันธ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและมี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนของ 2 ฝ่ายขึ้นไปเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกันความสัมพันธ์นี้รวมถึงความยึดมั่น
ผูกพันต่อความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเป้าหมายโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เชื่อมต่อกันและ
หน้าที่ที่มีร่วมกันอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่มีต่อกันและกันและการแบ่งปันทรัพยากรและ
รางวัล (Mattessich & Monsey, 1992, p. 7) อีกทั้งยังรวมถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องจัดการและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของงานและมีความสัมพันธ์ทางสังคมในทีมที่มีประสิทธิภาพสมาชิกในทีมจะมีเป้าหมายร่วมกันและ 
ยึดมั่นในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (Leinonen, Järvelä, & Häkkinen, 2005, p. 303)  และในแง่ของ
รูปแบบในการบริหารจัดการความขัดแย้งการมุ่งร่วมมือร่วมใจ (collaborative) เป็นแนวทางหนึ่งในการ
บริหารจัดการความขัดแย้งโดยมีลักษณะของการให้  ความร่วมมือ (cooperative) และการรักษาสิทธิของ
ตนเอง (assertive) ในระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความต้องการหรือความใส่ใจที่จะตอบสนองต่อผลประโยชน์
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หรือความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างเต็มที่ด้วยการผสานความต้องการหรือข้อกังวลใจของทั้ง 2 ฝ่ายเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  (Thomas, 1976, 1990)  

 ลักษณะของความร่วมมือร่วมใจ 
 เบเยอร์เลน (Beyerlein, 2003, pp. 18-19) อธิบายว่า องค์การที่มีความร่วมมือร่วมใจกันจะมีการ

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจร่วมกันและการด าเนินการตามผลการตัดสินใจเป็นโอกาสที่จะใช้
ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายและยังก่อให้เกิดการประสานพลังและความยึดมั่นผูกพันความร่วมมือร่วม
ใจเกิดขึ้นได้ข้ามขอบเขตทั้งในแนวตั้งและแนวนอนการแลกเปลี่ยนถ่ายเทของข้อมูลบุคคลการประสานงาน
และวัตถุก็จะไม่ถูกจ ากัดด้วยการท างานแบบแบ่งกลุ่ม (silo) ความร่วมมือร่วมใจอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของ
การรับผิดชอบหน้าที่ร่วมกันอ านาจบังคับบัญชาและการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

 โกลแมน  (Goleman, 1999, pp. 211-216; Goleman, 1998, p. 27) อธิบายว่าผู้ที่มี
ทักษะความร่วมมือร่วมใจสูงเป็นผู้ที่มีลักษณะ   ดังนี้ 

 1) รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายในงานกับการรักษาความสัมพันธ์พยายามรักษาความ
สมดุลระหว่างงานกับการเอาใจใส่ความสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืนเขาจะคิดว่าการที่จะท างานได้ดีนั้นต้องสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืนด้วยเพราะการท างานต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นเสมอถ้าบุคคลมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนเช่นลูกค้าก็จะสามารถท างานด้วยความราบรื่น 

 2) ให้ความช่วยเหลือและร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆมีส่วนร่วมในการวางแผนการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรให้บุคคลอื่นจะช่วยท าให้พนักงานมีความรู้มากข้ึนมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์การเพราะมีส่วนร่วมในการวางแผนและยังได้รับรู้ว่างานของบุคคลอื่นเป็นอย่างไร                   
ซึ่งอาจจะสามารถน ามาปรับใช้กับงานของตนเองได้อีกด้วย 

 3) ส่งเสริมมิตรภาพและบรรยากาศในการท างานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้พนักงานท างานอย่าง
เป็นกันเองจะเกิดความจริงใจไว้วางใจต่อกันเพราะการเกิดบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนให้พนักงาน
อยากท างานร่วมกัน 

 4) ค้นหาและสร้างโอกาสในการท างานร่วมกันให้ความส าคัญและสนับสนุนโอกาสในการ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนกล่าวคือพนักงานต้องรู้จักเปิดตนเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพราะเมื่อใดที่
พนักงานรู้จักยอมรับผู้อื่นก็เท่ากับว่าพนักงานได้ยอมเปิดโอกาสที่จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

 แนวคิดความร่วมมือร่วมใจ 
 ดามัวล์ และคณะ (D'Amour, et al., 2005, pp. 118-119) ผู้เชีย่วชาญด้านความร่วมมือร่วมใจ

ทางการแพทย์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจว่ามีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 1) การแบ่งปันเป็นแนวคิดที่ส าคัญของความร่วมมือร่วมใจเป็นการแบ่งความรับผิดชอบ 

การร่วมกันตัดสินใจแบ่งปันค่านิยมร่วมกันข้อมูลต่างๆ รวมถึงการร่วมกันวางแผน 
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 2) ความเป็นหุ้นส่วนบุคคลที่มาท างานร่วมกันต้องรู้สึกว่าตนเป็นเสมือนหุ้นส่วนของ                 
งานนั้นๆ และแต่ละคนในกลุ่มต้องตระหนักว่าบุคคลอ่ืนๆ มีความส าคัญต่องานเช่นกัน 

 3) การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันบุคคลที่ท างานร่วมกันจะพ่ึงพาอาศัยผู้อื่นเพราะการท างาน
ร่วมกันจะก่อให้เกิดผลงานแก่องค์การมากกว่าการทางานแบบแบ่งส่วนงาน 

 4) อ านาจเป็นการกระจายอ านาจให้กับผู้อื่นโดยอ านาจจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าหน้าที่หรือต าแหน่ง 

 5) กระบวนการเชิงพลวัตเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์เช่นการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม
เมื่อมีการตัดสินใจหรือการร่วมกันวางแผน 

 บราวน์ (Brown, 2006, p. 11) ผู้เชี่ยวชาญในด้านความร่วมมือร่วมใจแห่งมหาวิทยาลัย
นอร์ทแคโรไลนา (university of north calorina) ได้เสนอว่าความร่วมมือร่วมใจคือการที่บุคคลมา
ท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายการทางานเหมือนกันและร่วมมือกันทางานนั้นจนส าเร็จซึ่งความร่วมมือ
ร่วมใจม ี2 แบบได้แก่ 

 1) ความร่วมมือร่วมใจระยะสั้นเป็นกระบวนการความร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อย่างทันทีทันใด 

 2) ความร่วมมือร่วมใจระยะยาวเป็นกระบวนการความร่วมมือร่วมใจกันที่น ามาใช้เมื่อ
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ 

 โดยสรุปความร่วมมือร่วมใจหมายถึงการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยบุคคลจะต้องประสานความร่วมมือในการท างานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน              
เพ่ือบูรณาการให้เกิดการก าหนดเป้าหมายการวางแผนการตัดสินใจหรือหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจปราศจากอคติ 

 ความกระตือรือร้น 
 ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่องค์การต้องการ 

เนื่องจากความกระตือรือร้นของพนักงานมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานซึ่งความส าเร็จของ
องค์การ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความกระตือรือร้นในการท างาน ดังนี้ 

 ไสว นามโยธา (2552, หน้า 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความกระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง 
การมีความตั้งใจจริง มีความกระฉับกระเฉงในการท างาน ไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง และมี การเตรียม
แผนงานการท างานเอาไว้ล่วงหน้า 

 วันทนีย์ เดชารัตนชาติ (2554, หน้า 52) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความกระตือรือร้นใน การท างาน 
หมายถึง พฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความเอาใจใส่ ใฝ่หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มาท างานก่อนเวลา 
รับผิดชอบต่องานทันทีที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ประสพความส าเร็จโดยไม ่              
ย่อท้อหรือหมดความพยายาม 
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  ทิฆัมพร ปัสสาโก (2555, หน้า 29) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความกระตือรือร้นในการท างาน 
หมายถึง การแสดงลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีความสนใจเอาใจใส่และตื่นตัวที่จะเรียนรู้การ ท างานอยู่เสมอ 
ชอบลองผิดลองถูก มาท างานก่อนเวลาเสมอ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ประสบความส าเร็จลงมือ
ท างานทันทีที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกตื่นตัวในการท างาน 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระตือรือร้น (enthusiasm) หมายถึง 
การมีใจฝักใฝ่ เร่งร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน  

 ฮาฟ์ฟแมน (Huffman, 1988, p. 17) ได้กล่าวไว้ว่า ความกระตือรือร้นอาจจะแสดงออกมาจากการ
ยิ้มแย้ม น้ าเสียงที่ไพเราะ และการใช้ท่าทางในการพูด คนที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี และ
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งที่งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ความกระตือรือร้น ก็เกิด
ความเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าหากพนักงานน าออกมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องพนักงานที่มีความกระตือรือร้น               
จะกระตุ้นพนักงานในกลุ่มให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ความกระตือรือร้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะควบคุม               
ให้เหมาะสม เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติด้วยท่าทีของจิตใจที่ต้องรู้จักการควบคุมให้เหมาะสม 

 ความส าคัญของความกระตือรือร้นในการท างาน 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของความกระตือรือร้นในการท างานว่ามีความส าคัญ

ต่อพนักงานและองค์การ ดังนี้ 
 เบค (Beck, 2007, p. 169) ได้กล่าวไว้ว่า ความกระตือรือร้น เป็นพลังที่มีอานุภาพสูงที่จะช่วยให้

ท าสิ่งต่างๆ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หากการท าสิ่งต่างๆ ด้วยความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น งานนั้นๆ               
ก็ยากท่ีจะส าเร็จ และยังรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องท างานนั้นด้วย ในทางตรงกันข้ามหากคนเรามีความ
กระตือรือร้นที่จะท าอะไรแล้ว จะรู้สึกสนุกกับการที่ได้ท าและพอใจที่จะท าโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ความ
กระตือรือร้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสนใจคือ เมื่อคนเราสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษก็จะ
กระตือรือร้นที่จะรับรู้ เรียนรู้ และกระท าสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ ยิ่งมีความสนใจที่กว้างขวางมากขึ้น
เพียงใด ก็จะยิ่งมีความกระตือรือร้นในเรื่องต่างๆ มากเพียงนั้น และยิ่งมีความกระตือรือร้นในเรื่องต่างๆ               
มากเพียงใด ก็จะรู้สึกสดชื่นและสนุกกับชีวิตมากขึ้น ชีวิตของคนเรายังมีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ต่าง  ๆ
ได้มากมาย คนเรามีความสามารถหลายอย่างที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถต่างๆ ได้ ขอเพียงมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่า กระตือรือร้นที่จะด าเนินชีวิตอย่างมี
ชีวิตชีวา 

 สรุปได้ว่าควากกระตือรือร้น หมายถึงพฤติกรรมในการท างานที่ การแสดงออกถึงการ                        
มีความตั้ งใจ มีความเอาใจใส่ต่องานที่ ได้รับมอบหมาย ท างานที่ ได้รับมอบหมายทันที  ไม่ชอบ
ผัดวันประกันพรุ่ง มีการวางแผนและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา แสวงหาความรู้และวิธีการ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
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 ความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfication) 
 กู๊ด (Good, 1976, p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณภาพ สภาพ

หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ เจตคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพและ
สภาพของงาน 

 ล็อค (Locke, 1982, p. 1319) กล่าวว่าเป็นการยอมรับของบุคคลต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดตั้งอกตั้งใจ 
 กรีนเบอร์ก และบารอน (Greenberg & Baron, 1993, p. 181) นิยามความพึงพอใจในงานว่าเป็น

ปฏิกิริยาตอบสนองทางด้วยความคิดอารมณ์ ในเชิงประเมินต่องาน  ลักษณะความพึงพอใจ ในงาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบความพึงพอใจในงานแต่ละด้าน ซ่ึงอาจสอดคล้องหรือแตกต่างก็ได้ เช่น บุคคลอาจ
มีความพึงพอใจต่อตอบแทนที่ท าได้จากการท างาน แต่ไม่พึงพอใจหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานก็ได้ สภาวะ
ความพึงพอใจในงานของบุคคล มีลักษณะค่อนข้างคงที่ตามประสบการณ์ในการท างานและความคาดหวังของ
บุคคล 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้มีการศึกษาค้นคว้าไว้อย่างพอประมวลได้
ดังนี้ 

 โพบโบ และพ๊อพเพตัน (Pobeaux & Poppleton, 1978, pp. 158-159) กล่าวว่า ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความพึงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ได้แก ่ระดับของงาน เนื้อหาของงาน และพฤติกรรมการบริหาร 
 2) ลักษณะที่เกี่ยวกับกับบุคคล ได้แก ่อายุ ระดับการศึกษา และสุขภาพจิต 
 เดอร์ซอล และคณะ (Dersal, et al., 1986, p. 28) กล่าวว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อความพึงพอใจในการ

ท างาน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารองค์การ การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา สภาวะการท างาน  

 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยได้แก่ ค่าตอบแทนในการ
ท างาน ลักษณะของงานที่ท า ความก้าวหน้าในการท างาน ความมั่นคงของงานที่ท า สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของงานที่ท า 

 สรุปว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานที ่
ได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งทางกาย จิตใจ จนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติ
ทางบวก  มีความสุขในการท างาน ตั้งอกตั้งใจท างานไม่ละทิ้ง ส่งผลต่อคุณภาพของงานและองค์กร 

 ความมีระเบียบวินัย 
 “ระเบียบวินัย”  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554 (2556, หนา 980) ได้ใหความหมายค าวา 
“ระเบียบ” วาหมายถึงแบบแผนที่วางไวเปนแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่นระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ 
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 ณัฐวุฒิ ภิญโญทรัพย์ (2551, หน้า 6) กล่าวว่าระเบียบวินัยหมายถึงการปฏิบัติตาม ระเบียบ  
กฎเกณฑ์  ข้อตกลงที่สังคมก าหนดขึ้นไว้ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้น
ในสังคม 
 สุทธิดา รักษาขันธ์ (2550, หน้า 13)  กล่าวว่าระเบียบวินัยในโรงเรียน หมายถึง กฎเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการควบคุมและส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียนเพ่ือความสงบสุขของโรงเรียน และเพ่ือพัฒนานิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นและติดตัว
ตลอดไป 

 ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 19) ให้ความหมายการมีวินัยหมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
และสังคม และผู้มีวินัยคือผู้ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  และ
สังคมเป็นปกติวิสัยไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน  
 มอริสัน (Morrison, 1996, p. 498) ไดใหความหมายของวินัยทางสังคมวา วินัย คือ ความประพฤติ
และการปฏิบัติจากการฝกและปฏิบัติจนเปนนิสัยเปนแบบแผนของการแสดงออก  ตอไปตลอดชีวิตในแงของ
การสอนวินัยจะหมายถึงกระบวนการชวยเด็กใหพัฒนาพฤติกรรมที่ดีดวย การเรียนรูการควบคุมก ากับ
พฤติกรรมของตนใหเกิดขึ้นเปนของตนเองดวยตัวเองและติดตัวไปตลอดชีวิตพอแมคือบุคคลส าคัญ             
ที่ตองแนะแนวใหเด็กไดพัฒนาการควบคุมตนเองมีความเปนตัวของตัวเอง  ดวยความฉลาดและความเขาใจ               
ตอการมีวินัยของตนหรือปรับเปลี่ยนเมื่อจ าเปน 
 ความส าคัญของระเบียบวินัย  

 เฮอรล็อค (Hurlock, 1984, p. 393) กลาวถึงความส าคัญของวินัยส าหรับเด็กดังนี้  1) วินัยชวยให
เด็กมั่นใจเพราะเปนการบอกวาสิ่งใดควรท าสิ่งใดไมควรท า  2) วินัยชวยใหเด็กหลีกเลี่ยงความรูสึกหรือ                
อับอายตอพฤติกรรมผิดความรูสึกที่ไมสามารถ เลี่ยงไดนี้จะท าให้ไมมีความสุขและเกิดการปรับตัวที่ไมดีช่วยให้
เด็กอยู่ในมาตรฐานการยอมรับของสังคม 3) วินัยชวยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่ไดรับการสรรเสริญซึ่งท าใหเด็ก
ไดรับความรักและการยอมรับที่ส าคัญคือน ามาซึ่งการปรับตัวเพ่ือใหประสบผลส าเร็จและมีความสุข 4) วินัย             
ชวยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงตนเองท าใหเด็กไดรับสิ่งที่เปนความตองการ และ 5) วินัยชวยใหเด็กพัฒนา
จิตส านึกและมโนธรรมซึ่งชวยท าใหการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง 

 จากความส าคัญของการมีวินัยซึ่งเปนเครื่องปลูกฝงการรูจักควบคุมตนเองทีละนอยเพ่ือใหเกิดผลดี
บุคคลจะกลายเปนผูมีพฤติกรรมนาพึงปรารถนาในสังคมของตนการชี้ใหนักเรียนเห็นคุณคาของการรูจัก
ปกครองตนเองเปนสิ่งที่ครูจะตองเอาใจใสปลูกฝงอยูเสมอจนเปนนิสัยติดตัวไปในภายหนาเพ่ือความเปน  
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมตอไป 

 แนวทางการส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540, หนา 18-19) กลาวถึงแนวทางในการสรางเสริมวินัย
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และองคประกอบรวมในการสรางเสริมวินัยมีดังนี้ 1) การท าใหเกิดพฤติกรรมเคยชินโดยใหบุคคลรูเห็นและ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีเพ่ือเปนพ้ืนฐานและปฏิบัติตอเนื่องจนเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี 2) การใชวัฒนธรรมใน
สังคมเปนแนวทางปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าใหเปนพฤติกรรมเคยชินเชนการท าความเคารพดวยการไหว
เมื่อพบผูใหญเปนสิ่งที่เด็กท าไดโดยงาย  3) การใชองครวมซึ่งเปนความสัมพันธระหวางจิตใจพฤติกรรมและ
สติปญญาซึ่งเปนหลักการทางการศึกษาและหลักการพัฒนาจริยธรรมคือมีความเขาใจในความส าคัญของสิ่งที่
กระท ามีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระท ายอมน าไปสูความถึงพรอมในการกระท า 4) การใชแรงหนุน
สภาพจิตเปนการตั้งความมุงมั่นหรืออุดมการณและพยายามปฏิบัติตามเปาหมายที่มุงมั่นไวซึ่งอาจท าใหเกิด
การเปรียบเทียบแตมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใชมากเกินไปจะกลายเปนดูหมิ่นผูอ่ืนเกิดการ                
แขงขันแยงยิงมงุความเดนและความยิ่งใหญ  และ 5) การใชเกณฑบังคับเปนวิธีที่ท าใหเกิดวินัยไดชั่วระยะหนึ่ง
เมื่อไมมีผูใดควบคุมวินัยก็จะหายไปจึงเปนวิธีที่ไมถูกตองในการเสริมสรางระเบียบวินัย 
 สรุปได้ว่าความมีระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง            
ขององค์กร ตลอดจนความค านึงถึงจรรยาบรรณ จารีตประเพณี และค่านิยมอันดี เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยภายในองค์กรและต่อสังคม 

