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ภภาคผนวก จ 

แบบสอบถามการวจิัย 

   - แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   - แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   - แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
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แบบสัมภาษณค์วามคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน                   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

ผู้วิจัย  นางภัทรวรรณ พิมพา 

   นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศกึษา 

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

  ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศร ี ประธานกรรมการ 

  ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข   กรรมการ 

 

ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม      

ต าแหน่ง      

สถานที่ท างาน     

วันที ่      เดือน     พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



274 

ค าชี้แจง 
 1. การสัมภาษณค์รัง้นี้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิเกี่ยวกับองคป์ระกอบขวัญก าลังใจใน

การปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

2. แบบสัมภาษณเ์ป็นแบบกึ่งมโีครงสร้าง โดยผู้วจิัยระบุประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์  

และแจ้งใหผู้้ทรงคุณวุฒิทราบลว่งหน้า 7 วัน โดยขอนัดหมายวันและเวลาท่ีจะท าการสัมภาษณ์ 

3. การสัมภาษณจ์ะใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีโดยผู้วิจัยจะขออนุญาตจดบันทึกการสัมภาษณ์

และบันทึกเสียง 

4. การสัมภาษณค์รัง้นี้จะน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดองค์ประกอบเพิ่มเตมิในกรอบแนวคิดการ

วจิัยท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสาร 

กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. องคป์ระกอบหลักของขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู มี 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

  1.1 ด้านคา่ตอบแทน มอีงคป์ระกอบย่อย ได้แก่ การได้รับเงินเดอืน การได้ประโยชน์

เกือ้กูล การไดโ้บนัส และการเลื่อนต าแหนง่ 

  1.2 ด้านความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน มอีงคป์ระกอบย่อย ได้แก่ ลักษณะงานท่ี

ปฏบัิต ิความก้าวหนา้ในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความส าเร็จของงาน และ 

ความรับผิดชอบ 

  1.3 ด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน มอีงคป์ระกอบย่อย ได้แก ่ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความเป็นอิสระในการท างาน และความกดดัน 

ในการท างาน 

  1.4 ด้านความก้าวหนา้ในอาชพี มอีงคป์ระกอบ ได้แก่ ความกา้วหนา้ในต าแหนง่ 

ความก้าวหนา้ในเงินเดอืน และความก้าวหนา้ในการพัฒนาตนเอง 

  1.5 ด้านบทบาทผู้บริหาร มอีงคป์ระกอบย่อย ได้แก่ บทบาทนักวางแผน การพัฒนา

บุคลากร การประเมินผลการปฏบัิตงิาน และผู้น าทางวชิาการ 

 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทา่นล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี ้

 

 

นางภัทรวรรณ พิมพา 

นักศกึษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวุฒ ิ

เกี่ยวกับองค์ประกอบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครใูนโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถาม 

 หลังจากท่ีท่านได้ศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยเบือ้งต้น และนยิามศัพท์เฉพาะที่เป็นผลจากการ

ท่ีผู้วจิัยได้ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 

แลว้ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเ์กี่ยวกับเร่ืองนี้ท่านมีความคิดเห็นใน

ประเด็นต่างๆ ตอ่ไปนีอ้ยา่งไร 

1. ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสาร งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องแลว้น ามาสังเคราะห์ ได้องค์ประกอบ

หลัก และมีองคป์ระกอบย่อย ดงันี ้

 

ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

องคป์ระกอบหลักท่ี 1 ด้านคา่ตอบแทน 

1 การได้รับเงินเดอืน    

2 การได้ประโยชนเ์กือ้กูล      

3 การได้โบนัส    

4 การเลื่อนต าแหนง่    

องคป์ระกอบหลักที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

1 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา    

2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    

3 ความเป็นอิสระในการท างาน    

4 ความกดดันในการท างาน    

องคป์ระกอบหลักที่ 3 ดา้นความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน 

1 ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ    

2 ความก้าวหนา้ในการท างาน    

3 การได้รับการยอมรับนับถือ    

4 ความส าเร็จของงาน    

5 ความรับผิดชอบ    
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ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

องคป์ระกอบหลักท่ี 4 ด้านความก้าวหน้าในอาชพี 

1 ความก้าวหนา้ในต าแหนง่    

2 ความก้าวหนา้ในเงินเดอืน    

3 ความก้าวหนา้ในการพัฒนาตนเอง    

องคป์ระกอบหลักที่ 5 ดา้นบทบาทผู้บริหาร 

1 บทบาทนักวางแผน    

2 การพัฒนาบุคลากร    

3 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน    

4 ผู้น าทางวชิาการ    

 

2. จากองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบข้างตน้ ท่านคิดว่าควรเพิ่ม/มีองค์ประกอบ 

อะไรอีก (โปรดอธิบาย) และควรมีองค์ประกอบย่อยอะไร 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. องค์ประกอบด้านค่าตอบแทน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรนอกจาก 

ที่กล่าวมาข้างตน้ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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4. องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย

อะไรที่กล่าวมาข้างต้น 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

5. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรที่

กล่าวมาข้างต้น 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ควรประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรที่

กล่าวมาข้างต้น 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. องค์ประกอบด้านบทบาทผูบ้ริหาร ควรประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรที่กล่าวมา

ข้างตน้ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

************************************** 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ประกอบการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

ผู้วิจัย นางภัทรวรรณ พิมพา 

  นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศกึษา 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

  ผศ.ดร. วันเพ็ญ นันทะศรี ประธานกรรมการ 

  ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข กรรมการ 

 

ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม      

ต าแหน่ง      

สถานที่ท างาน     

วันที ่  เดือน     พ.ศ. 2562 
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ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การพัฒนาตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 23 มคีวามเท่ียงตรงและสอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหาหรือไม ่

  2. จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารงานวจิัย 

ท่ีเกี่ยวข้อง และให้ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณารา่งองคป์ระกอบขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ได้ 5 องค์ประกอบ คือ                            

1) ด้านคา่ตอบแทน 2) ด้านความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน 3) ด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน                     

4) ด้านความก้าวหนา้ในอาชพี 5) ด้านบทบาทผู้บริหาร จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา

รายละเอยีดกับข้อค าถามท่ีผู้วจิยัได้เสนอไวว้า่มีความเท่ียงตรงและสอดคล้องกับโครงสร้างเนือ้หา

หรือไม ่โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง +1, 0 หรือ -1 โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี ้

   ให้คะแนน +1 หมายถงึ  แนใ่จว่าข้อความนัน้เป็นขอ้ค าถามท่ีสอดคล้อง 

  ให้คะแนน  0  หมายถงึ ไมแ่นใ่จวา่ข้อความน้ันเป็นขอ้ค าถามที่สอดคล้อง 

  ใหค้ะแนน -1 หมายถงึ แนใ่จว่าข้อความนัน้เป็นขอ้ค าถามท่ีไม่สอดคล้อง 

หากทา่นเห็นว่าข้อใดควรปรับปรุงแก้ไข ขอความกรุณาได้โปรดให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ เพื่อความชัดเจน

และความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 3. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนี ้ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับและจะน าผลไปใช้

ส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่านัน้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบตอ่ท่านแต่อยา่งใด 

  4. เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงความมุง่หมายของการวจิัย ผู้วิจัยใครข่อความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบ

แบบสอบถามทุกข้อ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ในโอกาสต่อไป  

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทา่นล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี ้

 

 

นางภัทรวรรณ พิมพา 

นักศกึษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชงิเนือ้หา 

ของแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจในการปฏิบัตงิานของครใูนโรงเรียน   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

 

องค์ประกอบ 
จุดประสงค์/ 

เนื้อหา 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอแนะ 

+1 0 -1 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านค่าตอบแทน   

1.1 การได้รบั

เงินเดอืน หมายถึง 

รายไดป้ระจ าเป็น

คา่ตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร ที่จ่ายเป็น

รายเดือน มีรูปแบบที่

แน่นอนที่เท่ากัน หรือ

เหมือนกันในช่วง

ระยะเวลา การจ่ายแต่

ละคร้ัง   

1.1.1 การไดรั้บ

รายไดป้ระจ าเป็น

ค่าตอบแทนในการ

ปฏิบัติงาน 

1. ท่านมีรายไดป้ระจ าเป็น

ค่าตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

  

 

 

2. ท่านมรีายไดป้ระจ าที่จ่าย

เป็นรายเดือนทุกเดือน 

  
 

 

3. ท่านได้รับเงินในรูปแบบ

การจ่ายที่แน่นอน 

  
 

 

4. ท่านได้รับเงินในช่วง

ระยะเวลาในการจ่ายแต่ละ

คร้ังชัดเจน 
   

 

