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Abstract 

 The purposes of this study were to investigate the morale attributes affecting working effectiveness of  

teachers in AmphoeSanamchaikhet under the Office of Chachoengsao Primary Education Service, Area 2. The samples 

consisted of 215 teachers. The instrument for collecting data was a questionnaire. The data were statistically  

analysis by using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and  

Regression Analysis.

 The research results were as follows :

 1. The morale attributes of teachers in AmphoeSanamchaikhet under the Office of  Chachoengsao Primary 

Education Service, Area 2, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; working  

attitude, the relationship between the superiors and their subordinates, job satisfaction and non-monetary welfare 

or benefit, respectively.

 2. The workingeffectiveness of teachers in AmphoeSanamchaikhet under the Office of Chachoengsao Primary 

Education Service, Area 2, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; working load, 

management on learning process, school academic achievement, and punctuality, respectively.

 3. The morale attributes affecting working effectiveness of teachers in AmphoeSanamchaikhet under the  

Office of Chachoengsao Primary Education Service, Area 2, were the fair judgment of working success, job satisfaction, 

the relationship between the superiors and their subordinates, and environment in the workplace. On the other 

hand, the morale attributes in aspect of appropriate salary, non-monetary welfare or benefit, working attitude, and 

teamwork, were statistically insignificant at the .05 level. The standard equation was as follows: Z´y =.060X1 - .021X2 

+ .149X3 + .059X4 + .251X5 - .033X6 + .219X7 + .256X8

Keywords : morale attributes, teacher working effectiveness. 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญก�าลังใจของครู ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาและขวัญก�าลังใจ  

ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครใูนสถานศึกษา อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต จ�านวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ขวัญก�าลังใจของครู อ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทัศนคติในการท�างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความพึงพอใจ

ในการท�างาน และด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน

 2. ประสทิธิผลการปฏบิตังิานของครูในสถานศกึษา อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปริมาณงานด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของโรงเรียนและด้านความทันเวลา 

 3. ขวัญก�าลังใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านท่ีมีอ�านาจพยากรณ์ คือด้านเครื่องมือวัดผลส�าเร็จในการท�างานที่เป็นธรรม ด้านความพึงพอใจใน 

การท�างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่วนขวัญก�าลังใจในด้านเงินเดือน 

ค่าจ้างที่เป็นธรรม ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ด้านทัศนคติในการท�างาน และด้านการท�างาน

เป็นทมีส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครอูย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

คือ Z´y =.060X1-.021X2 + .149X3 + .059X4 + .251X5-.033X6 + .219X7 + .256X8

ค�าส�าคัญ : ขวัญก�าลังใจ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติฉบับที่  11  

(พ.ศ. 2555–2559) กล่าวว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญยิ่งซ่ึงจะเป็นท้ังโอกาสและความเส่ียงต่อ

การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 จึงจ�าเป็นต้องน�าภูมิคุ ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง

ภมูคิุม้กนัในประเทศให้เข้มแขง็ขึน้ โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันา

คนให้สามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้อย่าง

เหมาะสม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, 

2555, หน้า 2) ซ่ึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิด

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี 

ทั้งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบ

ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีข้อตกลงร่วมกันถึง

คุณสมบัติในสายวิชาชีพเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 7 สาขา

ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพส�ารวจ แพทย์

ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งจะมีผลท�าให้ประเทศต้องมีเกณฑ์เพื่อ

เป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงาน ดังนั้นจึง

จ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติ ทั้งจิตใจร่างกายและ

ความรู้ความสามารถ (แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบั

ที่ 11, 2555, หน้า 41) อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมาย

ทีจ่ะจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคน

ดมีคีวามสามารถและมคีวามสขุท�าให้การด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย

อย่างมีพลังและเกิดประสิทธิผล (ชุมพล พงษากลาง, 2548,  

หน้า 1-2) หวัใจของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในสถานศกึษา

กระบวนการจดัการศกึษาท่ีเปิดกว้างให้แนวทางการมส่ีวนร่วมสรรค์

สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ทางการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียนสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยนิยาม

ของการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ ผู ้ เรียนส�าคัญท่ีสุดนั้นคือ  

มุ ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ มีทกัษะในการแสวงหาความรูท่ี้หลากหลายสามารถน�าวธิี

การเรยีนรูไ้ปใช้ในชวีติจรงิได้และทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในทุกขัน้ตอนเพือ่

พัฒนาผู ้ เรียนผู ้สอนจะต ้องสนใจและให ้ ผู ้ เรียนได ้พัฒนา 

ความสัมพันธ ์ระหว ่างสมองจิตใจมือและสุขภาพองค ์รวม  

(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, หน้า 8)

 ความคาดหวังในคุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการได้ระบุไว้

อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบไุว้ว่าการจดัการ

ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
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ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างม ี

ความสขุ ซึง่ปัจจยัท่ีส�าคญัทีส่ดุในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคุีณภาพตาม

ทีต้่องการได้ คอื คร ูมอีงค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คณุภาพ

ของตัวครู คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

ของครู ครูท่ีดีต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ 

ลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ 

ผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และมีความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอน ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพจนน�าไปสูป่ระสทิธผิลโดยให้ความส�าคญักบัประโยชน์

ที่จะเกิดกับศิษย์เป็นอันดับแรก ครูต้องมีความเชื่อว่า เด็กทุกคนมี

ความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ จึงจะ

สามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสอน

เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ครูมืออาชีพต้อง

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

สม�่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน

การด�ารงชีวิต มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างยั่งยืน 

พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นที่ยอมรับของสังคมและ

ประเทศชาติในอนาคต (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา, 2554, หน้า 4-6)

 สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่

ประชาชนผู้ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมเรียกว่า

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน 

สถานศกึษาจะต้องปฏบัิตงิานต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

สถานศึกษา ทั้งนี้ในการท�างานเป็นธรรมดาที่สถานศึกษาย่อม

ต้องการความสามารถ ก�าลงักายและก�าลงัใจจากผู้ปฏบัิตงิาน แต่ใน

การท�าเช่นนัน้กอ็าจจะขดักบัความต้องการและความสขุส่วนบคุคล 

คอื ผูป้ฏบิตังิานมกัจะไม่ปฏบิตังิานให้เตม็ความสามารถ เพราะการ

ปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเหน็ดเหนื่อย 

ทั้งกายและใจขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงาน

ท�างานอย่างเตม็ทีแ่ละมคีวามสขุในการท�างานเพ่ือสร้างงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้ (พนัส หันนาคินทร์, 

2526, หน้า 95; อ้างถึงใน ธีระยุทธ สิงห์ศิลป์, 2550, หน้า 2-3)  

ในความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ

ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ สิ่งหนึ่งที่ เป ็นองค ์ประกอบคือ  

การพฒันาตวัชีว้ดัประสทิธผิลองค์กรซึง่ให้ความส�าคัญกบัการบรรลุ

เป้าหมาย โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบส�าหรับอนาคตรวมทั้ง

องค์กรมีการก�าหนดเป้าหมายอย่างจริงจังตลอดจนความเห็นพ้อง

ต้องกันของสมาชิกเพื่อยึดมั่นในเป้าหมายร่วมกัน เมื่อสมาชิกมี 

การยอมรบัในเป้าหมายว่าเป็นสิง่ทีถ่กูต้องเหมาะสมจะท�าให้สมาชกิ

ในองค์กรมคีวามขดัแย้งภายในน้อยเกดิความไว้วางใจซึง่กนัและกนั

สงูมคีวามสามัคคเีป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั มบีทบาท ความรบัผดิชอบ

ที่ชัดเจน มีการสื่อสารและระบบการสั่งงานที่ดี ยอมรับในผู้น�า  

รวมทัง้มกีารจดัสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรม (พทิยา บวรวฒันา, 2541, 

หน้า 180-184) จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลมีความส�าคัญต่อองค์กร

ประกอบด้วย ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์กับการจัดตั้งองค์กร  

การจัดตั้งองค์กรย่อมก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่าง

ชดัเจนเพ่ือด�าเนนิงานให้เป็นไปตามความต้องการหรอืไม่ ถ้าผลของ

งานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แสดงว่าองค์กรมีประสิทธิผล  

(ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 204) อีกทั้งประสิทธิผลในการท�า

กิจกรรมขององค์กรสามารถสร้างผลงานให้สอดรับกับเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการ

เปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ก่อให้เกิดผลผลิต 

ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังที่ก�าหนดล่วงหน้าไว้ (สุพจน์  

ทรายแก้ว, 2545, หน้า 18)

 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูเป็นความสามารถของครู

ผู้สอนเพื่อให้ได้รับความส�าเร็จหรือเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ี

ก�าหนดไว้ได้อย่างดีและส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจและเกิดประโยชน์สูงสุดด ้วยองค์ประกอบของ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป็นความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบ

ถ้วนสมบรูณ์ มคีวามคดิริเริม่สร้างสรรค์และมกีารพฒันาผลงานอย่าง

ต่อเนือ่ง 2) การบรกิารทีด่ ีมคีวามตัง้ใจในการปรบัปรงุระบบบรกิาร

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริหาร 3) การ

พฒันาตนเอง มกีารศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ตดิตามองค์ความรูแ้ละ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและ

พัฒนางาน 4) การท�างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ

สนบัสนนุ เสรมิแรงให้ก�าลงัใจเพือ่ร่วมงาน การปรบัตวัเข้ากบับคุคล

อื่นหรือแสดงบทบาทผู้น�าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม (สุวิทย์ มูลค�า, 

2550, หน้า 185-212)

 การสร้างงานให้เกิดประสิทธิผลนั้นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้นั้น 

คือ ขวัญก�าลังใจ ซ่ึงถือได้ว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่

คณะหรือสมาชิกทั้งมวลของหมู่คณะร่วมมือร่วมใจกันท�างานด้วย

ความเต็มใจและพยายามธ�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างหมู่สมาชิก

ขวัญก�าลงัใจจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คอื ขวญัก�าลงัใจของแต่ละ

บคุคลและขวญัก�าลงัใจของหมูค่ณะ ขวญัก�าลงัใจของทัง้ 2 ประเภท

นีจ้ะเก่ียวพนักนัจนยากทีจ่ะแยกได้ ท่ีใดขวญัก�าลงัใจของหมูค่ณะสงู

ที่นั่นขวัญก�าลังใจของสมาชิกส่วนใหญ่แต่ละคนย่อมสูง แต่ถ้าท่ีใด

New ����������.indd   95 2/2/2559   16:40:38



วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 255896

ขวัญก�าลังใจของหมู่คณะต�่า ขวัญก�าลังใจของแต่ละคนในส่วนรวม

จะต�่าลงด้วย (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2546, หน้า 159 -160) ขวัญก�าลังใจ

มคีวามส�าคญัในการบรหิารงานบคุคล เพราะท�าให้เกดิความร่วมมอืกนั

ในการปฏบิตังิาน ก�าลงัขวญัทีด่จีะท�าให้บคุคลสามารถสร้างผลงาน

ที่มีคุณภาพให้กับองค์กร ถ ้าบุคคลในองค์กรหรือพนักงาน 

มีขวัญที่ดีในการปฏิบัติงานก็จะท�าให ้องค ์กรสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ได้และยงัสามารถสร้างความมวีนัิยความรบัผดิชอบ