 ความเชื่อม่ัน 
 อภิชาติ  โสภาแดง (2549; อ้างถึงใน ธาตรี  ลีธีระประเสริฐ, 2551, หน้า 11) ได้กล่าวเปรียบเทียบ
ความเชื่อมั่นกับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อความเชื่อของผลิตภัณฑ์ไว้ว่า  ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
และอุปกรณ์คือคุณลักษณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทนทานและมีความสามารถที่จะใช้งานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์  หมายถึงความน่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะท างานหรือใช้งาน
ได้อย่างพอใจในช่วงระยะเวลาและสภาวะที่ก าหนดความเชื่อมั่นหมายถึงคุณภาพในระยะเวลายาวความ
เชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่าย   
 จรวยพร ธรณินทร์ (2552, หน้า 119) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง                 
การฝึกจิตใจให้กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
 ดวงรัตน์  รอดณรงค์ (2555, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นไว้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นเรื่อง
ของความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ซึ่งล้วนมีอยู่ในตัวเองจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของ                     
แต่ละบุคคล  สามารถแสดงออกได้ทั้งด้านวาจากิริยาท่าทาง โดยมีเหตุผลรองรับในความเชื่อนั้นๆ เพราะเมื่อ
เกิดความเชื่อมั่นที่ถูกต้องนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ในทางตรงกันข้ามหากความเชื่อมั่นนั้น
เป็นไปในทางที่ผิดแล้ว ผลที่ได้รับย่อมไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้เชื่อและสังคมเป็นแน่ เพราะความเชื่อมั่นนั้น                
จะน าไปสู่การปฏิบัติของผู้เชื่อเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเชื่อในการท างาน   

 ประเภทของความเชื่อมั่น 
 ความเชื่อมั่นในตนเองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (Jones, 2011) ดังนี้ 
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 1) ความเชื่อมั่นในตนเองที่ได้มาจากการสะสมความรู้จากการปฏิบัติ เป็นความเชื่อมั่นที่ได้
จากการท างานอย่างหนึ่งอย่างใดซ้ าๆ และต่อเนื่อง จนเกิดความช านาญและเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ โดยผ่าน
การลองผิดลองถูกทั้งประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ท าและประสบความล้มเหลวโดยประสบการณ์ใน
การท างานของบุคคลที่ได้จากการสะสมความเชี่ยวชาญในอาชีพถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่ได้
จากการประสบความส าเร็จและประสบความล้มเหลวในการท างาน ความเชื่อมั่นประเภทนี้จะช่วยให้คนกล้า
ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นระบบขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามก าหนดระยะเวลา 

 2) ความเชื่อมั่นในตนเองที่ได้จากจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคล เป็นความเชื่อมั่นที่ได้มาจาก
ความคิดส่วนบุคคลที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคล โดยจะมีศักยภาพแตกต่างกัน แม้การพิจารณาในสิ่งเดียวกัน
บุคคลจะมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแตกต่างกัน ซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองประเภทนี้มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย หากบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีการประเมินโดยใช้หลักเหตุผลและผลจะสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน หากบุคคลที่มีความเชื่อมั่น  
ในตนเองสูงมีการประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ใช้หลักเหตุผล แต่ใช้ความรู้สึกและจิตใต้ส านึกในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ จะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจและในการปฏิบัติงานสูง 

 ประโยชน์และความส าคัญที่จะได้รับจากความเชื่อมั่น 
 เบิร์ก (Berk, 1991, p. 179) ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งของบุคคลที่มี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือในสังคม เพ่ือให้สังคมนั้นๆ ยอมรับ หากบุคคลใด 
มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ และสามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมตามสิทธิและหน้าที่ที่ถูกต้องได้  เนื่องจากบุคคลมีความปรารถนาดีที่จะรับความส าเร็จ                      
ความภาคภูมิใจในตนเองและต้องการให้คนอ่ืนยอมรับนับถือในความส าเร็จของตนเอง หากความต้องการนี้
ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่น่าพอใจจะท าให้บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยจะเกิด
ความรู้ซึ่งเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าความต้องการนี้ถูกขัดขวาง จะท าให้เกิดความรู้สึกมีปมด้อยเกิดขึ้น
หรือเสียความภาคภูมิใจในตนเองได้  

 สรุปได้ว่าความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของบุคคลที่มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและกล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
ความรู้สึกมั่นใจ มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ตนกระท าและพร้อมที่จะยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจและ
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข และมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน                  
นั่นก็คือความเชื่อมั่นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในตัวเอง แต่รวมถึงความเชื่อมั่นในผู้อื่นด้วย 
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2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 
          2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมที่แสดงออกในทุกด้านถูกต้อง 
เหมาะสม ทั้งต่อบุคลากรของสถานศึกษา และบุคลภายนอกอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ความส าเร็จสู่สถานศึกษา 

 คุณลักษณะ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Characteristics ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว ้ดังนี้ 
 พรพิมล นิยมพันธ์ (2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายว่าคุณลักษณะ หมายถึงลักษณะส่วนตัวหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแต่ละบุคคลที่บ่งบอกถึงลักษณะประจ าตัวของบุคคลเหล่านั้นให้ปรากฏ
แก่ผู้อ่ืน 

 มานิตย์ สิทธิโสภาสกุล (2549, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ดีที่
มีในตัวบุคคล อันเกิดจากความรู้ความสามารถรวมทั้งสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการบังคับ
หรือไม่บังคบัว่าจ าเป็นต้องมีในบุคคลนั้นๆ เช่น ภาวะผู้น า ความสามารถทางภาษาความมีมนุษยสัมพันธ์และ
ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และได้กล่าวถึงความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารว่า หมายถึง สิ่งที่ดีที่
มีในตัวผู้บริหาร อันเกิดจากความรู้ความสามารถที่ปลูกฝังได้ เกี่ยวกับภาวะผู้น า ความสามารถทางภาษา 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ การมีคุณธรรมจริยธรรม  ได้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านสรุปความหมายและคุณลักษณะส าคัญของผู้บริหาร ดังนี้ 

  บังอร จงสมจิตต์ (2551, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารว่า หมายถึง
คุณลักษณะประจ าตัวของผู้บริหารที่แสดงออกมาให้ปรากฏและมีอิทธิพลท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธา
เชื่อถือพร้อมที่จะปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

 ตรึกจิต  บินต่วน (2556, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาคือ 
ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ประจ าตัวที่บ่งบอกถึงความดีของผู้บริหารสถานศึกษา             
ที่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารคือลักษณะและพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหารที่มี
ต่อบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 2.3.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการท างาน และคุณสมบัติหลายอย่างรวมกันตามที่

หน่วยงานต้องการจึงจะบริหารงานให้เกิดผลดี จะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่ขาดความสามารถย่อมจะขาดความ
เชื่อถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา อันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาของการบังคับบัญชาในที่สุดความสามารถในการทา
งานของผู้บริหาร นอกจากจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ (ไฮมัน  สก๊อต และคอนเนอร์: 
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Haiman, Scott & Connor, 1985, p. 442) ซึ่งลักษณะท่าทางและบทบาทของผู้น าหรือหัวหน้างานที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (ผู้น าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีการวางตัวที่เหมาะสม  มีความเข้าใจ
ถูกต้อง และมีสัมพันธ์อันดีกับลูกน้อง) เพราะผู้น าเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์การกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ร่วมงานจึงมีความส าคัญต่อการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมาก (พูนสุข สังข์รุ่ง, 2550, หน้า 166)  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ตรึกจิต  บินต่วน (2556, หน้า 8) ที่ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาคือ 
ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ประจ าตัวที่บ่งบอกถึงความดีของผู้บริหารสถานศึกษา               
ที่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ความสามารถ
หรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ ของผู้บริหารที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะที่ปฏิบัติเป็นกิจนิสัย มีบุคลิกน่าเลื่อมใส น่าเคารพและน่าศรัทธา 2) ด้านภาวะผู้น า หมายถึง 
ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ของผู้บริหารที่สามารถจูงใจ ประสานงานให้บุคคลอ่ืนๆ 
ปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  3) ด้านความรู้ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถหรือ
คุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้ของผู้บริหารเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ การวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร สามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีความรู้เรื่องการนิเทศการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา
อยู่เสมอ 4) ด้านความสามารถในการบริหาร หมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะที่สังเกตได้
ของผู้บริหารในการใช้เทคนิค วิธีการ ศิลปะในการบริหารงานและสามารถน าความรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2.3.3  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สแตดท์  (Stadt, 1973, pp. 49-53) ได้สรุปลักษณะผู้บริหารที่ดีไว้ ดังนี้ 1) ค านึงถึงมาตรฐาน             
ในการท างาน  2) เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนหรือพ่ึงพาอาศัยได้  3) มีความกล้า กล้าคิด กล้าที่จะเสี่ยง 4) มีความ
รับผิดชอบ 5) มีความสามารถที่จะแบ่งงานให้ผู้ อ่ืนช่วยปฏิบัติ  6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพที่ดี                    
8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  9) มีความสามารถในการสื่อความหมาย 10) มีสุขภาพดีและแข็งแรง 11) มีสติปัญญา 
12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

 ยุคล์  (Yukl, 1998, pp. 145-154) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการ
ท างานดังนี้ 1) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  2) ไวต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3) มีความ
กระตือรือร้น 4) เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 5) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 6) การตัดสินใจที่ถูกต้อง               
7) มีอิสระในการคิดการท า 8) สร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น 9) มีชีวิตชีวา 10) มีความมุ่งมั่น 11) มีความเชื่อมั่น              
ในตัวเอง 12) มีความอดทนต่อความเครียด 13) มีความพึงพอใจที่รับผิดชอบ 

 ฮอตเกทต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256-258)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา
ว่าลักษณะพิเศษหลายประการที่ปรากฏในตัวบุคคลจะมีความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการให้มี
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ประสิทธิภาพ คุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู้น าดังกล่าว  
ได้แก่ 1) การมีสติปัญญาเหนือผู้อื่น 2) การมีความมั่นคงทางอารมณ์ 3) การรู้จักใช้แรงจูงใจ 4) การมี
ทักษะในการแก้ปัญหา และ 5) การมีทักษะในการบริหาร 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 397-399) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารที่
ประสบความส าเร็จ จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) บุคลิกภาพ (personality) ได้แก่
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความบากบั่นและความพยายาม ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และคุณงามความดี                
2) การจูงใจ (motivation)  ได้แก่ งานและความต้องการของบุคคล ความส าเร็จของงาน ความต้องการในพลัง
อ านาจ  3) ทักษะ (skill) ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การรับรู้ และการ
บริหารงาน 

  เจริญ แสนภักดี (2549, หน้า 1) ได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน พบว่า ตอนที่ 1 ระบุคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบุตาม
คุณลักษณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีระดับความเหมาะสมมาก ได้แก่  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวิสัยทัศน์ 
มองการณ์ ไกล มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ ได้  มีทักษะการตัดสินใจ  มีทักษะ                          
ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวแบบที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการบริหารงาน               
ที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบุคลิกดีวางตัวเหมาะสม 
น่าเชื่อถือ มีทักษะด้านการวางแผน มีความสามารถทางเทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างกรอบแนวคิด                  
มีทักษะในการพูดและการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในองค์การ และ ตอนที่ 2 ก าหนดตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ พึงประสงค์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าและพัฒนาขึ้น ในแต่ละคุณลักษณะที่ระบุไว้  
ก าหนดตามระดับของความเหมาะสม และความเป็นไปได้มาก ซึ่งได้สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะสามารถสร้างขวัญในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่ 
การมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา และทักษะในด้านวิชาชีพการบริหาร
สถานศึกษา การสร้างกรอบแนวคิด สร้างวิสัยทัศน์ การวางแผนต่างๆ และมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การมีมนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารที่ดี การควบคุมก ากับ การรายงานและการประชาสัมพันธ์                     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลง ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นผู้บริหารที่มี
ความคิดอย่างสมเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความยืดหยุ่นในการท างานตามขอบเขต               
ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักการให้อภัยหรือให้โอกาสแก่ผู้ที่ผิดพลาด มีบุคลิกภาพในการสร้างความ
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เป็นกันเองและยกย่องผู้อ่ืนด้วยท่าทีที่แสดงความจริงใจ มีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนรอบข้าง มีพฤติกรรมการ
ควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความเข้าใจผู้เดือดร้อน เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การยอมรับ 
ในเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล และพยายามให้แต่ละคนได้มีโอกาสท างานที่ถนัดและสนใจให้มากที่สุดเท่าที่
จะสามารถท าได้ การให้เกียรติแก่ทุกคนและยอมรับว่าเขาเป็นสมาชิกที่มีความส าคัญต่อหน่วยงานอย่าง              
เท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิที่จะคิดปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้วยตัวของเขาเอง ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคนและถ้าเป็นความคิดที่มีประโยชน์แก่ส่ วนรวม              
ก็สนับสนุนและยกย่องความคิดนั้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อ่ืน ความพยายามให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดี            
ในการท างานและได้พบความส าเร็จในการท างานเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดขวัญที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
 ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี (2550, หน้า 48-181) กล่าวถึง นักบริหารการจัดการแบบมืออาชีพ  ประกอบด้วย  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา การจัดการความขัดแย้ง  
การสร้างทีมงาน  การมีคุณธรรมจริยธรม 
 ณัฐธิดา จันทวี (2553, หน้า 21) ได้สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าด้านการบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาชีพ คุณลักษณะด้านความเป็น
ผู้น าจะต้องสามารถชักจูงใจให้ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมีมนุษยสัมพันธ์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการ
แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การ
บริหารจัดการโรงเรียนนั้นเกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสอดคล้อง
กันและเห็นว่าน่าจะสัมพันธ์กับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา  
ได้แก่  คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าทางวิชาการ มองการณ์ ไกล                       
ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ซื่ อสัตย์สุจริต ความกระตือรือร้น ความเมตตากรุณา เป็นผู้ ใฝ่รู้                       
ความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม  
จริยธรรม 
 ผดุงขวัญ บุตรสิน (2558, หน้า 59) คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีควรประกอบไปด้วย ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และความรู้
ทางวิชาชีพ 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารผู้วิจัยได้วิเคราะห์ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
การพิจารณาแบบย้อนกลับ (backward design) โดยการสอบถามครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 10 ท่าน รวมผู้วิจัย กล่าวถึงความหมายและคุณลักษณะที่สอดคล้องกันทุกประเด็น 8 
ท่านใน 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่ท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครู และนักวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ เจริญ แสนภักดี (2549, หน้า 86-89); ยุคล์ (Yukl, 1998, pp. 145-154);    
ฮอตเกทต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256-258) และ ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 397-399)                 
ได้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ด้าน คือ  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านมนุษยสัมพันธ์  ดังภาพ 
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ภาพ 2  แสดงการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา แบบย้อนกลับ (backward design) 
 

             (เจริญ  แสนภักด,ี 2549) 
 1.   มีคุณธรรมและจริยธรรม (B)      
 2.   มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล (D) 
 3.   มีทักษะในการวิเคราะห์ปญัหา  
      และสถานการณไ์ด้ (C)  
 4.   มีทกัษะการตดัสินใจ (C) 
 5.   มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (F) 
 6.   มีความเป็นแบบอย่างท่ีดี เปน็ตัวแบบท่ีดี (B) 
 7.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (D) 
 8.   มีการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิผล (C) 
 9.   มีความรับผิดชอบ (B) 
 10.  มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล (C) 
 11.  มีบุคลิกด ี วางตัวเหมาะสม น่าเชื่อถือ (A) 
 12.  มีทักษะด้านการวางแผน  (D) 
 13.  มีความสามารถทางเทคโนโลยี (C) 
 14.  มีทักษะในการสร้างกรอบแนวคิด  (D) 
 15.  มีทักษะในการพูดและการสือ่สาร (F) 

 

               (Yukl, 1998) 
1.  การปรับตัวเข้ากับสถานการณ ์ (D) 
2.  ไวต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมที่ 
     เปลี่ยนแปลง (C) 
3.  มีความกระตือรือร้น (A) 
4.  เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  (B) 
5.  ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย  (F) 
6.  การตัดสินใจที่ถูกต้อง (C) 
7.  มีอิสระในการคดิการท า (B) 
8.  สร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น  (D) 
9.  มีชีวิตชีวา  (A) 
10.  มีความมุ่งมั่น  (A) 
11.  มีความเช่ือมั่นในตัวเอง  (A) 
12.  มีความอดทนต่อความเครียด (A) 
13.  มีความพึงพอใจท่ีรับผิดชอบ (B) 
 

          (Hodgetts, 1999) 
1.  การมีสติปญัญาเหนือผู้อื่น (C) 
2.  การมีความมั่นคงทางอารมณ์ (A) 
3.  การรูจ้ักใช้แรงจูงใจ (F) 
4.  การมีทักษะในการแก้ปัญหา (C) 
5.  การมีทักษะในการบริหาร (C) 
 
 

       (Hoy & Miskel, 2001) 
1. บุคลิกภาพ (A) 
2. การจูงใจ (F) 
3.  ทักษะด้านการบริหาร  (C) 
 

ด้านบุคลิกภาพ             =  A 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม    =  B 
ด้านความรู้ความสามารถ  =  C 
ด้านวิสยัทัศน ์               =  D 
ด้านมนุษยสมัพันธ ์         =  F 
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จึงสามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาคือลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีต่อครูและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มี 5 ด้าน ได้แก่                     
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านมนุษยสัมพันธ์   
ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
           ด้านบุคลิกภาพ 

 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545, หน้า 40-42) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งท าให้บุคคลมีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่ พันธุ์กรรม สิ่งแวดล้อม                
การเรียนรู้ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นตามความประสงค์ บุคคลแต่
ละคนต่างมีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งแบบแผนการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้อ่ืนและ
แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวอาจคล้ายคลึงกันบางส่วน แต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด 

 ซิมบาร์โด และรัช (Zimbardo & Ruch, 1980, p. 292) กล่าวว่า บุคลิกภาพ เป็นผลรวมของ
ลักษณะ เชิงจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคน มีผลต่อการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหลากหลายของบุคคลนั้น                  
ทั้งส่วนที่เป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่ายและพฤติกรรมภายในที่สังเกตได้ยาก ลักษณะที่หลากหลาย
ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลแสดงออก ต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา 

 บุซซิน และคนอ่ืนๆ (Bootzin, et al., 1991, p. 502) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสัย
และรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน 

 โซโลมอน (Solomon, 1996, p. 231) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางด้านจิตวิทยาที่
เป็นเอกลักษณ์ (unique psychological makeup) ของบุคคลมีแนวทางการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม                 
อย่างสม่ าเสมออย่างไร 