1.2 การได้ประโยชน์

เก้ือกูล หมายถึง 

สวัสดิการอื่นที่รัฐจัด

ให้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และ

ความสะดวกสบาย

ของบุคลากร 

นอกเหนือจาก

เงินเดือน เพื่อเป็น

ค่าตอบแทน ในการ

อ านวยความสะดวก

และสร้างความสมดุล

ระหว่างงานกับการมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

เช่น ค่าที่พัก ค่า

เดินทาง รถประจ า

ต าแหนง่  

1.2.1 การไดรั้บ

สวัสดิการอื่นที่รัฐ

จัดให้ ตอบสนอง

ความต้องการ 

ความสะดวกสบาย

นอกจากเงนิเดือน  

5.ท่านไดรั้บสวัสดิการอื่นที่

รัฐจัดให้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการอย่าง

เหมาะสม 

    

6. ท่านไดรั้บความ

สะดวกสบายจากสวัสดิการ

ที่รัฐจัดให้ 

   

 

7.ท่านมีความพอใจ กับ

ความสมดุลระหว่างงานกับ

คุณภาพชีวติในปัจจุบัน 

   

 

8. ท่านมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

จากสวัสดิการอื่น ที่รัฐจัดให้ 
   

 

9. ท่านได้รับการสนับสนุน

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง อย่าง

เหมาะสม    
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องค์ประกอบ 
จุดประสงค์/ 

เนื้อหา 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอแนะ 

+1 0 -1 

1.3 การได้รับโบนัส 

หมายถึง เงินรางวัล

ตอบแทนที่รัฐจา่ยให้

จ่ายให้เป็นกรณีพเิศษ 

หรือบ าเหน็จรางวัล 

นอกเหนือจาก

เงินเดือนและ

สวัสดิการต่างๆ เพื่อ

เป็นขวัญก าลังใจแก่

บุคลากร 

1.3.1 การไดรั้บเงิน

พิเศษที่รัฐ หรือ

องค์กรจา่ยให้เป็น

บ าเหน็จรางวัล

นอกเหนือจาก

เงินเดือนและ

สวัสดิการต่างๆ 

10. ท่านได้รับเงินรางวัลตอบ

แทนที่รัฐจา่ยให้เป็นกรณี

พิเศษอย่างเหมาะสม 

   

 

11. ท่านได้รับบ าเหน็จรางวัล

นอกเหนือจากเงินเดือนและ

สวัสดิการ 
   

 

12. ท่านพึงพอใจกับการ

ไดรั้บโบนัสในการปฏิบัติงาน

ที่รัฐจัดให้ 
   

 

1.4 การเลื่อน

ต าแหน่ง หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลง

ต าแหนง่ที่สงูขึน้เปน็

การให้บ าเหน็จ

ความชอบแก่

ข้าราชการที่

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในระดับ

อันเป็นที่พอใจของทาง

ราชการ เพื่อตอบแทน

ความดคีวามชอบที่ผู้

นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่

ผ่านมา โดยให้ได้รับ

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน

ตามผลการประเมิน

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ 

 

 

 

1.4.1 การ

เปลี่ยนแปลง

ต าแหนง่ในทาง

สูงขึน้และมหีน้าที่

งานที่แตกต่างไป

จากเดิม โดยเฉพาะ

แตกต่างไปจาก

ต าแหนง่งานใน

ปัจจุบัน 

13. ท่านมคีวามพอใจกับการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สูงขึน้

จากเดิม 

   

 

14. ท่านพอใจกับบ าเหน็จ

ความชอบจากการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

   

 

15. ท่านไดเ้ลื่อนต าแหนง่เป็น

การตอบแทนความดี

ความชอบจากการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

   

 

16. ท่านได้รับการเลื่อนขั้น

เงินเดือนตามผลการประเมิน 
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องค์ประกอบ 
จุดประสงค์/ 

เนื้อหา 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอแนะ 

+1 0 -1 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 

2.1 ลักษณะงานที่

ปฏิบัต ิหมายถงึ  

ลักษณะของงานที่

บุคคลกระท าให้ส าเร็จ

ตรงกับความรู้

ความสามารถของผู้

ปฏิบัติ ตามความถนัด

ความสนใจ มกีารวาง

แผนการท างาน มี

ความคดิสร้างสรรค์

และสามารถตัดสินใจ

ในการท างานได้ด้วย

ตนเอง 

2.1.1. งานที่ไดรั้บ

มอบหมายตรงกบั

ความรู้

ความสามารถของผู้

ปฏิบัติ ส่งเสรมิให้ผู้

ปฏิบัติมีโอกาส

ประสบความส าเร็จ 

17. ท่านได้รับมอบหมายงาน

ที่ตรงกับความรู้ 

ความสามารถของตัวเอง 

  