ต่อกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ พนักงานมีความเข้าใจใน

องค์การของตน มีความคิดริเริ่มที่จะท�ากิจกรรมต่างๆ มีความเชื่อมั่น

ในองค์กรและมคีวามสามคัคทีีจ่ะท�าให้ผ่านอปุสรรคได้ ในยามคับขนัได้ 

(บรรยงค์ โตจินดา, 2546,  หน้า  378)

 จากผลการส�ารวจการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เร่ือง ขวัญและก�าลังใจ

ของข้าราชการครูในสถานศึกษา พบว่า ครูจ�านวนมากเกิด 

ความสับสนและท้อถอยเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

เนื่องจากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ เช่น  

การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกย้ายประจ�าปี การจัดสรร

ครุภัณฑ์และสิ่งก ่อสร ้าง โอกาสในการส่งเสริมความรู ้และ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่างๆ มคีวามเหลือ่มล�า้ เป็นต้น รวมทัง้การเสรมิสร้างขวัญ

และก�าลังใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ต่อการร่วมงานยังมีน้อย 

(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2, 2554, 

หน้า 18) อกีทัง้ในสภาพปัจจบุนัของหน่วยงานทีศ่กึษาในปีการศกึษา 

2553–2554 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานและระดบัผลการสอบ O-Net ปี 2554 ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 31.90 ต�า่กว่าเกณฑ์ระดบัชาตทิีม่คีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 52.40 

วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.33 ต�่ากว่าระดับชาติ 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.04 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย  

ร้อยละ 24.12 ต�่ากว่าระดับชาติที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.37  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.61 

ต�า่กว่าระดบัชาตทิีม่คีะแนนเฉลีย่ร้อยละ52.22 และวชิาวทิยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.47 ต�่ากว่าระดับชาติที่มีคะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 40.82 (โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง, 2554, หน้า 3) ใน

การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลเนื่องมาจากนักเรียนไม่ได้รับการเรียน 

การสอนได้อย่างเตม็ทีอ่นัเนือ่งมาจากบคุลากรครมูกีารย้ายออกเป็น

จ�านวนมาก ซึ่งปรากฏว่ามีบุคลากรครูย้ายออกจากโรงเรียนเป็น

จ�านวน 9 คน ท�าให้นักเรียนขาดช่วงเวลาในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลาที่ยาวนาน เพราะว่ากว่าท่ีจะได้ครูเข้ามาทดแทนต�าแหน่ง

ที่ย้ายไปต้องใช้เวลานาน กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาสถานศึกษา  

ทีจ่ะพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิได้นัน้ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

แห่งความส�าเร็จ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (efficiency) 

ประสิทธิผล (effectiveness) ความพึงพอใจ (satisfaction) ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) มีความจ�าเป็นต้องอาศัย 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจึงจะท�าให้การบริหาร

และการจัดการศึกษาประสบความส�าเร็จเป็นไปตามแนวทางที ่

พึงประสงค์ (โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง, 2553, หน้า 19-20)

 จากสภาพความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น  

ผู ้วิ จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาขวัญก�าลังใจที่ส ่งผลต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของครูในอ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เพื่อน�าผลการศึกษาเป็น

แนวทางในการพฒันาให้ครมูขีวญัก�าลงัใจในการปฏิบตังิานได้อย่าง

มีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญก�าลังใจของครูในสถานศึกษา

อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 3. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างขวัญก�าลังใจกับประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอ�าเภอสนามชัยเขต สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 4. เพื่อศึกษาขวัญก�าลังใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การปฏิบัติงาน

ของครใูนสถานศกึษา อ�าเภอสนามชยัเขต สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. ครูในสถานศึกษาอ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 มรีะดบัขวญัก�าลงั

ใจอยู่ในระดับมาก

 2. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก

 3. ขวัญก�าลังใจกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน 

ระดับสูง
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 4. ขวัญก�าลังใจส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู

ในสถานศึกษาอ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูในสถานศึกษา 

อ�าเภอสนามชยัเขต สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 215 คน ได้มาโดย 

ผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 495 คน โดยเปิด 

ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p 608) 

ได้กลุม่ตวัอย่าง 215 คนจากนัน้ค�านวณหาจ�านวนกลุม่ตวัอย่างตาม

สัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขวัญก�าลังใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศกึษาอ�าเภอสนามชยัเขต สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน

 สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่สถติพ้ืินฐานประกอบด้วย 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วนสถติิทดสอบสมมติฐาน

ประกอบด้วย ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ

สรุปและอภิปรายผล
 1. จากผลของการศึกษาขวัญก�าลังใจของครู อ�าเภอ

สนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก

ผู ้ปฏิบัติงานมีขวัญก�าลังใจที่ดีจนก่อให้เกิดแรงจูงใจ ก�าลังใจ  

ความร่วมมือ ร่วมใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเสริมสร้าง

ความจงรักภักดี ความเข้าใจอันดีและความสามัคคีธรรมท�าให ้

ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงาน ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ขององค์กร จึงท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรที่

ตนปฏบิตังิาน (บญุถนอม แสงหิรญั, 2544, หน้า 16) กอปรกบัขวญั

ก�าลงัใจท�าให้เกิดความร่วมมอืกนัในการปฏิบัตงิาน การยอมรบัจาก

เพื่อนร่วมงานหมู่คณะท่ีตนสังกัดอยู่ มีความเช่ือมั่นในจุดมุ่งหมาย

ของกลุ่ม มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การมีขวัญของกลุ่มใน