 ซิมบาร์โด และเจอร์ริ่ง (Zimbardo & Gerrig, 1996, p. 292) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง 
ผลรวมของลักษณะเชิงจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคน มีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหลากหลายของบุคคล
นั้นทั้งส่วนที่เป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่าย และพฤติกรรมภายในที่สังเกตได้ยาก ลักษณะที่หลากหลาย
ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลแสดงออกต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา 

 โมเวน และไมเนอร์ (Mowen & Minor, 1998, p. 198) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบของ
พฤติกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความคิดและอารมณ์ที่แสดงลักษณะการปรับตัว              
ของแต่ละคน เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตของเขา 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ 
 ทวีโชค วิไลพันธุ์ (2555, หน้า 56) กล่าวว่า บุคลิกภาพมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็น

เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ท าให้เกิดความรู้สึกทางใจหรืออารมณ์ต่อผู้พบเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ ส่งผลให้
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต 
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 กิวแลนด์ (Gilliland, 1989, p. 307) กล่าวว่า การศึกษาเรื่องบุคลิกภาพท าให้บุคคลพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเอง โดยมีแรงขับ (drive) ที่กระตุ้นให้บุคคลพัฒนาตนเพ่ือไปสู่จุดหมายหรือไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ตนต้องการหรือการมีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ บุคลิกภาพที่พัฒนาแล้ว หรือ
บุคลิกภาพที่งดงามใครเห็นก็ยกย่องนับถือ มีผู้คนในสังคมยอมรับ สามารถปรับตนให้เข้ากับคนอ่ืนและสังคม
ที่ตนอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 
 วิจิตร อาวะกุล (2542, หน้า 122) กล่าวว่า บุคลิกภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

1) รูปร่างหน้าตา สวย หล่อ สูงใหญ่ สง่างาม 2) กิริยาท่าทาง มารยาท การเดิน การนั่ง การยืน การออก
ท่าทาง การรับประทาน 3) การแต่งกายดี สะอาด เรียบร้อย มีรสนิยม 4) การพูดจา การสนทนา การแสดง
ความคิด ได้รับการฝึกหัด พูดไพเราะ มีจังหวะ มีมารยาท ส่อให้เห็นถึงการมีการศึกษา รสนิยมของผู้ดี และ 
5) นิสัยใจคอสุภาพเรียบร้อย เป็นคนเยือกเย็นไม่ใจร้อน วู่วาม โกรธง่าย โอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ ซื่อตรง                   
ไม่ทุจริต ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดอบายมุขต่างๆ 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 36-40) กล่าวถึงความส าคัญของบุคลิกภาพของผู้บริหาร                    
5 ประการ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่ทาให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จ 2) เป็นผู้ที่มีบทบาท 
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา 3) จูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพล
เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ของการบริหารที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 4) ผู้นามีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์
ขององค์การและของพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ อิทธิพลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือนากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย และ 5) ผู้บริหารยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม 
และสามารถน ากลุ่มให้ปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 สรุปได้ว่าบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของคนๆ นั้น เช่น รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย 
ค าพูด  ซึ่งท าให้บุคคลนั้นๆ มีบุคลิกภาพในลักษณะที่ เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า 
และบรรลุผลส าเร็จ เป็นผู้ที่มีบทบาท สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าคิด 
กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ  สามารถควบคุมอารมณ์ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นคนมีอารมณ์ดีและมองเหตุการณ์
หรือสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้สึกเครียด เป็นผู้ รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการท างาน มีความเข้าใจอารมณ์ 
และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความสามารถในการยืนหยุ่นและการปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 263) ได้ให้ความหมายของคุณธรรม

ไว้ว่าสภาพคุณงามความดี 
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 สมชาย เทพแสง (2548, หน้า 20-23) กล่าวว่า มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ผู้บริหารต้องมี
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งวางตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 

 กู๊ด (Good, 1973, p. 641) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือ
พฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็นความเคยชิน หรือคุณภาพของบุคคลที่ได้กระท าตามความคิด และ
มาตรฐานของสังคม ซึ่งเกี่ยวกับความประพฤติและหลักศีลธรรม 

 โควเบิร์ก (Kohlberg, 1976, pp. 4-5) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะของความรู้รับผิดชอบ
ชั่วดี เป็นเกณฑ์มาตรฐานของความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้น จนกระทั่งมีพฤติกรรมเป็นของ
ตนเอง สังคมจะเป็นผู้ตัดสินของการกระท าพฤติกรรม อันนั้นจะเป็นเครื่องมือตัดสินว่าการกระท านั้นถูกหรือผิด 

 ความส าคัญของคุณธรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2544, หน้า 12) กล่าวว่า ภารกิจของครูนับเป็นกิจ                     

ที่ส าคัญยิ่งใหญ่ ข้าราชการครูถือได้ว่าเป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาคุณภาพของคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่เป็นโลกาภิวัตน์ ประเทศ
ทั้งหลายล้วนต้องแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและเทคโนโลยี ประเทศใดมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมจะสามารถพัฒนาประเทศ
ให้อยู่ในระดับแนวหน้าได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม 

 สมพร เทพสิทธา (2544, หน้า 7-9) ได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า ก่อนนี้
นักจิตวิทยาได้ให้ความส าคัญของค าว่าไอคิว ซึ่งหมายถึงความฉลาดทางเชาว์ปัญญาว่าส าคัญที่สุด ต่อมาได้
พบว่าคนที่มีไอคิวสูงอาจจะไม่ได้รับความสุขและความส าเร็จเสมอไป จึงได้ให้ความส าคัญแก่ค าว่าอีคิว ว่ามี
ความส าคัญยิ่งกว่าไอคิว ในปัจจุบันนี้นักจิตวิทยาได้ยอมรับว่าการมีไอคิวสูง อีคิวสูงไม่เพียงพอ จะต้องมี              
เอ็มคิวสูงด้วยจึงจะสมบูรณ์ เอ็มคิว หมายถึง ความฉลาดทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม บุคคลบางคน
จะเป็นคนเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่อาจจะขาดหรือบกพร่องในด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

 มงคล ภาธรธุวานนท์ (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีพฤติกรรมกระท า
ผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะการกระท าผิดวินัยปีละเป็นพันรายด้วยกรณีต่างๆ กัน เช่น ท าร้ายร่างกาย 
ทะเลาะวิวาท ทุจริตการเงิน เรียกรับประโยชน์จากนักเรียน เล่นการพนัน ละทิ้ งงานในราชการ                           
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับครูด้วยกัน ค้ายาเสพติด ล่อลวงข่มขืนศิษย์ การลงโทษนักเรียนเกินเหตุ                     
การประพฤติชั่วด้วยประการต่างๆ ล้วนมาจากการขาดคุณธรรม 

 องค์ประกอบของคุณธรรม 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หน้า 37) ได้ก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 กล่าวว่า ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างานโดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 ประการ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
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ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม การใช้ระบบ
คุณธรรมการรับฟัง ปัญหา การระดมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)               
3) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4) ผู้บริหารอุทิศเวลา
ให้กับการท างาน 

 นงลักษณ์ วิรัชชัย และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 5) ได้รวบรวมองค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ความส าคัญในสังคมไทย มีรายละเอียด 14 ประการ ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบ                     
3) ความมีสติสัมปชัญญะ 4) ความขยันหมั่นเพียร 5) ความมีวินัย 6) ความอดทน 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์               
8) ความยุติธรรม 9) ความเป็นกัลยาณมิตร 10) ความสามัคคี  11) ความกตัญญูกตเวที  12) ฉันทะ                       
13) ความประหยัด และ 14) ความเป็นอิสระ 

 สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือ
พฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็นความเคยชิน หรือหลักธรรมค าสอนอันเป็นแนวทางในการประพฤติ 
ผู้บริหารควรมีคุณธรรมในลักษณะ ดังนี้ 1) มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 2) มีความเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3) มีความยุติธรรม มีเหตุผล และวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 
4) มีความรักและห่วงในผู้ร่วมงาน 5) ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 6) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี
แก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 7) ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน และ 8) การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และบทบาทของผู้บริหาร 

 ด้านความรู้ความสามารถ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 243) ได้ให้ความหมายของความรู้             

ไว้ว่า สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นคว้า  หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะ 

 บลูม (Bloom, 1976, p. 231) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ 
วิธีการและกระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ าอันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ 

 ดาเวนพอร์ต และพรูสัค (Davenport & Prusak, 1998, p. 155) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง 
สารสนเทศผนวกกับประสบการณ์ บริบท การตีความ และการไตร่ตรอง ความรู้เป็นรูปแบบที่มีมูลค่าสูงของ
สารสนเทศ ที่พร้อมจะถูกน าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจและการกระท าต่างๆ 

 ความส าคัญของความรู้ความสามารถ 
 ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลัก ที่ส าคัญของ

สถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรม จริยธรรม               
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหาร สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
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 เชษฐา แสงรัตน์ (2553, หน้า 37) กล่าวว่า บุคคลที่เป็นมืออาชีพในการบริหารงานจริงๆ จะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต้องเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรหรือ
หน่วยงานอย่างจริงจัง 

 องค์ประกอบของความรู้ความสามารถ 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540, หน้า 4) ได้สรุปแบบสอบถามของผู้บริหารจากการสัมมนาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 42 คน มีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงาน 7 ประการ ดังนี้ 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) มีความก้าวหน้า
ทันเหตุการณ์ 3) มีประสบการณ์ ความรอบคอบ ความรู้กว้างขวาง 4) มีความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหว
พริบ 5) มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา 6) มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และ               
7) มีความรู้และทักษะเหนือชาวบ้าน 

 ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 22-24) ได้สรุปทัศนะในเรื่องการศึกษาต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรี
ทางการบริหารการศึกษาขึ้นไป และมีความรู้ครอบคลุมทุกด้านไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) การบริหารและการจัด
การศึกษา 2) จิตวิทยาการทางานกับคนอ่ืน 3) พ้ืนฐานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ 4) บริบททางการบริหาร
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบกฎหมาย สังคมวิทยา ปรัชญา เศรษฐกิจ และการปกครอง 

 สรุปได้ว่า ความรู้ความสามารถ หมายถึง วิธีหรือกระบวนการต่างๆ ในการที่จะพัฒนาตนเอง ทฤษฎี
และทักษะที่ได้รับจากการจดจ าและความเข้าใจ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผู้บริหารควรมีความรู้               
ในลักษณะ ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ รอบคอบ ความรู้กว้างขวาง 2) มีความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบ                 
3) มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา 4) มีความรู้ในสถานการณ์ต่าง  ๆได้เป็นอย่างดี และ 5) มีความเข้าใจ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 ด้านวิสัยทัศน์ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556, หน้า 1126) ได้ให้ความหมายของ 

วิสัยทัศน์ไว้ว่า การมองการไกล 
 เบนนิส (Bennis, 1985, p. 89) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพองค์การในอนาคต ซึ่งได้มาจาก

ปัญญา ความคิด มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ขององค์การ โดยภาพนั้นตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงน่าเชื่อถือ และดึงดูดใจให้ปฏิบัติตาม อันจะท าให้องค์การมีสภาพดีกว่าที่จะ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 บริมเบิร์ก และกรีนฟิลด์ (Blimberg & Greenfield, 1986, pp. 227-228) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ 
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องการให้เป็น
อนาคต และสามารถกระท ากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคตได้ส าเร็จ 
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 คอตเตอร์ (Kotter, 1996, pp. 68-69) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคตที่น ามาท าให้
กระจ่างว่าท าไมบุคคลต้องสร้างขึ้นในอนาคต ซึ่งสิ่งที่สร้างขึ้นนั้น สามารถกระตุ้นให้บุคคลมุ่งมั่นและ
ด าเนินการไปสู่ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงและ ทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการประสานการปฏิบัติ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล แม้ว่าจะมีบุคคลจ านวนมากก็สามารถด าเนินการไปด้วยดีและรวดเร็ว 

 ฟิลิป (Phillips, 1997, p. 7) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่สามารถก าหนดกรอบการท างานที่
จะนาไปสู่การปฏิบัติและให้นโยบาย ต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน แต่ในเวลา
เดียวกันน าไปสู่สิ่งที่ไกลออกไปได้ 

 ความส าคัญของวิสัยทัศน์ 
 ดุ๊ค (Duke, 2007, p. 51) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ท าให้ผู้บริหารมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่แท้จริง

ขององค์กร และสามารถก าหนดภาพในอนาคตขององค์กรได้ว่าต้องการให้เป็นอย่างไร เพ่ือก าหนดกิจกรรม 
และแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามต้องการโดยไม่เสียเวลากระท าการในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และ
ยังเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจอย่างเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดา 

 เดวิส และโธมัส (Davis & Thomas, 1989, pp. 22-23) กล่าวว่า วิสัยทัศน์มีคุณค่าเป็นสิ่งส าคัญ
ประการแรกที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมี และเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้สมาชิก ทุกคนได้เข้าใจอย่างชัดเจน โดย
เน้นที่ผลผลิต เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการ 

 คาล์ดเวลล และสปิงค์ (Caldwell & Spinks , 1990, p. 174) กล่าวย้ าว่า ผู้น าจะต้องผูกพันกับ
วิสัยทัศน์นั้น และสามารถน าวิสัยทัศน์ลงสู่นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในแต่ละวันขององค์การได้ 

 คอตเตอร์ (Kotter, 1996, p. 72) กล่าวว่า ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และน าวิสัยทัศน์มาผลักดันให้
เกิดผลสู่การปฏิบัติ น าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตามวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์จึงเป็นการชี้แนวทางการ
พัฒนาองค์กรและในท านองเดียวกันก็จะสะท้อน ถึงผู้น าด้วยจากวิสัยทัศน์นี้เอง เพราะวิสัยทัศน์จะเป็น
ทิศทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การ 

 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หน้า 37) ได้ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 กล่าวว่าผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม และมี
วิสัยทัศน์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 ประการ ดังนี้ 1) บริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ควรจะเป็นในอนาคต 3 - 5 ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น                 
2) ผู้บริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 
3) ผู้บริหารริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 4) ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 แมนเนสส์  (Manasse, 1986, p. 150) กล่าวว่า องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ประกอบด้วย            
1) วิสัยทัศน์ขององค์กร เกี่ยวกับภาพที่กว้างและสมบูรณ์ของระบบองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม
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เป็นการมองในภาพรวมทั้งองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) วิสัยทัศน์ในอนาคต คือการสร้างภาพของระบบ
องค์กรภายใต้สภาพแวดล้อม ณ จุดหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง 3) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล จะเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กร อันเป็นความสามารถที่จะประสานงาน และ 4) วิสัยทัศน์กลยุทธ์                  
เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบัน 

 บราอันส์ (Braun, 1991, p. 1139-A) ก าหนดมิติของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 3 มิติ 
คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์  (formulated vision) 2) การเผยแพร่วิสั ยทัศน์  (articulated vision) และ               
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (operational vision) 

 ล็อค และคนอ่ืนๆ (Locke, et al., 1991, pp. 53-54) ได้เสนอแนวคิดว่า การสร้างวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารได้มาจากวิธีการ 4 วิธี ดังนี้ 1) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง การสนทนาพูดคุย และฟังความ
คิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 2) โดยกระบวนการจัดกระท าข้อมูล หมายถึง           
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือนาไปก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งต้องอาศัยความรู้
ความสามารถของผู้ บริหารในเรื่อง การมีสายตายาวไกล ความเข้าใจ วัฒนธรรมขององค์กร ความเข้าใจถึง
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแนวโน้มของโลกในอนาคต ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององค์กร 
ความสามารถในการคาดคะเนแรงต่อต้านที่อาจจะเกิดขึ้น ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง
ได้ตลอดเวลา 3) โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนออกมา เป็นถ้อยค าได้อย่างชัดเจน มีพลังในการกระตุ้นให้
สมาชิกทุกคนท างานเพ่ือเป้าหมายขององค์กร และ 4) โดยการประเมินผลเป็นระยะ หมายถึง การทดสอบว่า
วิสัยทัศน์นั้นสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของสมาชิกในองค์กรหรือไม่ หากได้ค าตอบปฏิเสธ ผู้บริหาร   
ก็จะต้องน าวิสัยทัศน์นั้นมาพิจารณาเพ่ือปรับเปลี่ยนต่อไป 

 มอริส และแบรนดอน (Morris & Brandon, 1993, pp. 24-62) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
วิสัยทัศน์ประกอบด้วยปัจจัยร่วมขององค์กร จุดอ่อน คุณลักษณะของงาน และการรู้ถึงข้อมูลขององค์กรอ่ืนๆ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองการไกลไปในอนาคตของผู้น าองค์กร การก าหนดทิศทางใน
อนาคตระยะยาว การแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน วิสัยทัศน์เกิดจากการคิดโดยใช้ปัญญาในการ
ด าเนินงานเพ่ือท าให้การมองอนาคตเป็นจริง ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ในลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นผู้มองการณ์ไกล 
สามารถคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ 2) สามารถก าหนดเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน 3) มีมุมมองแห่งอนาคต สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร 4) ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และ 5) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
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 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 879) ได้ให้ความหมายของ                     

มนุษยสัมพันธ์ไว้ว่า ความสัมพันธ์ในทางสังคมของมนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2552, หน้า 1) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความ สัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืน ในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ การพูดคุย รวม ถึงการให้ความร่วมมือต่างๆ ระหว่างบุคคล 
มนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์ (science) และศิลป์ (art) ศาสตร์ เป็นทฤษฎีหรือหลักการที่สามารถเรียนรู้ได้ศิลป์ 
เป็นการน าศาสตร์ไปปฏิบัติได้ 

 เดวิส (Davis, 1977, p. 103) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจ ในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ เพ่ือใช้ใน การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ การให้ความ
ร่วมมือ และการให้ความจงรักภักดี ในการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคล ต่อบุคคล ตลอดจนองค์กรต่อ
องค์กร 

 ดูบริน (Dubrin, 1981, p. 4) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะและการปฏิบัติในการน า
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม 

 เบนตั้น (Benton, 1998, p. 325) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทั้งในระดับบุคล กลุ่ม และองค์การทั้งในเรื่องความขัดแย้งและความร่วมมือ 

 ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550, หน้า 13) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ                 

การบริหาร 8 ประการ ดังนี้ คือ 1) ท าให้เกิดความเข้าใจ รักใคร่ นับถือ และศรัทธาซึ่งกันและกันในหมู่คณะ                
2) ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3) ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร เป็นกันเอง และมีความ
อบอุ่นในการท างาน 4) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ 5) ท าให้ทุกคนมีความสุข
ในการท างานและท างานเป็นทีม 6) ท าให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และมุ่งมั่นในการท างาน 7) ท าให้
ลดความขัดแย้งในองค์การ และ 8) ท าให้เกิดพลังกลุ่มผู้ท างานด้วยกัน 

 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2552, หน้า 1) กล่าวว่า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ท าได้ไม่ยากนัก ถ้ารู้จัก