 

 

18. ท่านได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานตรงกับความถนัด

และความสนใจ 

  

 

 

19. ท่านมีการวางแผนใน

การท างานอย่างเปน็ระบบ 

  
 

 

20. ท่านไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิม

สรา้งสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

  
 

 

21.ท่านสามารถตัดสินใจ

ท างานได้ด้วยตนเอง    
 

2.2 ความก้าวหน้า

ในการท างาน 
หมายถึง การมีโอกาส

ที่จะเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในการ

ท างาน ให้มคีวาม

เจริญก้าว หน้ามาก

ย่ิงขึน้ มีสัมฤทธิ์ผล

ของงาน และได้รับ

ความยอม รับนับถือ

นั้นและความ รู้สึกพงึ

พอใจที่เกิดขึน้ การ

ไดรั้บการสนับสนุนใน

การพัฒนาตนเองใน

การศึกษาต่อ การเข้า

รับการ ฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน และการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.2.1 การมีโอกาสที่

จะเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถใน

การท างาน ใหม้ี

ความเจริญกา้ว 

หน้ามากย่ิงขึน้ 

22. ท่านมีโอกาสเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถ 

ในการท างาน 

    

23. ท่านมีความ

เจริญก้าวหน้าในการท างาน 
   

 

24. ท่านพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานและไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ 

   

 

25. ท่านไดรั้บการสนับสนุน

ในการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

   

 

26. ท่านมีโอกาสเข้ารับการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่าง

สม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบ 
จุดประสงค์/ 

เนื้อหา 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอแนะ 

+1 0 -1 

2.3 การได้รับการ

ยอมรับนับถือ 

หมายถึง การที่บุคคล

ท างานได้ส าเร็จจน

เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ 

ไว้วางใจ ได้รับการยก

ย่อง ชมเชย จาก

ผู้บังคับบญัชาและ

เพื่อนร่วมงานจนได้รับ

มอบหมายให้ท างานที่

ส าคัญ 

2.3.1 บุคคลท างาน

ไดส้ าเร็จจนเป็นที่

ยอมรับเชื่อถือ 

ไว้วางใจ ได้รับการ

ยกย่อง ชมเชย จาก

ผู้บังคับบญัชาและ

เพื่อนร่วมงาน 

27.ท่านท างานได้ส าเร็จเป็น

ที่ยอมรับเชื่อถือไว้วางใจจาก

องค์กร 

  

 

 

28. ท่านได้รับการยกย่อง

ชมเชยจากผู้บังคบับัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน 

  

 

 

29. ท่านได้รับมอบหมายงาน

ที่ส าคัญๆ อย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 

  

 

 

2.4 ความส าเร็จของ

งาน  หมายถึง การที่

บุคคลสามารถ

ปฏิบัติงานได้เสร็จสิน้

และประสบ

ความส าเร็จมคีุณภาพ

ตามวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายที่วางไว้ 

สามารถแก้ปัญหาและ

มีแนวทางป้องกัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ภายหลังได ้จึงจะเกิด

ความรู้สึกพงึพอใจต่อ

การปฏิบัติงาน 

2.4.1 บุคคล

สามารถปฏิบัตงิาน

ไดเ้สร็จสิน้และ

ประสบความส าเร็จ

มีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้ 

สามารถแก้ปัญหา

และมแีนวทาง

ป้องกันปญัหา 

30. ท่านสามารถปฏิบตัิงาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    

31. ท่านสามารถแก้ปัญหา 

และมแีนวทางป้องกนัปัญหา

ที่อาจเกิดขึน้ภายหลังได ้
   

 

32. ท่านเกิดความรู้สึก 

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ของตนเอง 
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องค์ประกอบ 
จุดประสงค์/ 