แนวทางเดียวกันจะท�าให้กลุ่มของบุคคลน้ันมีขวัญในการท�างานสูง

และมคีวามพงึพอใจทีจ่ะท�างาน มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามยนิดีทีจ่ะ

ปฏิบัติงาน (บรรยงค์ โตจินดา, 2546, หน้า 378) อีกทั้งครูใน 

สถานศกึษา อ�าเภอสนามชยัเขต สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 มขีวญัก�าลงัใจในด้านการก�าหนดเงนิเดอืนค่าจ้าง

ที่เป็นธรรมโดยที่ผู ้บริหารมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

การเลือ่นขัน้เงินเดอืนทกุครั้ง มีการแจ้งข้อก�าหนดนโยบายเกีย่วกบั

ผลตอบแทนการท�างานให้ทราบอย่างถกูต้องและได้รบัการประเมนิ

เลื่อนขั้นเงินเดือนจากผู ้ประเมินหลายคนท่ีปราศจากอคติ  

ด้านสวัสดกิารหรอืผลประโยชน์เกือ้กลูต่างๆ  ทีน่อกเหนอืจากเงนิเดอืน  

โดยที่มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อนันทนาการในเทศกาลพิเศษต่างๆ 

เช่น วันขึ้นปีใหม่เสมอ มีการจัดหาที่พักที่สะอาด ปลอดภัยส�าหรับ

ครูที่มีภูมิล�าเนาไกลและมีห้องน�้าที่สะอาดส�าหรับครูด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน โดยมแีสงสว่างเพยีงพอ มอีากาศถ่ายเทเพยีง

พอและได้รับการส่งเสริมให้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ด้านทัศนคติในการท�างาน โดยการตั้ง 

เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การเห็น

ความส�าคัญด้านก้าวหน้าในอาชพีของตนเองและให้ความร่วมมอืกับ

เพื่อนร่วมงานในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายเสมอ ด้านความ 

พึงพอใจในการท�างาน โดยการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพตรง

ตามความสามารถทีม่อียูไ่ด้รบัความไว้วางใจจากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ

และมีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานอย่างเต็มท่ี 

ด้านการท�างานเป็นทมี โดยมกีารประชุมเพือ่ท�าหนงัสอืแต่งตัง้คณะ

กรรมการท�างานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้บริหารรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกคนในองค์ประชุมเพื่อตัดสินใจด�าเนินงานตาม

ขอบเขตความรบัผดิชอบและมกีารรบัรองศกัยภาพในการปฏิบตังิาน

เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา โดย 

ผู้บริหารปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานแห่งความน่าเคารพนับถือเสมอ  

ผูบ้รหิารสร้างบรรยากาศทีเ่ป็นมติรกบับคุลากรทกุคนและผูบ้รหิาร

ให้ความยดืหยุน่ในการท�างานเสมอ ด้านเครือ่งมือวดัผลส�าเรจ็ในการ

ท�างานทีเ่ป็นธรรม โดยสถานศกึษามมีาตรฐานการประเมนิผลความ

ก้าวหน้าการพัฒนางานตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจ�าปี  

มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการรายงานการจัดกิจกรรม

โครงการที่ชัดเจนและสถานศึกษา มีการตรวจสอบแฟ้มผลงาน

ชดัเจนโดยมรีะดบัเกณฑ์ ดมีาก ด ีดงันัน้ ขวญัก�าลงัใจของคร ูอ�าเภอ 

สนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จากการวิจัย จึงพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. ผลการศึกษาประสทิธิผลการปฏิบตังิานของคร ูในสถานศกึษา 

อ�าเภอสนามชยัเขต สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ใน 

การเรียนการสอนของครูเพื่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานและ

เกิดประสิทธิผลในการท�างาน ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียน 

การสอนโดยทีค่รตู้องมแีผนการสอนของตนเอง มกีารวดัผลประเมิน

ผลตลอดภาคเรียน รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนให้หัวหน้ากลุ่มสาระ

ประสานงานให้การสอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และการวัดผล

ประเมินผลปลายภาคมีข้อสอบเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ครูควรตั้ง 
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เป้าหมายคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนที่สอน

จะต้องดีมีคุณภาพโดยการติดตามสังเกตแนะน�าสั่งสอนเป็นประจ�า

เข้าสอนและออกจากห้องสอนตามเวลาเพื่อสร้างนิสัยการตรงต่อ

เวลาให้เกิดกับนักเรียนและครูได้สอนอย่างเต็มที่ปฏิบัติงาน  

ในการสอน ครูต้องวางตวัให้เหมาะสมดดูถีกูต้องต่อหน้านกัเรยีน เช่น 

ไม่นั่งบนโต๊ะนักเรียน ไม่พูดจาหยาบคาย และเอาใจใส่ดูแล ทั้งด้าน

การเรยีนและสขุภาพเตรยีมการสอนเพือ่ให้การสอนมปีระสิทธภิาพ

และนกัเรียนเกดิความศรทัธาในตวัครใูช้ทกัษะวิธีสอนและเทคโนโลยี

ทันสมัยมีใจเมตตาอดทนท่ีจะช่วยแก้ปัญหาสร้างนักเรียนที่มี 

ความสามารถต�า่จดัป้ายนิเทศและการผลติสือ่การเรยีนการสอนต้อง

จดัป้ายนเิทศต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศส่งเสรมิด้านวชิาการหรอืด้านอืน่ๆ