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตัวเองตลอดเวลา การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ง่ายๆ มีดังนี้ 1) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ               
ของเรา คือ รู้จักเกรงใจเขา ถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหน ถ้าเราท าต่อคนอ่ืนเขาก็คงไม่ชอบด้วย เช่น การส่งเสียงดัง
รบกวนเขาในขณะที่เขาก าลังมีสมาธิหรือหลับนอน 2) ยิ้ม และพยามเรียกชื่อของเขาให้ถูก คือ การยิ้มเป็นสิ่ง
ที่สามารถสร้างความประทับใจในแรกพบ รวมทั้งการเรียกชื่อของเขาให้ถูกต้องด้วย ไม่ใช่จะเรียกชื่อเขา 
กลายเป็นเรียกชื่อพ่อของเขา 3) การทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป ถ้าเรามีโอกาสเจอคนที่รู้จัก เราสามารถ
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ทักทายเขาก่อนเราจะสร้างความประทับใจเขาได้มาก การทักทายปราศรัยจะท าให้คนเป็นกันเองกับเรา               
ชอบเรามากยิ่งขึ้น 4) พูด และกระท าการต่างๆ อย่างจริงใจและเป็นกันเอง การพูด การกระท าอย่างเป็น
กันเองและจริงใจ จะท าให้คนมีความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น เมื่อได้รู้จักเรา และต้องการสนิทสนมกับเรามากยิ่งขึ้นด้วย 
5) มีเมตตาธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กับผู้อ่ืน การมีเมตตาธรรม ท าให้การท างานร่วมกันดียิ่งขึ้น เมื่อมีอะไร
ผิดพลาดก็ให้อภัยกัน ช่วยเหลือกัน และ  6) พร้อม รับฟังคนอ่ืนและพยามสนใจฟังคนอ่ืนพูดให้มาก การฟัง
บางครั้งดีกว่าการพูด เพราะไม่มีใครชอบฟังคนอ่ืนพูดฝ่ายเดียว แต่ในทางกลับกัน คนเราส่วนใหญ่อยากพูด
มากกว่าฟัง และอยากพูดในสิ่งที่ตนต้องการพูด บางครั้งคนฟังก็ไม่ต้องการฟัง ดังนั้น การฟัง คนอ่ืนพูดหรือ
สนใจฟังคนอ่ืนพูด จึงเป็นศิลป์อย่างหนึ่งในการสร้างมิตร มากกว่าการก่อให้เกิดศัตรู ดังการพูด เพราะบางคน
พูดด่าคนอ่ืน ว่าให้คนอ่ืน ท าให้เกิดผลเสียขึ้น จากมิตรก็กลายเป็นศัตรูในที่สุด 

 คาร์เนกี้ (Carnegie, 1974, pp. 48-174) ได้เสนอการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยกฎการชนะใจมิตร
และครองใจคนไว้ 14 ประการ ดังนี้ 1) อย่าวิพากษ์ วิจารณ์ อย่าดุด่าคนอ่ืน 2) จงให้เกียรติผู้อ่ืนและแสดง
ความยินดีต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 3) กระตุ้นจูงใจผู้อ่ืนในสิ่งที่เขาต้องการ 4) ให้ความสนใจผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 
5) ท าให้ผู้อ่ืนมีความรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ และต้องท าด้วยความจริงใจ 6) ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน และอย่าบอกใครตรงๆ ว่าเขาผิด 7) เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับผู้ อ่ืน 8) ขณะสนทนาให้                         
คู่สนทนาตอบ 9) ท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกว่าการท างานส าเร็จเกิดจากความคิดของเขา 10) เข้าใจและ
เห็นใจผู้อ่ืน ถึงแม้เขาผิดก็ให้อภัยเขา 11) บอกผู้อ่ืนว่าเขาผิดโดยทางอ้อม 12) พูดถึงความผิดของตนเอง 
ก่อนที่จะพูดถึงความผิดของคนอ่ืน 13) พยายามใช้ค าถามมากกว่าที่จะใช้คาสั่ง และ 14) ต้องรักษาหน้าผู้อ่ืน
ในที่สาธารณชน 

สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องสร้างสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อันจะเป็น
สะพานทอดไปสู่การสร้างมิตร กระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพโดยมีความ
พอใจ การยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ และการให้ความจงรักภักดี ในการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่าง
บุคคล ต่อบุคคล ตลอดจนองค์กรต่อองค์กร ผู้บริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ในลักษณะที่ มีเมตตาธรรม 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและ มีความจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้เกียรติผู้อ่ืนและแสดงความยินดีต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 
เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว และเป็นคนมีอารมณ์ดี พูดคุย เล่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาส
อันควร 
 2.3.4 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 การที่สมาชิกในองค์การจะมีขวัญสูงหรือต่ าเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นปัจจัยหนึ่ งที่มีความส าคัญ  คือ ลักษณะท่าทีและบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากผู้บริหารมีสัมพันธภาพอันดี มีท่าทีเป็นกันเองและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันย่อมจะท า
ให้บรรยากาศในการท างานมีชีวิตชีวา และมีขวัญในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าผู้บริหารวางตัวแบบเจ้านาย                    
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ผู้วางอ านาจ ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความจริงใจคอยแต่จับผิดอยู่ร่ าไปจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดขวัญ
ในการปฏิบัติงาน เพราะผู้บริหารเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การกับผู้ปฏิบัติงาน 
(ศจี อนันต์นพคุณ, 2543, หน้า 212) 

 2.3.5 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารและขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญในการปฏิบัติงานนั้นหากจะเปรียบไปก็คล้ายกับสุขภาพของร่างกายมนุษย์ เพราะขวัญอาจ

เป็นได้ทั้งในความหมายทางบวกหรือลบ ดีหรือเสีย หากผู้บริหารมีความปรารถนาที่จะให้องค์การด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องให้ความส าคัญเฝ้าระวังพิจารณาและตรวจตราก าลังขวัญในการปฏิบัติงานใน
องค์การอยู่เสมอ 

 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factors theory) ได้กล่าวไว้ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพอใจใน
งานว่า ความรู้สึกที่ว่าผู้บังคับบัญชาของตนมีความสามารถ ความยุติธรรม รวมทั้งเต็มใจที่จะกระจายอ านาจ
ให้ลูกน้องหรือเต็มใจที่จะสนับสนุนพัฒนาลูกน้อง เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว จะท าให้เกิดความพึงพอใจ            
ในงาน เกิดขวัญในการปฏิบัติงานมากขึ้น (Herzberg, 1959, pp. 113 -115) 

 พรนพ พุกกะพันธ์ (2545, หน้า 221) ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดขวัญและก าลังใจที่ดีซึ่งมี
อิทธิพลตอ ความรูสึกของบุคคล เชน สภาพการท างาน ลักษณะของงาน ความกาวหนาในการท างานและ            
ทาทางของผูบังคับบัญชาตลอดจนฐานะขององคกร ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดขวัญและก าลังใจที่ดี ประกอบดวย              
ปจจัยที่ส าคัญดังตอไปนี้คือ   

 1) ลักษณะทาทางและบทบาทของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาผูรวมงาน                 
หากผูบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีกับลูกนองและเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันยอมจะท าใหบรรยากาศ                
การท างานรวมกันมีชีวิตชีวาและลูกนองจะมีขวัญที่ดีแตผูใตบังคับบัญชาวางตัวแบบเจานายผูเรืองอ านาจ                 
มนุษยสัมพันธที่ดีขวัญของลูกนองจะตกต่ า 

 2) การมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หากมอบหมายงานไม เหมาะสม
กับบุคคล ซึ่งอาจเปนรูปแบบของความไมเหมาะสมกับความถนัดไมเหมาะสมกับ บุคลิกภาพหรือความรู
ความสามารถของเขาจะท าใหผูปฏิบัติเกิดความคับของใจเกิดความไมพอใจ ซึ่งเปนการท าลายก าลังขวัญ            
ของเขาดวยแตถาการมอบหมายเปนสิ่งที่ถูกใจถูกกับความถนัดถูกกับ นิสัยใจคอเขายอมจะพึงพอใจและ
ท างานดวยความสุขขวัญก็เกิดขึ้นตามมาความพึงพอใจในการ ท างานที่ปฏิบัติอยูยอมไดผลงานมากกวาที่ตอง
ปฏิบัติงานที่ไมพอใจ  

 3) การจัดสภาพการท างาน สภาพการท างานมีอิทธิพลตอรางกายและจิตใจของบุคคล            
เปนอันมากและมีสวนเสริมสรางขวัญและท าลายขวัญเปนอยางยิ่งการจัดสภาพการท างานที่ดีถูก หลักอนามัย   
เชน สถานที่สะอาดเรียบรอย มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวนไมรอนอบอาว อากาศถายเทไดสะดวก              
จะท าใหคนงานบังเกิดความสบายใจไมรูสึกร าคาญหรือมีอารมณขุนมัว ขวัญของเขาก็จะดีแตถาการจัด    
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สภาพการท างานไดสะดวก มีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการ ปฏิบัติงานครบถวน เหมาะสมแก่          
การปฏิบัติงานเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยผดุงขวัญในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  

 4) ระบบการวัดผลความส าเร็จในการท างาน ระบบการเลื่อนต าแหนง การเลื่อน เงินเดือน 
การโยกยายสิ่งเหลานี้ถาปฏิบัติอยางไมมีระเบียบกฎเกณฑจะมีผลกระทบกระเทือนขวัญ มากที่สุด  

 5) ความพึงพอใจตอวัตถุประสงคหลักนโยบายด าเนินงานขององคการจนการจัดการ                
องคการและระบบงานที่มีประสิทธิภาพขององคการสิ่งเหลานี้นับวาเปนเรื่องส าคัญมากเพราะถาทุกคนหรือ
สมาชิกสวนใหญขององคการมีความเขาใจซาบซึ้งถึงระบบและการด าเนินงานขององคการ แลวบุคคล                   
เหลานั้นยอมอุทิศเวลาใหแกงาน มีก าลังใจและก าลังขวัญในการปฏิบัติงานไดดีขึ้น  

 6) สุขภาพทั้งทางกายและทางจิตของผูปฏิบัติงาน การที่จะมีขวัญดีนั้น นอกจากจะ
ค านึงถึงปจจัยในการท างานแลวตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่ท างานดวย เชน ปญหาทาง ครอบครัว 
สุขภาพอนามัยที่ไมดีเปนตน และยังตองค านึงถึงอามรณโดยทั่วๆ ไปของแตละบุคคล ซ่ึงเปลี่ยนไปมาอยูเสมอ
ไมเหมือนกัน เมื่อมาเปรียบเทียบกันแลวก็แสดงใหเห็นวาใครจะมีความ พอใจในการท างานที่ท าอยูมากนอย
แตกตางกันอยางไร  

 7) มีความสัมพันธภายในครอบครัว ญาติมิตร เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงานเปนไปไดไมมี                  
ปญหาใดๆ ที่กอใหเกดิขอขัดแยงกันขึ้น เขาใจกับเพ่ือนรวมงานหมูคณะ  

 8) ไมมีปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ เกี่ยวกับศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง สิ่งแวดลอม     
ทางสังคม เช่น ปญหาจราจรแหลงที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ  

 9) การควบคุมดูแลอยางเพียงพอผูบริหารทุกคนควรจะเปนที่ปรึกษาแกลูกนองไดอยางดี              
เชน ชวยแนะน าแกไขปญหา ฉะนั้น สัมพันธภาพระหวางหนางานและผูรวมงานจึงมีความส าคัญ ตอการ               
เสริมสรางขวัญและความส าเร็จขององคการอยูมาก  

 10) ความพึงพอใจในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรางวัลที่ ไดรับ เลื่อนต าแหนง                  
ที่เหมาะสม การใหสวัสดิการ บ าเหน็จ บ านาญ  

 11) โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟง ตามปรกติทุกหนวยจะมีเหตุอัน                 
กอใหเกิดความคับแคนใจระหวางผูรวมงานหรือระหวางคนงานกับฝายบริหาร เชน สภาพและ สิ่งแวดลอม               
ในการท างานไมดีการมอบงานใหท าไมเหมาะสม การปกครองบังคับบัญชาไมยุติธรรม ปญหาดังกลาวนี้                 
ตองจัดใหมีทางระบายขึ้น หากคนงานไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีแตวา ฝายผูบังคับบัญชาไมยอม
รับฟงก็จะท าใหคนงานเกิดความคับของใจและท าลายขวัญของเขาดวย  

 12) การใหบ าเหน็จรางวัลและการลงโทษ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดีตองรับรูในความดี                
ของเขาโดยใหบ าเหน็จความดีซึ่งอาจจะเปนการเลื่อนขั้นหรือต าแหนงใหสูงขึ้น เพ่ิมเงินเดือนให้มากข้ึน
ตลอดจนการชมเชยใหรางวัลเปนพิเศษจะเปนการท าใหเขามีก าลังใจใหกระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน             
ดวยความขยันขันแข็งดีสวนหนาที่ท าผิดวินัยหรือมีขอบกพรองประการใดก็ตามควรมี การลงโทษตามควร                
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แกกรณีโดยเครงครัดเสมอกันและเปนธรรมเพ่ือรักษาวินัยของกลุมและความ เปนอันหนึ่งเดียวและเปนวิถทีาง
หนึ่งที่จะสรางเกิดขึ้นและด ารงอยูอยางมั่นคง 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายคนซึ่งในแต่ละ
การศึกษาจะแตกต่างกันตามบริบทของสังคม และในส่วนของวงการศึกษาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูไว้หลายท่าน เช่น 

 ธงไชย อนันตพรรค (2551, หน้า 75)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3  ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก  

 พยนต์ บุญเพ็ง (2553, หน้า 110)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมากทุกด้าน                               
2) เปรียบเทียบสภาพขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่าครูมีเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่การงานแตกต่างกัน มีระดับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ยรรยง สุขมี (2554, หน้า 142-143) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่าขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเชี่ยวชาญหรือความรู้ความสามารถกับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับค่อนข้างสูง และได้ให้เสนอแนะ
สถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและหาวิธีการที่จะรักษาระดับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ให้อยู่ในระดับมากตลอดไปเพราะขวัญเป็นเรื่องของความรู้สึก
และทัศนคติของแต่ละบุคคล ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม  เช่น สนับสนุนให้ครู
ได้รับความก้าวหน้า โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมดูงาน การลาศึกษาต่อหรือการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงาน
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ให้สูงขึ้น ควรปรับปรุงวิธีการท างานโดยยอมรับหรือยกย่องชมเชยครูในความสามารถ สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือครู เช่น สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ การตอบแทนผลงานด้วยการให้รางวัลหรือโบนัส 

 สันทนีย์ บุญถนอม (2554, หน้า 70) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
โรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 17 ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูด้านการจูงใจในระดับ 
ปานกลาง 

 บุญเทียน  สุนารี (2554, หน้า 88-92) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า 1) ระดับขวัญของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีขวัญอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และ                
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญเรียง ตามล าดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ปัจจัยด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ และปัจจัยด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล 

 บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 110-113) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ด้านความเป็น
ประชาธิปไตย ด้านการอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน  ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการด้าน
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง              
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ                    
ด้านการเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์                           
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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 จันทรา ศรีโกศะบาล (2554, หน้า 71) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมผู้น า               
มุ่งสัมพันธ์ และพฤติกรรมแบบมุ่งงานส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คณิตตรา เจริญพร (2555, หน้า 79) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา                
ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความสามารถในการบริหารส่งผลการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ทวีโชค วิไลพันธุ์ (2555, หน้า 115)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที ่                   
พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียน  สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านบุคลิกภาพ  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านผู้น า  ด้านวิชาการ และด้านการตัดสินใจ 

 รังสินันท์ แป้นทอง (2556, หน้า 60) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพ่ีน้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารส่งผลต่อขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก    

 อรกาญจน์ ฉีดเสน (2556, หน้า 70) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนคร พบว่าการศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตพบว่า โดยภาพรวมพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาขวัญก าลังใจเป็นรายประเด็นพบว่า อยู่ในระดับมาก                     
ทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด 3 ล าดับแรกคือ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี การเห็นความส าคัญและพร้อมปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกงาน 

 จินดา พุ่มสกุล (2556, หน้า 120) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 
พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ วิสัยทัศน์ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม 
วิชาชีพ บริหารจัดการดี ภาวะผู้น า และบุคลิกภาพ 
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 ศิริรัตน์ ทองมีศรี (2556, หน้า 204-205) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร 
ลักษณะงานของครู และแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารภาวะผู้น าของผู้บริหาร ลักษณะงานของครู 
และแรงจูงใจในการท างานของครูส่งผลทางตรงต่อคุณภาพในการปฏิบัติของครูยิ่งไปกว่านั้นวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารภาวะผู้น าของผู้บริหาร และลักษณะงานของครูส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพในการปฏิบัติของครู                 
ผ่านแรงจูงใจในการท างาน ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครู 
แรงจูงใจในการท างานของครู  

 ผดุงขวัญ บุตรสิน (2558, หน้า 110) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ             
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปราจีนบุรี  พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารด้านความรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อ               
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นด้านที่มีอ านาจการพยากรณ์ .304  และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
.205 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 สามารถ ฟองศิริ (2558, หน้า 67) ได้ศึกษา เรื่องคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า                        
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณสมบัติทั่วไป ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู้น า ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษานั้นจะด าเนินการ
ส าเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษานั้นได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
หลายประการ ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะทางการบริหารที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถชาญฉลาดและเป็นที่ยอมรับของคณะครู ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชน
และสังคม สามารถส่งผลถึงความส าเร็จของสถานศึกษา ตลอดจนท าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และยึดแบบอย่างที่จากผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 อรุณี เจริญจิตรกรรม (2550, หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีผลวิจัยพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
กับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี พบว่าคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง 

 พิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์ (2559, หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม                
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ด้านภาวะผู้น า ความฉลาดมีความรู้และความสามารถการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง 
มนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการตัดสินใจตามล าดับ และคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    
เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ความฉลาดมีความรู้และความสามารถ 2) คุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารและ 3) ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้พบว่า คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ความฉลาดมีความรู้และความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และ
ภาวะผู้น า สามารถ ท านายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครได้ร้อยละ 35.20 
 2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 สวาริงยิม (Swaringim, 1982, p. 1785-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบขวัญของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลกับครูประถมศึกษาเอกชนในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ผลการวิจัยพบว่า
ขวัญของครูทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 6 องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจ               
ของครู ความสามัคคีระหว่างครู ฐานะของครู ความช่วยเหลือทางการศึกษาจากชุมชน สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียนและความกดดันจากชุมชน และมี 4 องค์ประกอบที่ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความสามัคคีกับผู้บริหาร เงินเดือนครู ชั่วโมงการสอนของ
คร ูและเนื้อหาของหลักสูตร 