เนื้อหา 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอแนะ 

+1 0 -1 

2.5 ความรับผดิชอบ 

หมายถึง การที่บุคคล

ปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองที่ไดรั้บ

มอบหมายให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ด้วย

ความเอาใจใส่ ไม่

ละเลย หรือทิ้งงาน 

สามารถยอมรับผล

จากการกระท าของ

ตนเอง และปรับปรุง

พัฒนางานของตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ 

2.5.1 บุคคลปฏบิัติ

หน้าที่ของตนเองที่

ไดรั้บมอบหมายให้

บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ ด้วยความเอาใจ

ใส ่ไม่ละเลย หรือ

ทิ้งงาน สามารถ

ยอมรับผลจากการ

กระท าของตนเอง 

และปรับปรุงพัฒนา

งานของตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 

33. ท่านสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเองที่ไดรั้บ

มอบหมายได้ส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ 

   

 

34. ท่านมีความเอาใจใส่ ไม่

ละเลยหรือทิ้งงานที่รับ

มอบหมาย 

   

 

35. ท่านยอมรับผลจาก 

การกระท าของตนเองได ้
   

 

36. ท่านสามารถปรับปรุง

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
   

 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน 

3.1 ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา 

หมายถงึ การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากบัครู 

โดยการกระตุ้นใหเ้กิด

ความสมัครใจในการ

ท างาน ความใกล้ชิด

และความเป็นกันเอง

หรือบทบาทของ

ผู้บังคับบัญชาที่มต่ีอครู

หากได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ

และ 

ความสนใจ  ครูก็จะ

ปฏิบัติงานด้วย

ความรู้สึกสนุก 

3.1.1 ปฏสิัมพันธ์

ระหว่าง

ผู้บังคับบญัชากับครู 

โดยการกระตุ้นให้

เกิดความสมคัรใจ

ในการท างาน ความ

ใกล้ชิดและความ

เป็นกันเอง 

37. ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดกีับ

ผู้บังคับบญัชา    
 

38. ท่านไดรั้บการกระตุ้นให้

เกิดความสมคัรใจ 

ในการท างาน 

   

 

39. ท่านได้รับความใกล้ชิด

และความเป็นกนัเองจาก

ผู้บังคับบญัชา 

   

 

40. ท่านได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานเหมาะสมกบั

ความรู้ตัวเอง 
   

 

41. ท่านปฏิบัตงิานอย่างมี

ความสุขและมีความ

ภาคภูมิใจในการท างาน 
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3.2 ความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน 

หมายถึง พฤติกรรม

ระหว่างบุคคล ในการ

ท าความรู้จักกัน 

เพื่อให้ได้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงาน 

ความจริงใจ ความ

เข้าใจอันดีต่อกัน มี

ความเป็นมิตร และ

แนะน าช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน มีการ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ได้รับความ

ไว้วางใจ เพื่อการ

ท างานอย่างมี

ความสุขและเกิด

ประสิทธิภาพ 

3.2.1 การแสดง

พฤติกรรมระหว่าง

บุคคล ในการท า

ความรู้จักกัน 

เพื่อให้ได้ซึ่งความ

จริงใจ ความเข้าใจ

อันดีต่อกัน 

42. ท่านได้รับความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงานจากเพื่อน

ร่วมงาน 

  

 

 

43. ท่านได้รับความจริงใจ 

และความเข้าใจต่อกันกับ

เพื่อนร่วมงาน 

  

 

 

44. ท่านไดแ้ลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และไดรั้บความ

ไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 

  

 

 

45. ท่านท างานกับเพื่อน

ร่วมงานได้ อย่างมีความสุข 

  

 

 

3.3 ความเป็นอิสระ

ในการท างาน 

หมายถึง การที่บุคคล

มีอิสระในการ

ปฏิบัติงาน ไมถู่กใคร

ครอบง างานของ

ตนเอง ท าตามที่

ตนเองคิด และท างาน

ไดต้รงตามความ

ต้องการของหน่วยงาน

ท าอยา่งเป็นสุข 

มีความสขุในการ

ท างาน ท าด้วยความ

เต็มใจ และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

 

3.3.1 บุคคลมีอิสระ

ในการปฏิบัติงาน ไม่

ถูกใครครอบง างาน

ของตนเอง ท า

ตามที่ตนเองคิด 

และท างานได้ตรง

ตามความต้องการ

ของหน่วยงานท า

อย่างเป็นสุข 

46. ท่านมีอิสระ 

ในการปฏิบัติงาน    
 

47. ท่านไม่ไดถู้กครอบง าใน

งานของตนเอง  
   

 

48. ท่านปฏิบัตงิานตามที่

ตนเองคิดและท างานตรง

ตามความต้องการ 

   

 

49. ท่านปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมี

ความสุขในการท างาน    
 

50. ท่านปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
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3.4 ความกดดันใน