อย่างสม�่าเสมอเป็นประโยชน์และทันเหตุการณ์และต้องจัดท�า 

สื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

ได้อย่างดีและเหมาะสมกับเนื้อหา มีความคงทนถาวรสามารถเก็บไว้

ใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ในโรงเรียนได้อีก

ให้ความรูก้บันกัเรยีนตามกจิกรรมนกัเรยีนทีจ่ดัขึน้เพ่ือให้นกัเรยีนได้

รวมกลุม่กนัปฏิบตังิานต่างๆ ตามความสนใจและความถนดัเพือ่เสรมิ

ประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนนอกเหนือจากกิจกรรม 

การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี

ยวุกาชาดหรอืผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมชุมชน กจิกรรรมส่งเสรมิ 

อาชพีอสิระในโรงเรยีน กจิกรรมส่งเสรมิการเกษตร กจิกรรมส่งเสรมิ

การสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมใช้ 

ห้องสมุด กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ครูต้องม ี

การวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แก้ปัญหาการจดัการเรยีนการสอนของตนเอง

เมือ่นกัเรยีนขาดเรยีนให้ติดตามทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ้่าน เม่ือนกัเรยีน

มีความผิดร้ายแรงให้เชิญผู้ปกครองโดยผู้อ�านวยการหรือผู้รักษา 

การลงนามแทน (โรงเรียนราชินีบูรณะ, 2554, หน้า 6-9) รวมทั้ง

สถานศกึษาในอ�าเภอสนามชยัเขตได้มีการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของข้าราชการคร ูโดยยดึหลกัการปฏบัิตตินทีเ่หมาะสมกบัการเป็น

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและปฏบิตัริาชการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการจัดกระบวนการเรียน

การสอนให้เกิดผลกับนักเรียนครบ 21 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์มีผล

รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนา

นกัเรยีน จ�านวน 1–3 โครงการ ต่อ 1 ภาคเรยีนการศกึษาและมกีาร

ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 1-3 ชิ้นต่อ 1 ภาคเรียนการศึกษา

การจัดท�าเอกสารประจ�าช้ันเรียน (แบบ ปพ. ต่างๆ) ได้ครบถ้วน 

สมบรูณ์ รายละเอยีดของเอกสารเป็นปัจจบุนัมรีายงานผลการเรยีน

ต่อผู้ปกครองแต่ละภาคเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการร่วมมือกัน

พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีการเตรียม 

การสอนโดยยึดแผนการเรียนท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรที ่

ถูกต้อง สมบูรณ์เอาใจใส่นักเรียนในระหว่างท�าการสอนโดยยึดหลัก

การเห็นความส�าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

อีกทั้งกระตุ้นท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ด้วยกระบวนการถาม–ตอบ 

ตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

การดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนให้นกัเรยีนมผีลการการอ่าน คดิวเิคราะห์

การเขียนสื่อในรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ 

หลากหลาย ลงชือ่ปฏบัิตงิานตามเวลาทีก่�าหนดทกุวนั อบรมนกัเรยีน

หน้าเสาธงตรงตามเวลาทีก่�าหนดเสมอ และนอกเหนอืจากการสอน

ท่านได้อุทิศเวลาในงานพิเศษภายในโรงเรียนอย่างเต็มที่ ดังนั้น 

ประสิทธผิลการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา อ�าเภอสนามชยัเขต 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จากการวิจัย จึงพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 3. ผลการศึกษาขวัญก�าลังใจที่ส ่งผลต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ�าเภอสนามชัยเขต สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ 

ด้านเครื่องมือวัดผลส�าเร็จในการท�างานท่ีเป็นธรรม ด้านความ           

พึงพอใจในการท�างานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ส�าหรับขวัญก�าลังใจด้านเงินค่าจ้างที่เป็นธรรม ด้าน

สวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน 

ด้านทัศนคติในการท�างานและด้านการท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูได้อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05 ซึ่งขวัญก�าลังใจท้ัง 8 ด้านนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครใูนสถานศึกษาอ�าเภอสนามชยัเขต 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โดยรวมได้ร้อยละ 68.90 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ วิถีชัย (2550,บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการศึกษา

วจิยัเรือ่ง องค์ประกอบของขวญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการปฏบิติังาน

ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ พบว่า องค์ประกอบ

ของขวญัของครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาส่งผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า

 ขวัญก�าลังใจ ด้านเครื่องมือวัดผลส�าเร็จในการท�างานที่เป็น

ธรรมเป็นตัวแปรทีส่ามารถพยากรณ์ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ

ครูในสถานศึกษาทั้งนี้เนื่องจากการวางมาตรฐานเครื่องมือส�าหรับ

วัดผลส�าเร็จของงาน เช่น การประเมินผล เพื่อประโยชน์ใน 

การพิจารณาการเลื่อนขั้นเล่ือนเงินเดือน โยกย้ายต�าแหน่งฯลฯ  

การสร้างมาตรฐานที่ดี และเช่ือถือได้จะท�าให้เกิดความยุติธรรมใน
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การพจิารณาโดยการก�าหนดมาตรฐานการประเมนิผลความก้าวหน้า

ของการพัฒนางานตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจ�าปี  

มกีารตรวจสอบตดิตามและประเมนิการรายงานผลการจดักจิกรรม

หรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีโดยการตรวจเช็คเป็น

ระดับคุณภาพดีมาก ดี ปรับปรุง มีการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการสร้างแฟ้มผลงานตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีเป็น

ระดบัคณุภาพ ดมีาก ด ีปรบัปรงุ มกีารน�าตวัผลสมัฤทธิท์างการเรียน

ของนักเรียนท่ีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินวิทยฐานะ มีการใช้กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลแบบ PDCA (P=วางแผน, D=ลงมือปฏิบัติ , 