 เวอร์ท (Wert, 1988, p. 2595-A) ได้ท าการวิจัย เรื่องขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับขวัญในการท างานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง เพศ อายุ ระดับที่ท าการสอนและประสบการณ์     
ในการสอนของครู จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้ได้กรอบแนวคิดปัจจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับขวัญ 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและความส าเร็จก้าวหน้าในหน้าที่ 
ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะของงาน  2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร 
การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการทางาน เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และองค์ประกอบของขวัญ ได้แก ่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสม่ าเสมอในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ความเชื่อมั่นและยอมรับ
นับถือผู้บังคับบัญชา และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเพ่ือน ามา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้  คือ 
 2.5.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึงลักษณะและพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ดี
ของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิดของ เจริญ  แสนภักดี (2549, หน้า 86-90) ; ยุคล์  (Yukl, 1998, pp. 145-
154); ฮอตเกทต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256-258); ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 397-399) 
ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านวิสัยทัศน์  และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้ 

1) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นภาพลักษณ์อัน
ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง เหมาะสมน่าเชื่อถือที่จะท าให้สถานศึกษาประสบความก้าวหน้าและ
บรรลุผลส าเร็จ  สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ เป็นผู้รู้จักตนเองสามารถควบคุมอารมณ์ในการท างานได้อย่างเหมาะสม               
มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีอารมณ์ดีและมองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้สึกเครียด และมี
วัตถุประสงค์ในการท างาน มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  มีความสามารถในการยืนหยุ่น
และการปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ 

2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สิ่งดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้ 
ตามหลักธรรมค าสอนอันเป็นแนวทางในการประพฤติของผู้บริหารโดย มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน         
มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความยุติธรรมมีเหตุผลและวางตัวเป็น
กลางอย่างสม่ าเสมอ  มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน  ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน และการมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร 

3)  ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึง  
การมีประสบการณ์รอบด้านมีความรู้กว้างขวาง  มีทักษะในการบริหารจัดการ มีความเฉลียวฉลาดและ
ปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และ
มีความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4) ด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง การคิดถึงเหตุการณ์ความเป็นไปไปในอนาคตของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยการก าหนดทิศทางในอนาคตระยะยาวการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจนวิสัยทัศน์
เกิดจากการคิดโดยใช้ปัญญาในการด าเนินงานเพ่ือท าให้การมองอนาคตเป็นจริงผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์      
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ในลักษณะดังนี้คือ  เป็นผู้มองการณ์ไกลสามารถคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถก าหนด
เป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอนาคตได้อย่างชัดเจน มีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อเกี่ยวข้อง                  
สร้างสัมพันธ์ระหว่างครูอันจะเป็นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตรกระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยมีความพอใจผู้บริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ในลักษณะ  มีเมตตาธรรม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและชุมชน มีความจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง  ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้เกียรติผู้อ่ืนและแสดงความยินดีต่อผู้อ่ืนด้วย
ความจริงใจ เป็นกันเองเป็นคนใจกว้างไม่ถือตัว และเป็นคนมีอารมณ์ดี พูดคุยเล่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง
ตามโอกาสอันควร 

 2.5.2 ขวัญในการปฏิบัติงานของครู หมายถึงความรู้สึกหรือสภาพทางจิตใจ ก าลังแรงใจ ของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและแสดงออกเป็นพฤติกรรม 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของครูในลักษณะ  มีการประสาน
ความร่วมมือในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ก าหนดเป้าหมายการวางแผนร่วมกัน              
เต็มใจร่วมมือกันท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ  มีการการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกันด้วย
ความเต็มใจ 

2) ความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมในการท างานของครูที่แสดงออกในลักษณะ
การมีความตั้งใจในการท างานและเอาใจใส่ต่องาน มีการท างานที่ได้รับมอบหมายทันที มีการวางแผนและ
เตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน                 
มีความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและส าเร็จตามเป้าหมายของของสถานศึกษา 
 3) ความพึงพอใจ หมายถึง  พฤติกรรมในการท างานของครูที่แสดงออกถึงการตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางกาย  จิตใจ  จนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติทางบวกคือ มีความสุขในการท างาน ตั้งอก
ตั้งใจท างานไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ รักในอาชีพและงานที่ท า ผลงานมีคุณภาพ ศรัทธาต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร 
เพ่ือนร่วมงาน 

4) ระเบียบวินัย หมายถึง พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ
ข้อตกลง ขององค์กร ตลอดจรรยาบรรณ จารีตประเพณีและค่านิยมอันดี เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ภายในสถานศึกษาและต่อสังคมของครู 

5) ความเชื่อมั่น หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึง มีความเป็นตัวของตัวเอง                 
กล้าคิดกล้าพูดกล้าท ากล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและกล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นด้วยความรู้สึก
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มั่นใจ มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ตนกระท าและพร้อมที่จะยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจและสามารถ 
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนนั่นก็คือความ
เชื่อมั่นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในตัวเองแต่รวมถึงความเชื่อมั่นในผู้อื่นด้วย 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเพ่ือให้
การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 142 โรงเรียน จ านวน 1,636 คน  

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 313 คน จากนั้น
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 จ าแนกประชากรแยกตามรายอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางปะกง และอ าเภอบ้านโพธิ์   
 ขั้นที่  2 ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายอ าเภอ โดยใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์
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 ขั้นที่  3  สุ่ มตั วอย่ างโรงเรียน โดยใช้ วิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบง่าย (simple random sampling)                   
ตามสัดส่วนจ าแนกตามอ าเภอ 
 ขั้นที่ 4 จากตัวอย่างโรงเรียนในแต่ละอ าเภอสุ่มกลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการ               
จับฉลาก  รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  จ าแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
             ฉะเชิงเทรา เขต 1  ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครผูู้สอน 
(คน) 

ครผูู้สอน 
(คน) 

เมือง 37 581  111 
บางน้ าเปรี้ยว 51 512 98 
บางปะกง 29 341 65 
บ้านโพธิ์ 25 202 39 

รวม 142  1,636 313 

 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบตรวจรายการ 
(check list) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียน 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุกคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3) ด้านความรู้ความสามารถ 4) ด้านวิสัยทัศน์ และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993,                 
p. 247)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  5  หมายถึง   มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง  มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) ความร่วมมือร่วมใจ 2) ความกระตือรือร้น                   
3) ความพึงพอใจ 4) ความมีระเบียบวินัย และ 5) ความเชื่อมั่น ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดั บ ตามแบบของลิ เคิ ร์ ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247)                  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  5  หมายถึง  มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   

3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย   
   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ
สร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู  
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ               
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247)   
 3.3.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยน าค านิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ สร้างเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข  
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 3.2.4 น าแบบเสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน  เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (index of  items objective 
congruence : IOC)  แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้ งแต่  0.50 ขึ้นไปปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน า                  
ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
 1) อาจารย์  ดร.นิ วัตต์   น้อยมณี   ต าแหน่ ง อาจารย์ พิ เศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ (ด้านเนื้อหา)  
 2) นางสาวนิษฐา  ความมานะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนตลาดเปร็ง  (ด้านเนื้อหา)     
    3) อาจารย์ เนติ มา พั ฒนกุ ล ต าแหน่ ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ                    
ราชนครินทร์ (ด้านภาษา) 
 4) อาจารย์  ดร.หนึ่ งฤทัย เมฆวทัต  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ (ด้านสถิตแิละวิจัย) 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ราชนครินทร์ (ด้านสถิตแิละวิจัย) 
 3.2.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน จ านวน 30 คน 
 3.2.6 น ำแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
ของคอนบรัค (Conbrach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น .95 
 3.2.7 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือ 
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

3.4.2 น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 
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 3.4.3 การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ส าหรับสถานศึกษาที่อยู่ไกลนั้นผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยส่งซองพร้อมปิดแสตมป์ 
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์     
ด้วยเช่นกัน 

3.4.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส าหรับสถานศึกษา
ที่ส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ภายหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

3.4.5 ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างแล้วไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยจะไปติดตาม 
รับแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องจนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 100 % จ านวน  
313 ชุด 

  
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมกับค าบรรยายประกอบ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมกับค าบรรยายประกอบ  
 3.5.3 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของของลิเคิร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993,                  
p. 247) ดังนี้  
  4.51–5.00  หมายถึง ขวัญในการปฏิบัติงาน ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51–4.50  หมายถึง ขวัญในการปฏิบัติงาน  ในระดับมาก 
  2.51–3.50  หมายถึง ขวัญในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง 
  1.51–2.50  หมายถึง ขวัญในการปฏิบัติงาน ในระดับน้อย 
  1.00–1.50  หมายถึง ขวัญในการปฏิบัติงาน ในระดับน้อยที่สุด 
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 3.5.4 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247) 
ดังนี้ 
 4.51–5.00 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมากที่สุด 
 3.51–4.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก 
  2.51–3.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับปานกลาง 
 1.51–2.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับน้อย 
 1.00–1.50 หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson,s product moment correlation coefficient) และ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สั น               
ที่ค านวณได้มาแปลผลในรูปของความสัมพันธ์ (พิสณุ  ฟองศรี, 2554, หน้า 159) ดังนี้ 
   1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
    2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง                    
มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทางตรงข้ามกันหรือผกผันกันส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
  ค่าสหสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.00-0.19 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1                        
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ ามากหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   ค่าสหสัมพันธ์ 0.20-0.39 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
   ค่าสหสัมพันธ์ 0.40-0.59 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
   ค่าสหสัมพันธ์ 0.60-0.79 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง 
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   ค่าสหสัมพันธ์ 0.80 ขึ้นไป หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับสูงมาก  
  3.5.6 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   1) วิ เคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ                     
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียน  โดยหาความถี่และร้อยละ 
   2) วิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นรายด้าน และรายข้อ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตารางถดถอย 
 - ตรวจสอบภาวะ multicolinearlity ของตัวแปรอิสระหากพบว่า ค่า tolerance 
มากกว่า 0.19 ค่า VIF น้อยกว่า 5.3  ค่า condition index น้อยกว่า 30 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดไม่มีภาวะ multicolinearlity จึงจะสามารถน าไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ต่อไป 

3.6.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1) ใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson,s product 
moment correlation coefficient) 
  2) ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบ (multiple regression analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผู้วิจัยได้เสนอ                
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
 

4.2 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ทางสถิติ
ที่ใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
                 X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
              S.D.    แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              n     แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  t       แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
              S.E.b แทน  ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
              R      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
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              R2  แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
              b       แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

              β      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าเป็นตัวแปรมาตรฐาน   
                    p      แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
  S.E.est แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
      a      แทน  ค่าคงที ่
   F        แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- distribution) 
                * P ≤ .05   แทน   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  X1    แทน   ด้านบุคลิกภาพ                                                                                                                   
  X2   แทน   ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
      X3   แทน   ด้านความรู้ความสามารถ                                                                        
  X4       แทน   ด้านวิสัยทัศน์   
  X5    แทน   ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  X         แทน   คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
               Y1     แทน   ความร่วมมือร่วมใจ                                                                
  Y2      แทน   ความกระตือรือร้น 
                Y3      แทน   ความพึงพอใจ 
                Y4      แทน   ความมีระเบียบวินัย                                                                                                                                                                                                                                             
  Y5      แทน   ความเชื่อมั่น 
               Y       แทน   ขวัญในการปฏิบัติงานของครู                                                                    
  r       แทน   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์                                                                                   
  y  ́       แทน   สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ                                                                           
  Z´ y    แทน   สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  จ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
   ชาย 47 15.00 
   หญิง 266 85.00 

รวม 313 100.00 
2. วุฒิการศึกษา   
   ปริญญาตรี 265 84.66 
   ปริญญาโท 48 15.34 

รวม 313 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   
    ต่ ากว่า 6  ปี 61 19.49 
    6 - 10  ปี 143 45.69 
    11 - 15  ปี 26 8.31 
    16 - 20  ปี 12 3.83 
    มากกว่า 20 ปี 71 22.68 

รวม 313 100.00 
4. ประเภทโรงเรียน 

    โรงเรียนประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6) 

    โรงเรียนขยายโอกาส (อนุบาล - ม.3) 

 

180 

133 

 

57.51 

42.49 

    โรงเรียนประถมศึกษา (อนุบาล-ป.6) 180 57.51 
    โรงเรียนขยายโอกาส (อนุบาล-ม.3) 133 42.49 
                             รวม                                           313 100.00 
   

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 313 คน เป็นครูผู้สอนจ าแนกตามตัวแปรคือ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น 
เพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00                        
วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบวุฒิปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 84.66 และปริญญาโท 
จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.34 ประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์
ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 45.69 รองลงมามากกว่า 20 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.68 ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 6 ปี จ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 ประสบการณ์             
ในการท างาน 11-15 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31  และประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83 ประเภทของโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่สอน
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ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57.51 และ โรงเรียนขยายโอกาสที่สอน
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 42.49 
 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 5-10  
 

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม      
       

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. ด้านบุคลิกภาพ      4.17 .46 มาก 5 
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม    4.44 .45 มาก 2 
3. ด้านความรู้ความสามารถ      4.26 .42 มาก 3 
4. ด้านวิสัยทัศน์   4.23 .55 มาก 4 
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์     4.49 .59 มาก 1 

รวม 4.32 .38 มาก  
   

 จากตาราง 5 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ (�̅�=4.49)                   

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�=4.44) ด้านความรู้ความสามารถ (�̅�=4.26) ด้านวิสัยทัศน์ (�̅�=4.23) และ                       

ด้านบุคลิกภาพ (�̅�=4.17) ตามล าดับ       
    
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ  

ด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. มีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ 3.84 .86 มาก 10 
2. กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 4.12 .70 มาก 7 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 4.22 .78 มาก 5 
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ตาราง 6  (ต่อ) 

ด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

4. มีความกระตือรือร้นในการท างาน   4.27 .74 มาก 3 
5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ  3.98 .73 มาก 9 
   ได้อย่างเหมาะสม     
6. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน     4.05 .88 มาก 8 
7. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 4.15 .73 มาก 6 
8. กล้าตัดสินใจ 4.50 .57 มาก 1 
9. รับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ 4.32 .66 มาก 2 
10. ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ   4.22 .70 มาก 4 

รวม 4.17 .46 มาก  
 

  จากตาราง 6 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า          

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กล้าตัดสินใจ (�̅�=4.50)  

รับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ (�̅�=4.32) และมีความกระตือรือร้นในการท างาน  (�̅�=4.27) ตามล าดับ ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ (�̅�=3.84)    
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
            พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. เมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 4.25 .71 มาก 9 
2. เมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนเสมอ 4.52 .56 มากที่สุด 3 
3. เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

    ส่วนตน    

4.61 .58 มากที่สุด 2 

 

 

 

 

 

 

4. ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ     4.42 .57 มาก 5 
5. ห่วงใยผู้ร่วมงาน 4.44 .74 มาก 4 
6. รับผิดชอบในหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหาร    4.33 .77 มาก 7 
7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา    4.32 .70 มาก 8 
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ตาราง 7  (ต่อ)   

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

8. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้อ่ืน 

9. ซื่อสัตย์สุจริต                                        

4.39 

4.68 

.60 

.48 

มาก 

มากที่สุด 

6 

1 9. ซื่อสัตย์สุจริต 4.68 .48 มากที่สุด 1 
รวม 4.44 .45 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ              
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต 

(�̅�=4.68)  เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (�̅�=4.61)  และเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนเสมอ 

(�̅�=4.52) ตามล าดับ ส่วนความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ (�̅�=4.25) เป็นล าดับสุดท้าย 
 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต     
            พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้านความรู้ความสามารถ 

ด้านความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. มีประสบการณ์ท างานสูง 4.48 .66 มาก 2 
2. มีความรู้กว้างขวางเรื่องการบริหาร 4.11 .71 มาก 5 
3. มีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษาให้   

   ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

4.27 .55 มาก 3 
   ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป     
4. ความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ 4.12 .63 มาก 4 
5. การใช้เหตุผลแก้ปัญหา 4.08 .69 มาก 6 
6. ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง                    

   กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.49 .52 มาก 1 
   กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา     

รวม 4.26 .42 มาก  

  

 จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก                  
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ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษา (�̅�=4.49) มีประสบการณ์ท างานสูง (�̅�=4.48) และมีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษา              

ให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (�̅�=4.27) ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                  

เป็นล าดับสุดท้าย ได้แก ่การใช้เหตุผลแก้ปัญหา (�̅�=4.08)    
 

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่     
            การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านวิสัยทัศน์ 

ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. มองการณ์ไกลและคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้    4.24 .67 มาก 5 
2. ก าหนดเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

    ในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

4.25 .68 มาก 4 
   ในอนาคตไว้อย่างชัดเจน     
3. มีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

   ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

4.20 .61 มาก 7 
   ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม     
4. มีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม 

   ขององค์กร 

4.21 .68 มาก 6 
   ขององค์กร     
5. ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

6. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา    

7. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคน 

   ในองค์กร 

8. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วมกิจกรรม 

   กับโรงเรียน 

4.36 

4.27 

4.26 

 

4.10 

.52 

.55 

.67 

 

.73 

มาก 

มาก 

มาก 
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1 

2 
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8 

6. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 4.27 .55 มาก 2 
7. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ 4.26 .67 มาก 3 
   คนในองค์กร     
8. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วมกิจกรรม 4.10 .73 มาก 8 
   กับโรงเรียน     

รวม 4.23 .55 มาก  
  

 จากตาราง 9 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23) เมื่อพิจารณา                
เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

ได้แก่  ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (�̅�=4.36) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

สถานศึกษา (�̅�=4.27) และให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์กร (�̅�=4.26) 
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ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารหรือร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน (�̅�=4.10)   
 

ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่       
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. มีเมตตา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน 4.53 .60 มากที่สุด 1 
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครู 4.52 .60 มากที่สุด 2 
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน 4.52 .61 มากที่สุด 3 
4. จริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4.51 .62 มากที่สุด 5 
5. ยกย่องศรัทธาความคิดเห็น ให้เกียรต ิและแสดงความยินดี 

   ต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

4.51 .61 มากที่สุด 4 
    ต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ     
6. มีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับ 

   ผู้ใต้บังคับบัญชา 

7. มีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับชุมชน    

4.36 

 

4.44 

.72 

 

.60 

มาก 

 

มาก 

7 

 

6 

   ผู้ใต้บังคับบัญชา     
7. มีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับชุมชน 4.44 .60 มาก 6 

รวม 4.49 .60 มาก  
  
 จากตาราง 10 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.49)               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุดได้แก่ มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน (�̅�=4.53) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครู 

(�̅�=4.52) และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน (�̅�=4.52) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากและเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา (�̅�=4.36)   
 

  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 11-16 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม              