การท างาน หมายถึง 

สิ่งที่ท าให้เราเครียด

หรือมีสภาวะที่ไม่ปกติ 

ท าให้เราไม่สามารถ

ด าเนินงานต่อไปได้

โดยสะดวก ขาด

ความสัมพันธ์ที่ดีของ

เพือ่นร่วมงาน และ

ความขัดแย้งในองค์กร 

ทั้งที่เกดิจากการ

บรหิาร สัมพันธภาพ

ของบุคลากร ภาวะ

ขาดแคลนบคุลากร 

การท างานหนัก ภาวะ

ขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อ

บุคคล คุณภาพ

ผลผลิตขององคก์ร

แตกต่างกัน 

3.4.1 สภาวะที่ไม่

ปกติ ท าให้เราไม่

สามารถด าเนินงาน

ต่อไปได้โดยสะดวก 

ขาดความสัมพันธท์ี่

ดีของเพื่อนร่วมงาน 

และความขัดแย้งใน

องค์กร 

51. ท่านเคยประสบ

ความเครียดหรือสภาวะ 

การท างานที่ไม่ปกต ิ

   

 

52. ท่านเคยถูกกดดันท าให้

ไม่สามารถด าเนินงานได ้
   

 

53. ท่านเคยขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณ์ จนส่งผลต่อ

คุณภาพผลผลิต 

   

 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

4.1 ความก้าวหน้าใน

ต าแหน่ง หมายถงึ 

การได้เล่ือนต าแหน่ง

งานที่สูงขึน้ไปสู่ต าแหน่ง

ส าคัญจากการ

เปรียบเทยีบจาก

ต าแหน่งเดิมมหีน้าที่

ความรับผดิชอบท่ีสูงขึน้ 

แสดงใหเ้ห็นถงึการสั่ง

สมประสบการณ์และ

ผลงาน ส่งผลถงึ

ความกา้วหน้าในการ

ปฏิบัติราชการ  

4.1.1 การไดเ้ลื่อน

ต าแหนง่งานที่สูงขึน้

มีหน้าทีค่วาม

รับผดิชอบทีสูงขึน้ 

ส่งผลต่อ

ความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติราชการ 

54. ท่านได้รับการเลื่อน

ต าแหนง่งานที่สูงขึน้ 

  
 

 

55. ท่านมีความรับผดิชอบ

ต่องานที่สงูขึน้ 

  
 

 

56. ท่านมคีวามก้าวหน้า 

ในการท างาน 
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4.2 ความก้าวหน้า

ในเงินเดือน หมายถงึ 

การไดรั้บเงินเดือนใน

อัตราที่ สูงขึน้ เพื่อ

ตอบแทนความดี

ความชอบที่ผู้นัน้ได้

ปฏิบัติในรอบปีที่แล้ว

มา ความก้าวหน้าใน

เงินเดือนท าใหม้ี

โอกาส ก้าวหน้าใน

ต าแหนง่หน้าที่ เกิด

ประสิทธิผลเป็นที่นา่

พอใจต่อการท างาน 

4.2.1 ไดรั้บเงินเดือน

ในอัตราที่ สูงขึน้ 

เพื่อตอบแทนความ

ดีความชอบที่ผู้นัน้

ไดป้ฏิบัติในรอบปีที่

แล้วมา 

57. ท่านได้รับเงินเดือนใน

อัตราที่สูงขึน้อย่างเหมาะสม 

    

58. ท่านได้ค่าตอบแทน

ความดคีวามชอบในการ

ปฏิบัติงานรอบปทีี่ผ่านมา 

   

 

59. ท่านได้รับเงินเดือนสูงขึน้

และมีโอกาสก้าวหนา้ใน

ต าแหนง่ 

   

 

60. ท่านปฏิบัตงิานเกดิ

ประสิทธิผลเป็นที่นา่พอใจ

ต่อการท างาน    

 

4.3 ความก้าวหน้า

ในการพัฒนาตนเอง  

หมายถึง บุคคลมี

ความรู้ ความสามารถ 

เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง ทั้งทกัษะ จิตใจ 

สังคม ซึ่งเกิดจากการ

พัฒนาตนเองให้เกิด

ประสิทธิภาพ และ

เพิ่มพูนศักยภาพใน

การท างาน และยัง

สง่ผลให้เกิดประโยชน์

ทั้งกับองคก์รและ

ตนเอง 

4.3.1 มีความรู้ 

ความสามารถ เกิด

การเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง ทั้งทกัษะ 

จิตใจ สังคม ซึ่งเกิด

จากการพัฒนา

ตนเองให้เกดิ

ประสิทธิภาพ และ

เพิ่มพูนศักยภาพใน

การท างาน 

61.ท่านมีความรู้ 

ความสามารถที่ดีขึน้    
 

62. ท่านมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง ทั้งทกัษะ จิตใจ และ