C=ตรวจสอบหลังการปฏบิติั, A=แก้ไขข้อผิดพลาดและปรบัปรงุให้ดขีึน้) 

เ พ่ือช ่ วยในการปฏิบัติ ง านในให ้ เ กิดประ สิทธิผลมากขึ้ น  

(พูลสุข สังข์รุ่ง, 2546,หน้า163-166) สอดคล้องกับ ขจรศักดิ์ ศิริมัย 

(2554, ออนไลน์) ที่กล่าวว่า วิธีการหรือเครื่องมือวัดสมรรถนะของ

บุคคล ได้แก่ การดูจากประวัติการท�างานของบุคคลว่าท�าอะไรบ้าง 

มคีวามรู ้ทกัษะ หรอืความสามารถอะไรเคยมปีระสบการณ์อะไรมาบ้าง 

จากประวัติการท�างานท�าให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินจาก 

ผลประเมินการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ในแต่ละลกัษณะคอืผลการปฏบิตัทิีเ่ป็นเนือ้งาน เป็นการท�างานทีไ่ด้

เนือ้งานแท้ๆ ผลงานการปฏบิตัท่ีิไม่ใช่เนือ้งานแต่เป็นบรบิทของเนือ้งาน 

ได้แก่ ลกัษณะพฤตกิรรมของคนปฏบิตังิาน เช่น การมีน�า้ใจเสียสละ

ช่วยเหลือคนอื่น ผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือ ก�าหนด 

ค�าสัมภาษณ์ไว ้แล ้ว สัมภาษณ์ตามที่ก�าหนดประเด็นไว ้กับ 

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ 

คล้ายกับเป็นการพูดคุยกันธรรมดาๆ แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียม

ค�าถามไว้ในใจโดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ 

ให้ข้อมลูทีต่รงกบัสภาพจรงิมากทีส่ดุ มศีนูย์ประเมินจะเป็นศูนย์รวม

เทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการ

สนทนากลุม่แบบไม่มหีวัหน้ากลุม่รวมอยูด้่วยในศนูย์นี ้การประเมนิ

แบบ 360 degree feedback คือ การประเมินรอบด้าน ได้แก่  

การประเมนิจากเพือ่นร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่ตรวจสอบความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะต่างๆ 

ตามที่ก�าหนด  

 ขวัญก�าลังใจ ด้านความพึงพอใจในการท�างานเป็นตัวแปรที่

สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา 

ซึ่งสมคิด บางโม (2546, หน้า 189-190) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

เป็นความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะอุทิศทุกสิ่งอย่าง  

เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลาและทรัพย์สินเพื่อสนองความต้องการ

และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานสอดคล้องกับ พูลสุข สังข์รุ ่ง  

(2546, หน้า160-161)  ที่กล่าวว่าความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์
หลักและนโยบายการด�าเนนิงานขององค์กรของพนกังาน เจ้าหน้าที่
และผู ้ ร ่ วมงานตลอดจนการจัดองค ์กรและระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญมาก 
เพราะถ้าทกุคนหรอืสมาชกิส่วนใหญ่ขององค์กร มคีวามเข้าใจซาบซึง้
ถึงระบบและวิธีด�าเนินงานขององค์กรแล้วเขาเหล่านั้นย่อมจะอุทิศ
เวลาให้แก่งาน มีก�าลังใจก�าลังขวัญ ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น กอปร
กับขวัญก�าลังใจจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุขต่องานที่ท�า
ซึง่ส่งผลสะท้อนถงึความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานและเกดิผลลพัธ์อนั
พึงประสงค์ขององค์กร (บุญเลี้ยง ครองชัย, 2551, หน้า 4)
 ขวัญก�าลังใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 
ผู ้ใต ้บังคับบัญชาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  ซึ่งพูลสุข สังข์รุ่ง (2546, หน้า 
163-166) ได้กล่าวว่าหากผูบ้รหิารมกีารสร้างและส่งเสรมิบรรยากาศ
ที่เป็นมิตรกับบุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติราชการอยู่บนพื้นฐานแห่งความน่าเคารพนับถือเสมอ
เข้าใจถงึความแตกต่างของผูใ้ต้บังคับบัญชาแต่ละคนและพร้อมทีจ่ะ
ให้ความยืดหยุ่นในการท�างานให้ค�าแนะน�าเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้
เกดิการท�างานด้วยความสมคัรใจและช่วยเหลือในการท�างานทกุครัง้
ผู ้บริหารให้ค�าชมเชยและยกย่องทั้งต่อหน้าและลับหลังจาก 
ผู้เกี่ยวข้องในงานท่ีรับผิดชอบเสมอ กอปรกับความร่วมมือในกลุ่ม
การท�างานเป็นสิง่ท่ีส�าคญัอย่างยิง่ เนือ่งจากบคุคลไม่สามารถท�าตาม
ล�าพังคนเดยีวได้เพราะว่าบคุคลต้องการความรูสึ้กร่วมกนัเป็นเพือ่น
กนั ท�างานร่วมกนั มีความรูส้กึไว้วางใจกนั ส่ิงเหล่านี ้จะช่วยให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ทีอ่งค์กรตัง้ไว้ได้ (ปรยีาพรวงศ์ อนตุรโรจน์, 2541, 
หน้า 141) 
 ขวัญก�าลังใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นตัวแปร
ทีส่ามารถพยากรณ์ประสทิธผิลการปฏิบตังิานของครใูนสถานศกึษา
ซึ่งบรรยงค์ โตจินดา (2546, หน้า  249-250) กล ่าวว ่า  
สภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ ท่ีเป็นผลให้ลกูจ้างสามารถท�างาน
ได้ดีมีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น ได้แก่ มีเครื่องมือและเครื่องจักร
ที่ทันสมัยในการท�างาน สถานที่ท�างานที่ดี สะอาด สวยงาม ใกล้
แหล่งความเจรญิ ใกล้ศนูย์การค้า สะดวกในการคมนาคมหรอืแม้แต่
มีรถเมล์ผ่านหลายสาย รู้จักแบ่งงานหรือมอบหมายงานท่ีท�าให้คน
งานท�างานอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน ตลอดจนมีความพอใจใน 
วิธีการบริหารของหน่วยงาน กอปรกับ พูลสุข สังข์รุ่ง (2546, หน้า  
163-166) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานดี เช่น มีการจัด
แผนผังองค์กรให้เห็นถึงภาพรวมขอบข่ายผู ้ รับผิดชอบงาน  
สภาพแวดล้อมมีแสงสว่างและอากาศเพียงพอ มีการจัดระเบียบ 
ห้องท�างานให้สะอาดและมีความปลอดภัย มีเครื่องมืออุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ส�านักงานที่เพียงพอ และมีการจัดป้ายนิเทศความรู้
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วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2558100