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. ด้านความร่วมมือร่วมใจ 4.28 .42 มาก 5 
2. ด้านความกระตือรือร้น 4.39 .52 มาก 4 
3. ด้านความพึงพอใจ 4.39 .44 มาก 3 
4. ด้านความมีระเบียบวินัย 4.62 .35 มากที่สุด 1 
5. ด้านความเชื่อมั่น 4.41 .48 มาก 2 

รวม 4.42 .30 มาก  
 
  จากตาราง 11 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านความมีระเบียบวินัย (�̅�=4.62) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยใน 

ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่น (�̅�=4.41) ด้านความพึงพอใจ 

(�̅�=4.39) ด้านความกระตือรือร้น (�̅�=4.39) ด้านความร่วมมือร่วมใจ (�̅�=4.28) ตามล าดับ 
 

ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจ  

ด้านความร่วมมือร่วมใจ n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. ประสานความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนครู   4.40 .51 มาก 2 
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานกับเพ่ือนครู 4.38 .55 มาก 3 
3. ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน 4.22 .55 มาก 5 
4. วางแผนการท างานร่วมกันกับเพ่ือนครูอยู่เสมอ 3.98 .62 มาก 6 
5. ร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ   4.41 .59 มาก 1 
6. ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนครูด้วยความเต็มใจ 4.28 .72 มาก 4 

รวม 4.28 .42 มาก  
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  จากตาราง 12 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.28) เมื่อพิจารณาเป็น               
รายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ (�̅�=4.41) ประสานความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนครู 

(�̅�=4.40) และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานกับเพ่ือนครู (�̅�=4.38) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ วางแผนการท างานร่วมกันกับเพ่ือนครูอยู่เสมอ (�̅�=3.98) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความกระตือรือร้น 

ด้านความกระตือรือร้น n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. ตั้งใจท างานโดยเอาใจใส่ต่องาน   4.62 .52 มาก 1 
2. ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 4.46 .65 มาก 2 
3. วางแผนและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่  

    ตลอดเวลา   

4.42 .62 มาก 3 
   ตลอดเวลา     
4. แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 

5. สามารถตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัวเพ่ือ 

    ความส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.20 

4.26 

.68 

.77 

มาก 

มาก 

5 

4 5. สามารถตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัว 4.26 .77 มาก 4 
   เพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา     

รวม 4.39 .52 มาก  
 
 จากตาราง 13 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.39) เมื่อพิจารณาเป็น             
รายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ตั้งใจท างานโดยเอาใจใส่ต่องาน (�̅�=4.39)  ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ (�̅�=4.39)  

และวางแผนและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา (�̅�=4.39) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่  แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน (�̅�=4.20) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่          
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความพึงพอใจ 

ด้านความพึงพอใจ n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. มีความสุขในการท างาน 4.09 .93 มาก 6 
2. ตั้งใจและไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ 4.66 .50 มากที่สุด 3 
3. มีผลการปฏิบัติงานสอนเป็นที่ยอมรับ 4.08 .71 มาก 7 
4. รักอาชีพครู 4.75 .46 มากที่สุด 1 
5. รักงานที่ท า 

6. ศรัทธาผู้บริหารสถานศึกษา 

7. ศรัทธาเพื่อนร่วมงาน 

4.73 

4.28 

4.15 

.47 

.79 

.90 

มากที่สุด

มาก 

มาก 

2 

4 

5 

6. ศรัทธาผู้บริหารสถานศึกษา 4.26 .79 มาก 4 
7. ศรัทธาเพื่อนร่วมงาน 4.15 .90 มาก 5 

รวม 4.39  .44       มาก  
 

  จากตาราง 14 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความพึงพอใจ  มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รักอาชีพครู 

(�̅�=4.75)  รักงานที่ท า (�̅�=4.73) และตั้งใจและไม่ละทิ้งงานในหน้าที ่(�̅�=4.66) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากและเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีผลการปฏิบัติงานสอนเป็นที่ยอมรับ (�̅�=4.09)   
 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่          
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัย 

ด้านความมีระเบียบวินัย n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเสมอ 4.29 .72 มาก 7 
2. ปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชาเสมอ 4.44 .58 มาก 6 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงของโรงเรียน 4.64 .51 มาก 5 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ครูของคุรุสภา 

4.72 .47 มากที่สุด 4 
   ของคุรุสภา     
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ตาราง 15  (ต่อ) 

ด้านความมีระเบียบวินัย n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

5. ปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียมของครู 4.73 .46 มากที่สุด 3 
6. ปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

7. ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย 

4.75 

4.78 

.45 

.44 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
2 

1 7. ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย 4.78 .44 มากที่สุด 

 

1 
รวม 4.62 .35 มาก  

 

  จากตาราง 15 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่                 

ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย (�̅�=4.78) ปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี (�̅�=4.75) และปฏิบัติตามจารีต 

ประเพณี ขนบธรรมเนียมของครู (�̅�=4.73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเป็นล าดับ

สุดท้าย ได้แก่ ท่านเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเสมอ (�̅�=4.29)   
 

ตาราง 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่          

              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความเชื่อมั่น 

ด้านความเชื่อมั่น n=313 ระดับ อันดับ 
�̅� S.D. 

1. เป็นตัวของตัวเอง 4.35 .63 มาก 3 
2. กล้าคิด พูด ท า ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  และกล้าเผชิญ 

 

 

 

 

 

 

    กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ 

4.47 .58 มาก 2 
   กับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความม่ันใจ     
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ท าและพร้อมยอมรับผลที่เกิด 

    ด้วยความเต็มใจ 

4.28 .70 มาก 5 
   ด้วยความเต็มใจ     
4. สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

    และสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ 

4.60 .53 มากที่สุด 1 
   และสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ     
5. เชื่อมั่นสถานศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน 4.34 .70 มาก 4 

รวม 4.41 .48 มาก  
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 จากตาราง 16 พบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.41)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง

เป็นสุขและสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้อย่างมั่นใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (�̅�=4.60) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับมากตามล าดับคือ กล้าคิด พูด ท า ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และกล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 

ด้วยความมั่นใจ (�̅�=4.47) และเป็นตัวของตัวเอง (�̅�=4.35)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับ

สุดท้าย ได้แก่ ท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ท าและพร้อมยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจ (�̅�=4.28) 
 

 ตอนที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 
ตาราง 17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงาน   
              ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1.000       
X2 .545* 1.000      
X3 .535* .501* 1.000     
X4 .638* .276* .605* 1.000    
X5 .465* .442* .437* .577* 1.000   
X  .810* .688* .772* .816* .786* 1.000  
Y .315* .274* .495 .391* .422* .490 1.000 

 

* P ≤ .05 

 จากตาราง 17 พบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง              
(r

yx2

= .490)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามล าดับ คือ ด้านความรู้ความสามารถ                 
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(r
yx2

= .495)  ด้านมนุษยสัมพันธ์ (r
yx2

= .422)  และความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าในด้านวิสัยทัศน์  
(r

yx2

= .391)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (r
yx2

= .315 )  และด้านบุคลิกภาพ   (r
yx2

= .274)   
 
 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลขวัญในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
ตาราง 18   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพยากรณ์ 
 

Source of Variation df SS Ms F Sig 
regression 5 8.660 1.732 26.230 .000 
residual 307 20.272 .066   
total 312 28.933    

* P ≤ .05 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรพยากรณ์  พบว่า 
ตัวแปรพยากรณม์ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลขวญัในการปฏิบัติงาน 
              ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 

ตัวแปร b S.E.b Β     t      sig 
ค่าคงที่ (a) 2.695 .175 - 15.415  .000 
ด้านความรู้ความสามารถ (X3)  .288 .049 .395 5.919 .000 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5)  .133 .032 .260 4.150 .000 

R = .547,  R2 = .299,  S.E.est = .25697,  F = 26.230,  p = .000  
 

* P ≤ .05 
 จากตาราง 19 พบว่ามีตัวแปรคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้านที่ร่วมกันพยากรณ์ ขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ ด้านความรู้
ความสามารถ (X3) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .547 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ภาพรวมเท่ากับ .299 หมายถึง 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงาน               
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร้อยละ 29.90 เรียงล าดับอ านาจพยากรณ์จาก              
มากไปน้อย คือ ด้านความรู้ความสามารถ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .288 และ                                 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .133  ตามล าดับ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ส่วนด้านบุคลิกภาพ (X1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (X2)  และ ด้านวิสัยทัศน์ (X4)  ไม่สามารถร่วม
พยากรณข์วัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
     y  ́= a + bx 
     y´= 2.695+ .288X3  + .133X5  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  
     Z´y = .395X3 + .260X5  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งสรุปตามล าดับ 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 

  1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  2) เพ่ือศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  4) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา                  
เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จาก 142 โรงเรียน จ านวน 1,636 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ  
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เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 313 คน จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 จ าแนกประชากรแยกตามรายอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ                    
บางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง และอ าเภอบ้านโพธิ์ 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายอ าเภอ โดยใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางค ์
  ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนจ าแนกตามอ าเภอ 
  ขั้นที่ 4 จากตัวอย่างโรงเรียนในแต่ละอ าเภอสุ่มกลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้วิธีการสุ่ม            
แบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน                      
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
                       1)  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ่ือขอความร่วมมือ
ครูผู้สอนใน 142 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจ านวน 313 ชุด  
  2)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
                       3)  น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ได้รับ
คืนมาแต่ละฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ  
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            2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson, s product moment correlation coefficient) 
  5) การวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
(multiple regression analysis) เพ่ือดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา                
เขต 1 ซ่ึงส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบวุฒิปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 84.66 
และปริญญาโท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 ประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 45.69 รองลงมามากกว่า                
20 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68 ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า  6 ปี จ านวน  61 คน คิดเป็น
ร้อยละ  19.49  ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31 และ ประสบการณ์
ในการท างาน 16-20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83 ประเภทของโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ  
57.51 และ โรงเรียนขยายโอกาสที่สอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ  
42.49 
  5.1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ                    
ด้านวิสัยทัศน์ และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ           
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  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
   1) ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กล้าตัดสินใจ 
รับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ  
            2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ เมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  
   3) ด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่เข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีประสบการณ์
ท างานสูง และมีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตามล าดับ  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ ใช้เหตุผลแก้ปัญหา  
  4) ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ริเริ่มวิธีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา และให้ความส าคัญ
กับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับ
สุดท้าย ได้แก ่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน  
  5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน และประพฤติตน            
เป็นแบบอย่างแก่ครู  ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่                                 
มีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
  5.1.3 ผลการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านความมีระเบียบวินัย และมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่น ด้านความพึงพอใจ ด้านความกระตือรือร้น และด้านความร่วมมือ
ร่วมใจ ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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   1) ด้านความร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ร่วมมือ
ท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ ประสานความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนครู และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการท างานกับเพ่ือนครู ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่                 
วางแผนการท างานร่วมกันกับเพ่ือนครูอยู่เสมอ  
           2) ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
รักอาชีพครู รักงานที่ท า และตั้งใจและไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เป็นล าดับสุดทา้ย ได้แก่ มีผลการปฏิบัติงานสอนเป็นที่ยอมรับ  
           3) ด้านความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ตั้งใจ
ท างานโดยเอาใจใส่ต่องาน ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ และวางแผนและ
เตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ แสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน    
  4) ด้านความมีระเบียบวินัย มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา              
เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย               
3 อันดับแรก ได้แก ่ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และปฏิบัติตามจารีต 
ประเพณี ขนบธรรมเนียมของครู ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่               
เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเสมอ  
  5) ด้านความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้อย่างมั่นใจ  
กล้าคิด พูด ท า ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและกล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความมั่นใจ และเป็นตัวของ
ตัวเอง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่  มีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ท า
และพร้อมยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจ    
 5.1.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับ               
ปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงาน  ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
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เรียงตามล าดับ คือ ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านวิสัยทัศน์ และมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าในด้านบุคลิกภาพ  และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล าดับ   
 5.1.5 ผลการศึกษาสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาตัวแปรร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษา  พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ(X3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5)  ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .551 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ภาพรวมเท่ากับ .299
หมายถึง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร้อยละ 29.90 เรียงล าดับอ านาจพยากรณ์จากมากไปน้อย คือ  
ด้านความรู้ความสามารถ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .288 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (X5) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .133 
 ส่วนด้านบุคลิกภาพ (X1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (X2) และ ด้านวิสัยทัศน์ (X4)   ไม่สามารถพยากรณ์
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ว่า 
     y  ́= a + bx 
     y´= 2.695+ .288X3  + .133X5  
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  
     Z´y = .395X3 + .260X5  
 
5.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย
ดังนี้ 

 5.2.1 ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ยรรยง  
สุขมี (2554, หน้า 142-143) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่าขวัญในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้ให้เสนอแนะสถานศึกษาและ
ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและหาวิธีการที่จะรักษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู                   
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาให้อยู่ในระดับมากตลอดไปเพราะขวัญเป็นเรื่องของความรู้สึกและ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม  เช่น สนับสนุนให้ครู
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ได้รับความก้าวหน้า โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมดูงาน การลาศึกษาต่อหรือการเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงาน
ให้สูงขึ้น ควรปรับปรุงวิธีการท างานโดยยอมรับหรือยกย่องชมเชยครูในความสามารถ สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือครู เช่น สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ การตอบแทนผลงานด้วยการให้รางวัลหรือโบนัส 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พยนต์ บุญเพ็ง (2553, หน้า 110) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  ผลการวิจัยพบว่าสภาพขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเทียน สุนารี (2554, หน้า 88-92) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ระดับขวัญของครู             
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีขวัญอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจของครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถ มีการวางตัวที่เหมาะสม กล้าคิดตัดสินใจและรับผิดชอบในสิ่งที่
เกิดขึ้น มีความเมตตาบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย             
มีวิสัยทัศน์ที่ดี ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกๆ ด้าน เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ครูได้
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามที่ เบรช (Brech, 1996, pp. 508-516) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่
เกี่ยวกับขวัญว่าขวัญเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีปัจจัยที่เกี่ยวกับขวัญ ได้แก่ 
ความรู้สึกมั่นคงในงาน ค่าจ้างดีเพียงพอส าหรับครอบครัวในระดับที่มีเหตุผล มีโอกาสก้าวหน้า ได้รับความ
ยุติธรรม สภาพในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การติดต่อสื่อความหมาย การมีภาวะผู้น าที่ดี 
การหาทางให้งานด าเนินด้วยดี ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต การมีโครงการแนะน าที่ดี และการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน สอดคล้องกับ เรมเพล และเบนท์ลีย์ (Rempell & Bently, 1964, pp. 631-641)             
ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในการปฏิบัติงานของครู พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างครูใหญ่กับหมู่คณะ เงินเดือนครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู                
ภาระรับผิดชอบของครู  ศักดิ์ศรีและสถานะของครู  ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของครู  
ความสัมพันธ์กับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่  และเฮอร์ซเบร์ก (1959, p. 114)                   
ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน โดยแสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยให้บุคคลท างานด้วยกันอย่างเป็นปกติสุข 

 5.2.2 ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความมีระเบียบวินัย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในอันดับที่ 1 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรกาญจน์ ฉีดเสน (2556, หน้า 70) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนคร พบว่าการศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตพบว่า โดยภาพรวมพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มีขวัญก าลังใจ
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ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาขวัญก าลังใจเป็นรายประเด็นพบว่า ด้านการเห็นความส าคัญ
และพร้อมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ขององค์กร ตลอดจน
ความค านึงถึงจรรยาบรรณ จารีตประเพณี และค่านิยมอันดี เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในองค์กรและ
ต่อสังคมอยู่เสมอ และตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนตามที่               
เฮอรล็อค (Hurlock, 1984, p. 393) กลาวถึงความส าคัญของวินัยส าหรับเด็กว่า วินัยชวยใหเด็กมั่นใจ              
เพราะเปนการบอกวาสิ่งใดควรท าสิ่งใดไมควรท า วินัยชวยใหเด็กหลีกเลี่ยงความรูสึกหรืออับอายตอพฤติกรรม
ผิดความรูสึกที่ไมสามารถ เลี่ยงไดนี้จะท าใหไมมีความสุขและเกิดการปรับตัวที่ไมดีวินัยจะชวยใหเด็กอยูใน
มาตรฐานการยอมรับของสังคม วินัยชวยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่ไดรับการสรรเสริญซึ่งท าใหเด็กไดรับความ
รักและการยอมรับที่ส าคัญคือน ามาซึ่งการปรับตัวเพ่ือใหประสบผลส าเร็จและมีความสุข วินัยชวยรักษา
แรงจูงใจในการเสริมแรงตนเองซึ่งจะกระตุนใหเด็กไดรับสิ่งที่เปนความตองการของเขา วินัยชวยใหเด็กพัฒนา
จิตส านึก และมโนธรรมซึ่งช่วยท าให้การตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง  

 5.2.3 ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับสุดท้าย 
สอดคล้องกับ อรกาญจน์ ฉีดเสน (2556, หน้า 70) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนคร พบว่าการศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตพบว่า โดยภาพรวมพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาขวัญก าลังใจเป็นรายประเด็นพบว่า อยู่ในระดับมาก                     
ทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดเป็นล าดับแรกคือ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีการประสานความร่วมมือในการท างานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกันเพ่ือบูรณาการให้เกิดการก าหนดเป้าหมายการวางแผนการตัดสินใจหรือหาทางออกในการแก้ปัญหา
ร่วมกันด้วยความเต็มใจปราศจากอคติ  ตามที่ ไมเคิลเอ็ม. เบเยอร์เลน (Beyerlein, 2003, pp. 18-19)               
อธิบายว่า องค์การที่มีความร่วมมือร่วมใจกันจะมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจร่วมกันและ
การด าเนินการตามผลการตัดสินใจเป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายและยังก่อให้เกิดการ
ประสานพลังและความยึดมั่นผูกพันความร่วมมือร่วมใจเกิดขึ้นได้ข้ามขอบเขตทั้งในแนวต้ัง และแนวนอนการ
แลกเปลี่ยนถ่ายเทของข้อมูลบุคคลการประสานงานและวัตถุก็จะไม่ถูกจากัดด้วยการท างานแบบแบ่งกลุ่ม 
(silo) ความร่วมมือร่วมใจอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของการรับผิดชอบหน้าที่ร่วมกันอ านาจบังคับบัญชาและ
การรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และครูมีทักษะความร่วมมือร่วมใจสูงจึงมีลักษณะตามที่ โกลแมน (Goleman, 
1999, pp. 211-216; Goleman, 1998, p. 27) อธิบายไว้ ได้แก่ 1) รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายในงานกับ
การรักษาความสัมพันธ์พยายามรักษาความสมดุลระหว่างงานกับการเอาใจใส่ความสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืนเขา
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จะคิดว่าการที่จะท างานได้ดีนั้นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืนด้วยเพราะการทางานต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเสมอถ้าบุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนเช่นลูกค้าก็จะ
สามารถทางานด้วยความราบรื่น 2) ให้ความช่วยเหลือและร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรให้บุคคลอ่ืนจะช่วยทาให้พนักงานมีความรู้มากขึ้นมีความรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การเพราะมีส่วนร่วมในการวางแผนและยังได้รับรู้ว่างานของบุคคลอ่ืนเป็น
อย่างไรซึ่งอาจจะสามารถนามาปรับใช้กับงานของตนเองได้อีกด้วย 3) ส่งเสริมมิตรภาพและบรรยากาศในการ
ทางานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้พนักงานทางานอย่างเป็นกันเองจะเกิดความจริงใจไว้วางใจต่อกันเพราะการเกิด
บรรยากาศเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานอยากท างานร่วมกัน และ 4) ค้นหาและสร้างโอกาส                    
ในการท างานร่วมกันให้ความส าคัญและสนับสนุนโอกาสในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนกล่าวคือพนักงาน 
ต้องรู้จักเปิดตนเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพราะเม่ือใดที่พนักงานรู้จักยอมรับผู้อ่ืนก็เท่ากับว่า
พนักงานได้ยอมเปิดโอกาสที่จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