สังคมที่ดีขึน้ 
   

 

63. ท่านมกีารพัฒนาตนเอง

ในการเพิ่มศักยภาพ 

ในการท างาน 

   

 

64. ท่านไดพ้ัฒนาตนเองจน

เกิดผลประโยชน์ทั้งองคก์ร

และตนเอง 
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านบทบาทผู้บรหิาร 

5.1. บทบาทนัก

วางแผน หมายถึง ผู้

ก าหนดทิศทางแนว

ทางการปฏบิัติงาน

อย่างเป็นระบบและมี

ส่วนเกี่ยวข้องในการ

ตัดสินใจทิศทางการ

ท างานในอนาคต ซึ่ง

ผู้บริหารเป็นเป็นนัก

วางแผนหรือผู้

ตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีทีสุ่ดอย่าง

เป็นระบบโดยมี

เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

เพื่อน าไปสู่

ความส าเร็จของ

องค์กร 

5.1.1 ผู้ก าหนด

ทิศทางแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและมีส่วน

เกี่ยวข้องในการ

ตัดสินใจทิศทาง 

การท างานใน

อนาคต 

65. ผู้บริหารไดก้ าหนดทิศ

ทางการท างานอย่างเป็น

ระบบ 

  

 

 

66. ผู้บริหารไดต้ัดสินทิศ

ทางการท างานในอนาคต 

  
 

 

67. ผู้บริหารเป็นนักวางแผน

และเป็นผู้ตัดสินใจอย่าง

เหมาะสม 

  

 

 

68. ผู้บริหารชีแ้นวทางการ

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
   

 

69. ผู้บริหารมีเป้าหมายและ

วัตถุปะสงค์ที่ชัดเจน    
 

70. ผู้บริหารมุ่งพัฒนาสู่

ความส าเร็จขององค์กร 

   

 

5.2. การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง 

กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพการ

ปฏิบัติงานใหแ้ก่

บุคลากร ให้ท างาน

ส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายอย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยการ

จะจัดกจิกรรมอยา่ง

ต่อเน่ืองใหเ้ปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ความคิดเพ่ือให้เกดิส่ิง

ใหม่แกอ่งค์กร บุคลากร

ต้องเห็นประโยชน์  

5.2.2 กระบวนการ

ทีจ่ัดขึน้ เพิ่ม

คุณภาพการ

ปฏิบัติงานให้แก่

บุคลากร ให้ท างาน

ส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดย

การจะจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

71. ผู้บริหารจัดกระบวนการ

เพิ่มคุณภาพการปฏบิัติงาน

ของบุคลากร 

    

72. ผู้บรหิารส่งเสรมิให้

บุคลากรท างานให้ส าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมาย 

   

 

73. ผู้บริหารจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิบคุลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

   

 

74. ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อ

เปลี่ยนแปลงคิดใหเ้กิดสิง่

ใหม่ 

   

 

75. ผู้บริหารไดพ้ัฒนา

บุคลากรเพื่อความ

เจริญก้าวหน้า 
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5.3. การประเมนิผล

การปฏิบัตงิาน 

หมายถึง กระบวนการ

ประเมินของบคุลากร

เป็นวิธีการที่

ผู้บังคับบญัชาบันทกึ

และแสดงความ

คิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานของบคุคล

ด้านต่างๆโดยมีเกณฑ์

การประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพในทาง

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

5.3.1 กระบวนการ

ประเมินของ

บุคลากรเป็นวธิีการ

ที่ผู้บังคับบญัชา

บันทึกและแสดง

ความคดิเห็นในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคคล 

76. ผู้บริหารมีการประเมิน

จากผู้ใตบ้ัญชาอย่างเป็น

ระบบ 

  

 

 

77. ผู้บริหารมีการบันทึก

และแสดงความคิดเห็นใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

  

 

 

78. ผู้บริหารมีเกณฑ์การ

ประเมินที่มปีระสิทธภิาพ 

  
 

 