 ส�าหรบัขวญัก�าลังใจด้านเงนิเดือนค่าจ้างทีเ่ป็นธรรมส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 อาจกล่าวได้ว่าประสทิธผิลการปฏบิตังิานของครไูม่ได้ขึน้

อยู่กับเงินเดือนค่าจ้างท่ีเป็นธรรม ท้ังนี้เน่ืองจากการมีระเบียบ  

กฎเกณฑ์ที่ใช้ถือปฏิบัติในองค์กร ซ่ึงบุคลากรคาดหวังจะได้เงิน 

ค่าตอบแทนเพิ่ม โดยจะต้องมีผลงานมากก็จะขยันท�างานมากขึ้น 

แต่ถ้าการได้ค่าตอบแทนเพิ่มไม่ได้อยู่ที่การมีผลงานมาก หรือไม่มี

การเพิม่ค่าตอบแทนเพราะเป็นระเบยีบตายตวักจ็ะไม่ขยนัท�างานเพ่ิม 

(Victor H.Vroom; อ้างถึงในวิเชียร วิทยาอุดม, 2551, หน้า  

183-186) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  

เงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(2554, หน้า 2) มาตรา 5 ระบไุว้ว่า การปรบัเงนิเดือน เงนิวทิยฐานะ

และเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาให้มีความเหมาะสม ในการปรับเงินเดือนข้ันต�่าขั้นสูง 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของ 

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ให้

กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาได้รบัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจ�า

ต�าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก�าหนด

 ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่นอกเหนือ

จากเงินเดือนส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่างไม่มี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจกล่าวได้ว่าประสทิธิผลการปฏบิติั

งานของครไูม่ได้ขึน้อยูก่บัการจดัหาทีพ่กัทีส่ะอาด ปลอดภยัส�าหรบั

ครูที่มีภูมิล�าเนาไกล การจัดเตรียมน�้าดื่มท่ีสะอาดส�าหรับครู 

มีห้องน�้าที่สะอาดส�าหรับครู มีห้องพยาบาลที่สะอาดส�าหรับครู 

มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อนันทนาการในเทศกาลพิเศษต่างๆ  

มีการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อน

ประจ�าปี มีการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อการพักผ่อนประจ�าปี

สอดคล้องกับพูลสุข สังข์รุ่ง (2546, หน้า161-163) ที่กล่าวว่า ถึง

แม้ว่าองค์กรจะจดัสวสัดกิารต่างๆ ไว้ได้อย่างดแีล้วกต็ามแต่ยงัมคีน

ลาออกและโยกย้ายที่ท�างาน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะอาศัยเป็นเครื่องชี้

ให้เห็นระดับขวัญก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่าง 

ผิดปกติ เพราะถ้าสวัสดิการดังกล่าวไม่บกพร่องสิ่งที่น่าจะน�ามา 

วิเคราะห์ว่าอะไรเป็นเหตุท�าให้ขวัญเสียและจะหาทางบ�ารุงขวัญ

ก�าลังใจได้

 ด้านทัศนคติในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของครูอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกล่าวได้ว่า

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติในการ

ท�างาน ท้ังนี้เน่ืองจากเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก�าลังใจด้านทัศนคติในการท�างาน  

ในประเดน็การมองเหน็ความส�าคัญด้านก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง

การตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

การมองเห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารในการบริหาร

นโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ความรู้สึกภูมิใจใน

กระบวนการบรหิารงานขององค์กรและการให้ความร่วมมอืกบัเพ่ือน

ร่วมงานในการพฒันางานไปสูเ่ป้าหมายเสมอ ซึง่ประเดน็ดงักล่าวยงั

ไม่มคีวามชดัเจนพอทีจ่ะสนบัสนนุการปฏิบตังิานให้เกดิประสิทธผิล

ของครูในอ�าเภอสนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 อีกทั้งสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ  

ส่วนใหญ่ อายุ 26-35 ปี จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 

สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 41) ที่กล่าวว่า อายุ 

เป็นปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและ

พฤตกิรรม คนทีอ่ายนุ้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนียิม ยดึถอือดุมการณ์