 5.2.4 ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์ (2559,                 
หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านภาวะผู้น า ความฉลาดมีความรู้และ
ความสามารถการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
การตัดสินใจตามล าดับ สอดคล้องกับ สามารถ ฟองศิริ (2558, หน้า 67) ได้ศึกษา เรื่องคุณลักษณะ                   
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณสมบัติ
ทั่วไป ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ และด้านความเป็นผู้น า และสอดคล้องกับ
จินดา พุ่มสกุล (2556, หน้า 120) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
วิสัยทัศน์ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม วิชาชีพ บริหารจัดการดี ภาวะผู้น า 
และบุคลิกภาพ 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีภาพลักษณ์อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา 
กิริยาท่าทางเหมาะสมน่าเชื่อถือที่จะท าให้สถานศึกษาประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ                
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สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และได้รับการ
ยอมรับจากคนอ่ืนๆ เป็นผู้รู้จักตนเองสามารถควบคุมอารมณ์ในการท างานได้อย่างเหมาะสม มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีอารมณ์ดีและมองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้สึกเครียด มีวัตถุประสงค์            
ในการท างานมีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความสามารถในการยืนหยุ่น และ                
การปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมค าสอนอันเป็น
แนวทางในการประพฤติของผู้บริหารโดย มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน มีความเสียสละเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความยุติธรรมมีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 
มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่
ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน และการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์รอบด้านมีความรู้กว้างขวาง มีทักษะในการ
บริหารจัดการ มีความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา                  
มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผน              
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางในอนาคตระยะยาวการแสดงความคิดเห็น               
ที่กว้างขวางและชัดเจน และมีมนุษยที่ดี มีการติดต่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูอันจะเป็นสะพานทอดไปสู่
การสร้างมิตรกระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโดยมีความพอใจผู้บริหาร
ควรมีมนุษยสัมพันธ์ในลักษณะ มีเมตตาธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง               
แก่ครูและชุมชน มีความจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ให้เกียรติผู้อ่ืนและแสดงความยินดีต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ เป็นกันเองเป็นคนใจกว้างไม่ถือตัว และเป็นคน
มีอารมณ์ดี พูดคุยเล่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร ตามที่ ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 16) 
กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนนั้นเกิดความส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสอดคล้องกันและเห็นว่าน่าจะสัมพันธ์กับ                 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา ได้แก่  คุณลักษณะ                  
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ มองการณ์ไกล ความรับผิดชอบ 
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ความกระตือรือร้น ความเมตตากรุณา เป็นผู้ใฝ่รู้ ความเป็นประชาธิปไตย 
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมจริยธรรม และตามที่                    
ยุคล์ (Yukl, 1998, pp. 145-154) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการท างาน 
ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ไวต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้น                  
เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย การตัดสินใจที่ถูกต้องมีอิสระในการคิด              
การท า สร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น มีชีวิตชีวา มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความอดทนต่อ
ความเครียด และ มีความพึงพอใจที่รับผิดชอบ 
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 5.2.5 ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญธรรม ไวยมิตรา (2553, หน้า 110-113) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ด้านความเป็น
ประชาธิปไตย ด้านการอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน  ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ                        
ด้านวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ผดุงขวัญ บุตรสิน (2558, หน้า 108) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                  
ด้านมนุษยสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีเมตตา เ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติตน                       
เป็นแบบอย่างที่ดีมีความจริงใจต่อผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ  
มีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมกับทุกฝ่าย ตามที่ทศพร จรุงพันธ์ (2553, หน้า 35) ได้กล่าว    
ไว้ว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมการแสดงออกและการกระท า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิสัมพันธ์ ความรักใคร่ ความผูกพัน ความเข้าใจ รวมถึงความร่วมใจกัน ในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ให้การท างาน อย่างมีความสุขมีสวัสดิภาพในการท างานสามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างโดยการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือ
หน่วยงาน ประสิทธิภาพ มนุษย์ทุกคนอยากอยู่อย่างความมีเกียรติ ไม่มีใครในโลกอยากอยู่อย่างไร้
ความหมาย คนมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทุกคน มีสามัญส านึก อยากได้รับการปฏิบัติและการสนองตอบที่
ดีต่อคน ทั้งในการด ารงชีวิตส่วนตัว และทั้งในหน้าที่การงานใน “กฎทองค า” (the  golden  rule) 
ของศาสนาคริสต์ได้บัญญัติไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อเพ่ือนบ้านของท่านเหมือนกับท่านได้ปฏิบัติต่อตัวท่านเอง” 
Dale  Carnegie  ได้กล่าวถึงหลักบางประการในการปฏิบัติตน เพ่ือให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนี้คือ 
“จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อ่ืน” การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมจะต้องมีการ่วมงานกันกับบุคคลอ่ืน             
จงจ าไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามส าหรับบุคคลนั้น  เป็นส าเนียงหวานที่สุดและส าคัญที่สุด จงเป็น              
นักฟังที่ดี จงสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนคุยถึงเรื่องของเขา สนทนาในเรื่องที่ผู้ อ่ืนสนใจ และจงท าให้ผู้ อ่ืน                
เกิดความรู้สึกเป็นคนส าคัญ และจงท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นประโยชน์กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างกันและกัน ท าให้เกิดความเต็มใจ                
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ในการท างานอันถือเป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย ความสามัคคีของหมู่คณะ  
และสังคมไทยส่วนรวม ดังนั้น การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้บังเกิดขึ้นในองค์การหรือหน่วยงาน
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นที่สุด   

 5.2.6 ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินดา พุ่มสกุล (2556, หน้า 120) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์               
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ วิสัยทัศน์ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม วิชาชีพ บริหารจัดการ
ดี ภาวะผู้น า และบุคลิกภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีโชค วิไลพันธุ์ (2555, หน้า 115) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุกคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านผู้น า ด้านวิชาการ และด้านการ
ตัดสินใจ 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ กล้าคิด             
กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการท างาน กระตือรือร้นในการท างาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนกล้าคิดตัดสินใจและได้รับการ
ยอมรับจากบุคลอ่ืนๆ ตามที่ ซิมบาร์โด และรัช (Zimbardo & Ruch, 1980, p. 292) กล่าวว่า บุคลิกภาพ 
เป็นผลรวมของลักษณะ เชิงจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคน มีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหลากหลายของ
บุคคลนั้น ทั้งส่วนที่เป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่ายและพฤติกรรมภายในที่สังเกตได้ยาก ลักษณะ            
ที่หลากหลายดังกล่าวส่งผลให้บุคคลแสดงออก ต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา สอดคล้องกับ                
ทวีโชค วิไลพันธุ์ (2555, หน้า 56) กล่าวว่า บุคลิกภาพมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นเอกลักษณ์            
โดดเด่นเฉพาะตัว ท าให้เกิดความรู้สึกทางใจหรืออารมณ์ต่อผู้พบเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ ส่งผลให้                  
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต และ กิวแลนด์ (Gilliland, 1989, p.307) กล่าวว่า การศึกษาเรื่อง
บุคลิกภาพท าให้บุคคลพยายามที่จะพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเอง โดยมีแรงขับ (drive) ที่กระตุ้นให้บุคคล
พัฒนาตนเพ่ือไปสู่จุดหมายหรือไปสู่ภาพลักษณ์ที่ตนต้องการหรือการมีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
บุคลิกภาพที่พัฒนาแล้ว หรือบุคลิกภาพที่งดงามใครเห็นก็ยกย่องนับถือ มีผู้คนในสังคมยอมรับ สามารถปรับ
ตนให้เข้ากับคนอ่ืนและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างมีความสุข 
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 5.2.7 ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวก 
ในระดับปานกลาง (r

yx2

= .490)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยรรยง สุขมี 
(2554, หน้า 139) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กันในทางบวก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี เจริญจิตรกรรม (2550, หน้า 98) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีผลวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี พบว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับ      
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย อนันตพรรค (2551, หน้า 75) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก             
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทนีย์  บุญถนอม (2554, หน้า 70) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง             
พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนกับขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17                            
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูด้านการจูงใจในระดับปานกลาง 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายปัจจัย             
ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานตามที่ เบรช (Brech, 1996, pp. 508-516) ได้อธิบายถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวกับขวัญว่าขวัญเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีปัจจัยที่เกี่ยวกับขวัญ ได้แก่ 
ความรู้สึกมั่นคงในงาน ค่าจ้างดีเพียงพอส าหรับครอบครัวในระดับที่มีเหตุผล มีโอกาสก้าวหน้า ได้รับความ
ยุติธรรม สภาพในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การติดต่อสื่อความหมาย การมีภาวะผู้น าที่ดี 
การหาทางให้งานด าเนินด้วยดี  ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต การมีโครงการแนะน าที่ดี                       
การปรึกษาหารือร่วมกัน สอดคล้องกับสอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบร์ก (1959: 114) ที่กล่าวว่า 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน โดยแสดงถึงความสัมพันธ์          
อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยให้บุคคลท างานด้วยกันอย่างเป็นปกติสุข ซึ่ง เรมเพล และ
เบนท์ลีย์ (Rempell & Bently, 1964, pp. 631-641) ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในการปฏิบัติงาน
ของครู พบว่า  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน 8 ประการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูใหญ่              
กับหมู่คณะ เงินเดือนครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ภาระรับผิดชอบของครู ศักดิ์ศรีและ
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สถานะของครู ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของครู ความสัมพันธ์กับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับครูใหญ่  จึงท าให้คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง ด้วยอาจ
มีปัจจัยด้านอ่ืน ที่มีความส าคัญมากกว่าเช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนหรือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ 
 5.2.8 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน 
ซึ่งน ามาพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมสามารถพยากรณ์ได้ 2 ด้าน ตามล าดับคือ   
ด้านความรู้ความสามารถ และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยมีประเด็นการอภิปรายแต่ละประเด็นดังนี้ 

 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ความสามารถส่งผลต่อ ขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยรรยง                
สุขมี (2554, หน้า 140-143) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่าขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเชี่ยวชาญหรือความรู้
ความสามารถกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 
ซึ่งขวัญของครูจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ครูจะมีความ
ตั้งใจในการสอนเพ่ือให้ลูกศิษย์ของตนมีความรู้อย่างเต็มที่  ขวัญของครูจึงมีผลต่อการเรียน               
ของนักเรียน ดังที่ แอนเดอร์สัน (Anderson, 1953, pp. 693-698; อ้างถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547, 
หน้า 122) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์ (2559, หน้า 98) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ 
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งด้านความฉลาด             
มีความรู้และความสามารถ มีอิทธิพลสูงสุด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
ในการท างาน มีความรู้กว้างขวาง มีทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ มีความ
เฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามที่ ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคลากรหลัก ที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหาร สถานศึกษา              
ที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ เชษฐา แสงรัตน์ (2553, หน้า 37) กล่าวว่า บุคคลที่เป็นมืออาชีพ              
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ในการบริหารงานจริงๆ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคม                              
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต้องเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการที่จะ
บริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างจริงจัง  

 2)  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษยสัมพันธ์ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเทียน  
สุนารี (2554, หน้า 88-92) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อขวัญของครู            
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคล้องกับ รังสินันท์  แป้นทอง (2556, หน้า 60) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพ่ีน้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้บริหารส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก    
       ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมองว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดต่อเกี่ยวข้องสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรเป็นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตร มีกระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ และการให้ความจงรักภักดี ในการ
ติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคล ต่อบุคคล ตลอดจนองค์กรต่อองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ในลักษณะที่มี
เมตตาธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและ มีความจริงใจกับผู้ร่วมงาน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้เกียรติผู้อ่ืนและแสดงความยินดี          
ต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว และเป็นคนมีอารมณ์ดี พูดคุย เล่นกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง ตามโอกาสอันควร มีความเมตากรุณาต่อตนและผู้อ่ืน มีความเสียสละเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมีความยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเป็นกลาง รักและห่วงใยผู้ร่วมงาน 
รับผิดชอบในหน้าที่และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครู ตามที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550, หน้า 13) 
กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร 8 ประการ ดังนี้ คือ 1) ท าให้เกิด
ความเข้าใจ รักใคร่ นับถือ และศรัทธาซึ่งกันและกันในหมู่คณะ 2) ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
3) ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร เป็นกันเอง และมีความอบอุ่นในการท างาน 4) ท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ 5) ท าให้ทุกคนมีความสุขในการท างานและท างาน
เป็นทีม 6) ท าให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และมุ่งมั่นในการท างาน 7) ท าให้ลดความขัดแย้ง      
ในองค์การ และ 8) ท าให้เกิดพลังกลุ่มผู้ท างานด้วยกัน  
 5.2.9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา            
5 ด้าน ซึ่งน ามาพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมไม่สามารถพยากรณ์ได้ 3  ด้าน  ดังนี้   
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 1)  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านบุคลิกภาพไม่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็น
ลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่มีมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และสภาพการร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นหมู่คณะ หรือมี
ผลกระทบน้อยมากจนไม่สามารถพยากรณ์ขวัญในการปฏิบัติงานของครูได้  เช่น บุคลิกภาพของผู้บริหารบางท่าน
อาจเป็นเพียงภาพภายนอกที่เราสามารถมองเห็น  แต่อาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ตามที่ ฮาร์เรล (Harrel, 1964, pp. 260-262) กล่าวว่าขวัญและความพึงพอใจในการท างานนอกจาก
จะเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของงานแล้ว ยังเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลได้อีก คือ เพศ จากการ
ส ารวจหลายครั้ง พบว่าเพศหญิงมีขวัญและความพึงพอใจในการท างานมากกว่าเพศชาย  อาจเป็น
เพราะเพศหญิงมีความต้องการด้านการเงิน และมีความทะเยอทะยานทางอาชีพน้อยกว่าเพศชาย  
จ านวนผู้ที่มีอยู่ในความอุปการะ ผลการศึกษาระดับเจ้าหน้าที่ พนักงาน (white collar workers) 
พบว่าบุคคลที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ในอุปการะมาก จะมีขวัญและความพึงพอใจในการท างาน
ต่ า อายุ จากการศึกษาคนต่างกลุ่มกันจะได้ผลของความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับขวัญและความพึง
พอใจในการท างานต่างกัน คือเสมียนพนักงานที่ค่อนข้างมีอายุ แต่มีรายได้และสถานภาพการท างาน
ต่ าจะมีขวัญและความพึงพอใจในการท างานสูง และจากการศึกษาบางกลุ่มพบว่าขวัญและความพึง
พอใจในการท างานจะสูงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น แต่ในบางกลุ่มกับพบว่าแม้บุคคลจะมีอายุมากข้ึนแต่
ขวัญและความพึงพอใจในการท างานจะลดลง ระยะเวลาในการท างาน จากการส ารวจหลายครั้ง
พบว่าในระยะเริ่มเข้าท างานบุคคลจะมีขวัญและความพึงพอใจในการท างานสูง  และจะลดลงเรื่อยๆ
จนถึงปีที่ห้าหรือปีที่แปด จากนั้นจะเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อมีอายุการท างานมากขึ้นและขวัญในการท างานจะ
สูงที่สุดเมื่อท างานมาแล้ว 20 ปี ความเฉลียวฉลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเฉลียวฉลาดกับขวัญใน
การท างานขึ้นอยู่กับความฉลาดของบุคคลและความยากง่ายของงานคือ  ถ้าให้คนที่มีความเฉลียว
ฉลาดมากๆ มาท างานที่ง่ายๆ ก็จะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายได้  ระดับการศึกษา มีหลักศึกษา             
มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่หาข้อสรุปไม่ได้ระหว่างความสัมพันธ์ของระดับ
การศึกษากับขวัญและความพึงพอใจในการท างาน เช่น การศึกษากับเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มคนที่ไม่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีขวัญและความพึงพอใจในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กัน 
บุคลิกภาพส่วนตัว บุคลิกภาพส่วนตัวนับว่าเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน หรือท าให้มีขวัญที่ไม่ดีจากทัศนะและแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ  พบว่าปัจจัยที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้คนปฏิบัติงานหรือท าให้เกิดขวัญในการท างานที่ดี  ซึ่งจะท าให้บุคคลเหล่านั้นยอม            
อุทิศเวลาให้กับงานที่ท าต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ 
เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นโยบายในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ และ
สภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคลล้วนมีผลต่อ
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ขวัญในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและพยายามเสริมสร้างหรือ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ขวัญในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การ 
ให้ได้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับว่าจะยึดเอาสิ่งใด
มาเป็นเกณฑจ์ากแนวคิด ฮาร์เรล แสดงให้ว่าบุคลิกภาพและองค์ประกอบปัจจัยส่วนบุคคลจะส่งผลต่อ
ขวัญต่อตนเองนั่นคือถ้าครูสามารถปรับปรุงหรือควบบุคลิกภาพให้ เหมาะสมและสมดุลได้ในทุก
สถานการณ์บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมไม่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู 

 2)  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่ส่งผลต่อขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งนี้ครูอาจจะมี              
ความคิดเห็นว่าในด้านคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นคุณลักษณะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริหารสถานศึกษาเอง 
ซึ่งการได้รับคัดกรองกระทั่งได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแล้วย่อมรู้แก่ตนว่าควรด ารงตนเช่นไรจึงจะไม่ส่งผล
ด้านลบต่อวิชาชีพของตน ตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หน้า 37) 
ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 กล่าวว่า 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างานโดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต 
ยุติธรรม การใช้ระบบคุณธรรมการรับฟัง ปัญหา การระดมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ) 3) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ                
4) ผู้บริหารอุทิศเวลาให้กับการท างาน และตามที่ กู๊ด (Good, 1973, p. 641) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง 
ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็นความเคยชิน หรือคุณภาพของบุคคล
ที่ได้กระท าตามความคิด และมาตรฐานของสังคม ซึ่งเกี่ยวกับความประพฤติและหลักศีลธรรม สอดคล้องกับ 
โควเบิร์ก (Kohlberg, 1976, pp. 4-5) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ลักษณะของความรู้รับผิดชอบชั่วดี                 
เป็นเกณฑ์มาตรฐานของความประพฤติในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้น จนกระทั่งมีพฤติกรรมเป็นของตนเอง 
สังคมจะเป็นผู้ตัดสินของการกระท าพฤติกรรม อันนั้นจะเป็นเครื่องมือตัดสินว่าการกระท านั้นถูกหรือผิด  