และมองโลกในแง่ดมีแีต่สิง่ทีส่วยงาม ส่วนคนทีม่อีายมุากกว่ามกัจะ

มองโลกในความเป็นจริง มีทัศนคติที่กว้างไกล เนื่องจากผ่าน

ประสบการณ์และเรียนรู้มามากกว่า สอดคล้องกับ ศักดิ์ สุนทรเสณี 

(2531, หน้า 2) ทีก่ล่าวว่า ทศันคต ิเป็นความสลบัซบัซ้อนของความ

รู้สึกหรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสร้างความพร้อมท่ีจะ

กระท�าส่ิงใดส่ิงหนึง่ตามประสบการณ์ของบคุคลทีไ่ด้รบัมาซึง่มคีวาม

โน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางที่ดีหรือต่อต้าน 

สิ่งแวดล้อมที่จะมาถึง 

 ด้านการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครูอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกล่าวได้ว่า 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมใน

การท�างานเสมอไป สอดคล้องกับ อรุณ รักธรรม (2532, หน้า 249) 

ที่กล่าวว่า ลักษณะขององค์กรที่ไม่มีประสิทธิผล โดยท่ีบุคลากร  

มีความรู้สึกโดดเดี่ยวในการพยายามให้งานต่างๆ ด�าเนินไปด้วยดี 

บางครั้งระเบียบต่างๆ นโยบายและขบวนการด�าเนินงานต่างๆ  

ไม่ได้รับการปฏิบัติตามความมุ่งหมาย ขาดความร่วมมือในการ

ท�างาน บุคคลที่อยู่ในต�าแหน่งสูงพยายามวินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บุคคลที่ท�างานไม่มีการเรียนรู้ซึง่กันและกัน 

ปฏิเสธที่จะยอมรับประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การใช้ข่าวสาร

สะท้อนกลับถกูหลีกเล่ียงหรอืขาดการประเมนิผลตลอดจนสมัพนัธ-

ภาพโดยทั่วๆ ไปเกิดขึ้นโดยไม่จริงใจ ถูกปิดบังและมีความซ่อนเร้น

ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูเป็น 

ผลส�าเร็จทีเ่กดิจากความรูค้วามสามารถของแต่ละบคุคลเพือ่พฒันา

ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับขจรศักดิ์ ศิริมัย  

(2554, ออนไลน์) ที่กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ

ของข้าราชการแต่ละบุคคลโดยผู้บังคับบัญชาประเมินว่าพฤติกรรม
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การท�างานของข้าราชการผูน้ัน้เกดิประสทิธผิลตามทีก่�าหนดไว้หรือ

ไม่ ดังนั้นการท�างานเป็นทีมเพียงอย่างเดียวไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏบิติังานของคร ูแต่ครตู้องปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีใ่ห้เกดิ

ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู ้เรียน สอดคล้องกับ ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554,หน้า13) ใน

มาตรฐานท่ี 7 กล่าวว่า ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิผลโดยที่ครูมีการก�าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนด้าน 

ความรู้ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ครมีูการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 

จัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบและ 

การจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล ครใูช้สือ่

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน�าบริบทและภูมิปัญญา 

ท้องถิน่มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้ครมูกีารวดัและประเมนิผล

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ครูให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 

การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ครูมีการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมทั้งใช้ผล

การวิจัยปรับปรุงการสอนตลอดจนจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่

ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  จากผลการวิจัย พบว่า ขวัญก�าลังใจของครู ในสถานศึกษา 

อ�าเภอสนามชยัเขต สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  

ที่นอกเหนือจากเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ทางส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ควรมกีารจดัสรร

งบประมาณส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษามีการจัด

เตรยีมน�า้ดืม่ทีส่ะอาดส�าหรบัครสูถานศกึษามห้ีองพยาบาลทีส่ะอาด

ส�าหรับครู การศึกษาดูงานในประเทศเพื่อการพักผ่อนประจ�าปีม ี

การศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน

ประจ�าปี

  ประสทิธผิลการปฏิบตังิานของครใูนสถานศกึษา อ�าเภอ

สนามชัยเขต สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความทันเวลา มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังนั้น  

ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสร้างมาตรการในการส่งเสรมิคร ูโดยให้ครู

ลงช่ือปฏิบัติงานตามเวลาที่ก�าหนดทุกวัน ครูอบรมนักเรียนหน้า 

เสาธงตรงตามเวลาที่ก�าหนดเสมอนอกเหนือจากการสอนให้ครูได้

อุทิศเวลาในงานพิเศษภายในโรงเรียนอย่างเต็มที่ ครูปฏิบัติงานที่

มอบหมายได้ส�าเร็จตรงตามเวลาก�าหนดของโรงเรียน การจัดล�าดับ

ความส�าคัญก่อนหลังพร้อมทั้งค�านวณเวลาที่จะใช้ท�างานให้เสร็จ

ตามเวลาทีก่�าหนด จัดสรรเวลาในการบนัทกึสมดุประจ�าตวันกัเรยีน

ที่เป็นปัจจุบัน จัดสรรเวลาในการท�าบัญชีเรียกช่ือนักเรียนให้ท่ีเป็น

ปัจจุบันและการวางแผนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้ครบตามเวลา

ที่ก�าหนด

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรมีการศึกษาขวัญก�าลังใจของครูทุกอ�าเภอ  

ในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  2) ควรมกีารศึกษาประสิทธผิลการปฏบัิตงิานของครทูกุ

อ�าเภอในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  3) ควรมีการศึกษาขวัญก�าลังใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของครูทุกอ�าเภอในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  4) ควรมีการศกึษาพฤตกิรรมการบรหิารงานบคุคลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหาแนวทาง

ในการบ�ารุงขวัญก�าลังใจของครู

  5) ควรมกีารศกึษาองค์ประกอบอืน่ทีน่อกเหนอืจากขวญั

ก�าลังใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อเป็นข้อมูล

สารสนเทศในการวางแผนพัฒนางานบุคคลให้มีประสิทธิผลมาก 
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