 3) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ไม่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ทั้งนี้อาจเนื่องจากวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
สถานศึกษาบางแห่ง ไม่เน้นเรื่องขวัญก าลังใจของครูหรือบุคลากรมากนัก แต่เน้นเรื่องคุณภาพการจัด
การศึกษาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมท า จนประสบความส าเร็จและ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ตามที่ ล็อค, และคนอ่ืนๆ (Locke, et al., 1991, pp. 53-54) ได้เสนอแนวคิดว่า 
การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มาจากวิธีการ 4 วิธี ดังนี้ 1) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง                       
การสนทนาพูดคุย และฟัง ความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 2) โดยกระบวนการ      
จัดกระท าข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ บริหารในเรื่อง การมีสายตายาวไกล ความเข้าใจ วัฒนธรรม               
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ขององค์กร ความเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแนวโน้มของโลกในอนาคต ความสามารถในการ
มองเห็นภาพรวมขององค์กร ความสามารถในการคาดคะเนแรงต่อต้านที่อาจจะเกิดขึ้น ความพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ตลอดเวลา 3) โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนออกมา เป็นถ้อยค า              
ได้อย่างชัดเจน มีพลังในการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนท างานเพ่ือเป้าหมายขององค์กร และ 4) โดยการ
ประเมินผลเป็นระยะ หมายถึง การทดสอบว่าวิสัยทัศน์นั้นสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของสมาชิก              
ในองค์กรหรือไม่ หากได้ค าตอบปฏิเสธ ผู้บริหารก็จะต้องน าวิสัยทัศน์นั้นมาพิจารณาเพ่ือปรับเปลี่ยนต่อไป 
สอดคล้องตามที่ พูลสุข สังข์รุ่ง (2550, หน้า 165-167) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงาน คือความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของหมู่คณะหรือสมาชิกทั้งมวลของหมู่คณะร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความเต็มใจ  และพยาม
ที่จะธ ารงไว้ซึ่งสัมพัธภาพระหว่างหมู่สมาชิก ก าลังขวัญจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ก าลังขวัญของแต่ละ
บุคคล(individual Morale) และก าลังขวัญของหมู่คณะ ก าลังขวัญ ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะเกี่ยวพันกันจนยาก                
ที่จะแยกได้  ที่ใดขวัญของหมู่คณะสูงที่นั่นก าลังขวัญของสมาชิกส่วนใหญ่แต่ละคนย่อมสูง แต่ถ้าที่ใดก าลัง
ขวัญของหมู่คณะต่ า ก าลังขวัญของแต่ละคนในส่วนรวมจะต่ าลงด้วย ก าลังขวัญของหมู่คณะหรือองค์การ 
เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานอย่างมาก เพราะก าลังขวัญที่ดีขององค์การจะช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานมากมาย ได้แก่ 1) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
2)  การสร้างความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 3) เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผล
ในด้านการควบคุมความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและ             
มีศีลธรรมอันดี 4) สร้างสามัคคีธรรมและก่อให้เกิดพลังร่วมในหมู่คณะ ท าให้เกิดพลังสามัคคีอันสามารถจะ
ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์การได้ 5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ 6) เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ ขององค์การ 7) ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านวิสัยทัศน์เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ทุกฝ่าย
ต่างรับรู้และพร้อมยอมรับจึงไม่ส่งผลต่อขวัญของครู 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรยกระดับการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ กล้าคิดกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการท างาน กระตือรือร้นในการท างาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนกล้าคิดตัดสินใจเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากบุคลอ่ืนๆ 
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 2) จากการศึกษาพบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น 
ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรมีการพิจารณาแก้ไขเรื่อง
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาเองกับครู และระหว่างเพ่ือครูกับครู ให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ
กันท างานอย่างเต็มใจ และเต็มความรู้ความสามารถ เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของสถานศึกษา
ร่วมกัน 
 3) จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ ในทางบวกในระดับ
ค่อนข้างต่ า และมากเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้านความรู้ความสามารถ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรยกระดับ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการท างาน มีความรู้กว้างขวาง มีทักษะใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
       4)  จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความสามารถและด้านมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้น นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาควรยกระดับพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการท างาน มีความรู้กว้างขวาง มีทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และเข้าใจ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความจริงใจต่อผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง               
ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจ มีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมกับทุกฝ่าย  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
  2) ควรศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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    การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  

 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

 
  สูตร   IOC = ∑ R / N  
 
  เมื่อ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
       N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุง 
 แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมอ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ              
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3)  ด้านความรู้ความสามารถ  4)  ด้านวิสัยทัศน์ และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 

ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

                        1. ด้านบุกคลิกภาพ  
1 ผู้บริหารของท่านมีบุคลิกภาพดี วางตน

เหมาะสมน่าเชื่อถือ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารของท่านกล้าคิดกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารของท่านมุ่งมั่นในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 ผู้บริหารของท่านมีความกระตือรือร้นใน

การท างาน   
1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารของท่านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารของท่านมีวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารของท่านสามารถแก้ไขปัญหา             
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารของท่านกล้าตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 ผู้บริหารของท่านรับผิดชอบผลที่เกิดจาก

การตัดสินใจ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารของท่านได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืนๆ   

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

               2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
11 ผู้บริหารของท่านเมตตากรุณาต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารของท่านเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
เสมอ 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

13 ผู้บริหารของท่านเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์         
ส่วนตน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารของท่านยุติธรรม มีเหตุผล 
วางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารของท่านรักห่วงใยผู้ร่วมงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 ผู้บริหารของท่านรับผิดชอบในหน้าที่ตาม

บทบาทของผู้บริหาร 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็น
แบบอย่างทีดีแก่ผู้อื่น 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารของท่านซื่อสัตย์สุจริต 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
              3. ด้านความรู้ความสามารถ 

20 ผู้บริหารของท่านมีประสบการณ์ท างานสูง 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
21 ผู้บริหารของท่านมีความรู้กว้างขวางเรื่อง

การบริหาร 
-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

22 ผู้บริหารของท่านมีทักษะการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารของท่านเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณ
ไหวพริบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารของท่านใช้เหตุผลแก้ปัญหา 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
25 ผู้บริหารของท่านเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบแบบแผนที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

              4. ด้านวิสัยทัศน์ 
26 ผู้บริหารของท่านมองการณ์ไกลและ

คาดคะเนแนวโน้มการ  เปลี่ยนแปลงได้ 
-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

27 ผู้บริหารของท่านก าหนดเป้าหมายและ
สร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารของท่านมีมุมมองแห่งอนาคต
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม
ขององค์กร 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารของท่านมีมุมมองแห่งอนาคต
สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารของท่านริเริ่มวิธีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารของท่านมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารของท่านให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วมกิจกรรม
กับโรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

            3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
34 ผู้บริหารของท่านมีเมตตาธรรม

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน 
-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่ครู 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

36 ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่ครูและชุมชน 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารของท่านมีความจริงใจกับ
ผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

38 ผู้บริหารของท่านยกย่องศรัทธาในความ
คิดเห็นของผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นและแสดง
ความยินดีต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารของท่านมีความสัมพันธ์อันดี และ
วางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารของท่านมีความสัมพันธ์อันดีและ
วางตัวเหมาะสมเป็นกันเองกับชุมชน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 5 ลักษณะ ได้แก่  1) ความร่วมมือร่วมใจ 
2) ความกระตือรือร้น 3) ความพึงพอใจ 4) ความมรีะเบียบวินัย และ 5) ความเชื่อมั่น  

 
 

ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

                        1. ความร่วมมือร่วมใจ  
1 ท่านประสานความร่วมมือในการท างาน

กับเพ่ือนครู   
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานกับ
เพ่ือนครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ท่านก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ท างาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

4 ท่านวางแผนการท างานร่วมกันกับเพ่ือน
ครูอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ท่านร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลังความรู้
ความสามารถ   

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ท่านตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกับเพ่ือน
ครดู้วยความเต็มใจ 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

                        2. ความกระตือรือร้น  
7 ท่านตั้งใจท างานโดยเอาใจใส่ต่องาน   1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
8 ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ 
1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 ท่านวางแผนและเตรียมพร้อมส าหรับการ
ท างานอยู่ตลอดเวลา   

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

10 ท่านแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

11 ท่านสามารถตัดสินใจเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานคล่องตัวเพ่ือความส าเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

                        3. ความพึงพอใจ  
12 ท่านมีความสุขในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 ท่านตั้งใจและไม่ละท้ิงงานในหน้าที่ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
14 ท่านมีผลการปฏิบัติงานสอนเป็นที่ยอมรับ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 ท่านรักอาชีพครู 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 ท่านรักงานที่ท า 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17 ท่านศรัทธาผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
18 ท่านศรัทธาเพ่ือนร่วมงาน 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

                        4. ระเบียบวินัย  
19 ท่านเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 ท่านปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องของ

ผู้บังคับบัญชาเสมอ 
-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

21 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อตกลงของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 5 ใช้ได้ 

22 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

23 ท่านปฏิบัติตามจารีต ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมของครู 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

24 ท่านปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

25 ท่านไม่ประพฤติผิดกฎหมาย 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
                        5. ความเชื่อม่ัน  
26 ท่านเป็นตัวของตัวเอง 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
27 ท่านกล้าคิด พูด ท า ตัดสินใจอย่างมี

เหตุผลและกล้าเผชิญกับสถานการณ์          
ต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ 

-1 1 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

28 ท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ท าและ
พร้อมยอมรับผลที่เกิดด้วยความเต็มใจ 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ข้อค าถาม 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 1-5 
 

รวม 
 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

29 ท่านสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ 

-1 1 1 1 1 1  ใช้ได้ 

30 ท่านเชื่อมั่นสถานศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือน
ร่วมงาน 

1 1 1 1 1 1  ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการส ารวจความคิดเห็นคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  

2. แบบสอบถามนี้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น  และเสนอผลการวิจัยเป็น
ภาพรวม จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของท่านแต่อย่างใด 
 3. แบบสอบถามนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า และ
แบบปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  list) มีจ านวน 4 ข้อ 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลั กษณะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มี  5  ด้าน  จ านวน  40  ข้อ 
  1. ด้านบุคลิกภาพ   จ านวน  10  ข้อ  
  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม     จ านวน  9  ข้อ 
  3. ด้านความรู้ความสามารถ       จ านวน  6  ข้อ 
  4. ด้านวิสัยทัศน์    จ านวน  8 ข้อ  
  5. ด้านมนุษยสัมพันธ์       จ านวน  7  ข้อ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี 5 ลักษณะ จ านวน 30 ข้อ 

1. ความร่วมมือร่วมใจ        จ านวน  6  ข้อ  
2. ความกระตือรือร้น   จ านวน  5  ข้อ  
3. ความพึงพอใจ        จ านวน  7  ข้อ  
4. ความมีระเบียบวินัย       จ านวน  7  ข้อ  
5. ความเชื่อมั่น        จ านวน  5  ข้อ  

    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
               นายชีวสาธน์   กิ่งแก้ว 
     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ⃝ หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1.   เพศ 

         ⃝  1) ชาย 

 ⃝  2) หญิง 
2.   วุฒิการศึกษา 

 ⃝ 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ⃝ 2) ปริญญาตรี 

 ⃝ 3) ปริญญาโท 

 ⃝ 4) ปริญญาเอก 

 ⃝ 5) อ่ืนๆ ..................... 
3.  ประสบการณ์ในการท างาน 

 ⃝ 1) ต่ ากว่า 6  ปี 

 ⃝ 2) 6 – 10  ปี 

 ⃝ 3) 11 -15  ปี 

 ⃝ 4) 16 – 20  ปี 

 ⃝ 5) มากกว่า 20 ปี 
   4.  ประเภทโรงเรียน 

    ⃝ 1) โรงเรียนประถมศึกษา (สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) 

    ⃝ 2) โรงเรียนขยายโอกาส (สอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 5. ขนาดของโรงเรียน 

  ⃝ 1) ขนาดเล็ก    มีจ านวนนักเรียนตั้งแต ่1-120 คน  

  ⃝ 2) ขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรียน 121- 600 คน 

  ⃝ 3) ขนาดใหญ่   มีจ านวนนักเรียน  601-1,500  คน  

         ⃝ 4) ขนาดใหญ่พิเศษ   มีจ านวนนักเรียน  1,501  คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน (   )  แต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
            โดยพิจารณาตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   5     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 

   4     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมาก 
   3     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

   2     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับน้อย 
   1     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับน้อยที่สุด  
 
 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบุคลิกภาพ 
1. ผู้บริหารของท่านมีบุคลิกภาพดี วางตนเหมาะสมน่าเชื่อถือ      
2. ผู้บริหารของท่านกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์       
3. ผู้บริหารของท่านมุ่งม่ันในการท างาน      
4. ผู้บริหารของท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน        
5. ผู้บริหารของท่านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

     

6. ผู้บริหารของท่านมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน      
7. ผู้บริหารของท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล      
8. ผู้บริหารของท่านกล้าตัดสินใจ      
9. ผู้บริหารของท่านรับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ      
10. ผู้บริหารของท่านได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ        
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
11. ผู้บริหารของท่านเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ      
12. ผู้บริหารของท่านเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนเสมอ      
13. ผู้บริหารของท่านเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

     

14. ผู้บริหารของท่านยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ      
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15. ผู้บริหารของท่านรักห่วงใยผู้ร่วมงาน      
16. ผู้บริหารของท่านรับผิดชอบในหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหาร       
17. ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา      
      

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
18. ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้อื่น      
19. ผู้บริหารของท่านซื่อสัตย์สุจริต      
ด้านความรู้ความสามารถ 
20. ผู้บริหารของท่านมีประสบการณ์ท างานสูง      
21. ผู้บริหารของท่านมีความรู้กว้างขวางเรื่องการบริหาร      
22. ผู้บริหารของท่านมีทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

     

23. ผู้บริหารของท่านเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ      
24. ผู้บริหารของท่านใช้เหตุผลแก้ปัญหา      
25. ผู้บริหารของท่านเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

     

ด้านวิสัยทัศน์ 
26. ผู้บริหารของท่านมองการณ์ไกลและคาดคะเนแนวโน้มการ  
เปลี่ยนแปลงได้ 

     

27. ผู้บริหารของท่านก าหนดเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

     

28. ผู้บริหารของท่านมีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

     

29. ผู้บริหารของท่านมีมุมมองแห่งอนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม
ขององค์กร 

     

30. ผู้บริหารของท่านริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      

31. ผู้บริหารของท่านมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา      

32. ผู้บริหารของท่านให้ความส าคัญกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
คนในองค์กร 
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33. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน 

    
 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

34. ผู้บริหารของท่านมีเมตตา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กับผู้ร่วมงาน      

35. ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครู      

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมนุษยสัมพันธ์      

36. ผู้บริหารของท่านประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน      

37. ผู้บริหารของท่านจริงใจกับผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง      

38. ผู้บริหารของท่านยกย่องศรัทธาความคิดเห็น ให้เกียรติ และแสดงความ
ยินดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

    
 

39. ผู้บริหารของท่านมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

    
 

40. ผู้บริหารของท่านมีความสัมพันธ์อันดีและวางตัวเหมาะสมเป็นกันเอง
กับชุมชน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน (   )  แต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
            โดยพิจารณาตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     5     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด 

   4     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมาก 
   3     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

   2     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับน้อย 
   1     หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับน้อยที่สุด  
 

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับความคิดเห็น 

     

ความร่วมมือร่วมใจ 

1. ท่านประสานความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนคร ู       

2. ท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานกับเพ่ือนครู      

3. ท่านก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน      

4. ท่านวางแผนการท างานร่วมกันกับเพ่ือนครูอยู่เสมอ      

5. ท่านร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ        

6. ท่านตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนครูด้วยความเต็มใจ      

ความกระตือรือร้น 

7. ท่านตั้งใจท างานโดยเอาใจใส่ต่องาน        

8. ท่านท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ       

9. ท่านวางแผนและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานอยู่ตลอดเวลา        

10. ท่านแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน      

11. ท่านสามารถตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัวเพ่ือความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

     

ความพึงพอใจ 

12. ท่านมีความสุขในการท างาน      

13. ท่านตั้งใจและไม่ละท้ิงงานในหน้าที่      



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

159 
 

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจ  

14. ท่านมผีลการปฏิบัติงานสอนเป็นที่ยอมรับ      

15. ท่านรักอาชีพครู      
16. ท่านรักงานที่ท า      
17. ท่านศรัทธาผู้บริหารสถานศึกษา       
18. ท่านศรัทธาเพ่ือนร่วมงาน      
ระเบียบวินัย 

19. ท่านเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเสมอ      

20. ท่านปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชาเสมอ      

21. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงของโรงเรียน      

22. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  จรรยาบรรณวิชาชีพครูของ              
คุรุสภา 

     

23. ท่านปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียมของครู       

24. ท่านปฏิบัติตามจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี      

25. ท่านไม่ประพฤติผิดกฎหมาย      

ความเชื่อม่ัน   

26. ท่านเป็นตัวของตัวเอง      

27. ท่านกล้าคิด พูด ท า ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  และกล้าเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ 

     

28. ท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่ท าและพร้อมยอมรับผลที่เกิดด้วยความ
เต็มใจ 

     

29. ท่านสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขและ
สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้อย่างมั่นใจ 

     

30.  ท่านเชื่อมั่นสถานศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน      
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ชื่อ-ชื่อสกุล นายชีวสาธน์  กิ่งแก้ว 
วันเดือนปีเกิด 3 ตุลาคม 2519 
สถานที่เกิด อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
ที่อยู่ 85/3 หมู่ 1 ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมือง                             

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ข้าราชการครู 
สถานที่ท างาน โรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ) 

อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
พ.ศ. 2546 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 ปี (มัธยมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2547 
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์                    
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
พ.ศ. 2549 
 
 

 

 
              
  
 


	1.หน้าปก วิทยานิพนธ์ -ภาษาไทย-
	นายชีวศาสตร์
	2.บทคัดย่อไทย อังกฤษ
	3.กิตติกรรมประกาศ
	4.สารบัญ
	5.บทที่ 1
	6.บทที่ 2
	7.บทที่ 3
	8.บทที่ 4
	9.บทที่ 5
	10.อ้างอิง
	11.ภาคผนวก หนังสือราชการ
	12.แบบตวจสอบเครื่องมือวิจัย
	13.แบบสอบถาม
	14.ประวัติผู้วิจัย