79. ผู้บริหารให้ความเป็น

ธรรมในการประเมิน 

   

 

5.4. ผู้น าทาง

วชิาการ หมายถึง 

การแสดงบทบาท

หน้าที่คุณลกัษณะ

หรือพฤติกรรมที่

แสดงออกของ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ในการร่วมมือกับคณะ

ครูและผูท้ี่เกี่ยวข้องใน

การจัดการเรียนการ

สอนส่งผลให้ผู้เรียน

บรรลุผลส าเร็จ 

ในการเรียนรู้ 

5.4.1 การแสดง

บทบาทหนา้ที่

คุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมที่

แสดงออกของ

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

80. ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่

แสดงถึงความสนใจทาง

วิชาการ 

    

81. ผู้บริหารร่วมมือกับคณะ

ครูในการจัดการเรียนการ

สอน 

   

 

82. ผู้บริหารเน้นการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

   

 

83. ผู้บริหารส่งเสรมิให้

ผู้เรียนบรรลุความส าเร็จตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 23 
 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

  2. แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจ 

ในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 

  3. ขอให้ท่านในฐานะเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครูในโรงเรียน 

ได้พิจารณารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบว่ามคีวามเหมาะสมหรือไม ่ในระดับใด  

โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยมีเกณฑ์คะแนนความคิดเห็น ดังนี ้

    ระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ให้คา่คะแนน 5 คะแนน  

    ระดับความเหมาะสมมาก ให้คา่คะแนน 4 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมปานกลาง ให้คา่คะแนน 3 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมนอ้ย ให้คา่คะแนน 2 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ให้คา่คะแนน 1 คะแนน 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทา่นล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี ้ท่ีได้ใหค้วามอนุเคราะห์ 

ตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยคร้ังน้ีเป็นอยา่งดีย่ิง 

 

 

นางภัทรวรรณ พิมพา 

นักศกึษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.1 เพศ  

   ชาย      

    หญิง 

 1.2 สถานภาพต าแหนง่ 

   คร ู         ครูผู้ช่วย      

   ครอูัตราจ้าง    พนักงานราชการ 

 1.3 ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรี     

   ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก 

 1.4 ประสบการณ์ท างาน 

   ต่ ากว่า 5 ป ี

   6-10 ป ี

   มากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู                     

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 23 

 

ข้อ 
ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านค่าตอบแทน   

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การไดร้ับเงินเดือน 

1 ท่านมีรายได้ประจ าเป็นค่าตอบแทนในการปฏบัิตงิานอย่าง

เหมาะสม 

     

2 ท่านมีรายได้ประจ าท่ีจ่ายเป็นรายเดอืนทุกเดือน      

3 ท่านได้รับเงินในรูปแบบการจ่ายท่ีแน่นอน      

4 ท่านได้รับเงินในชว่งระยะเวลาในการจ่ายแตล่ะครัง้ชัดเจน      
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ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิติงานของครู 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การไดป้ระโยชน์เกื้อกูล 

5 
ท่านได้รับสวัสดกิารอื่นท่ีรัฐจัดให้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

อย่างเหมาะสม 

     

6 ท่านได้รับความสะดวกสบายจากสวัสดกิารท่ีรัฐจัดให ้      

7 
ท่านมีความพอใจ กับความสมดลุระหว่างงานกับคุณภาพชีวิตใน

ปัจจุบัน 

     

8 ท่านมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้จากสวัสดกิารอื่น ที่รัฐจัดให ้      

9 ท่านได้รับการสนับสนุนค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง อย่างเหมาะสม      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การไดร้ับโบนสั 

10 
ท่านได้รับเงินรางวัลตอบแทนท่ีรัฐจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษอย่าง

เหมาะสม 

     

11 ท่านได้รับบ าเหน็จรางวัลนอกเหนอืจากเงนิเดอืนและสวัสดกิาร      

12 ท่านพึงพอใจกับการได้รับโบนัสในการปฏบัิตงิานท่ีรัฐจัดให้      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การเลือ่นต าแหน่ง   

13 ท่านมีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากเดิม      

14 
ท่านพอใจกับบ าเหน็จความชอบจากการปฏบัิตงิานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

     

15 
ท่านได้เลื่อนต าแหนง่เป็นการตอบแทนความดคีวามชอบ 

จากการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสม 

     

16 ท่านได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนตามผลการประเมิน      

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

17 ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถของตัวเอง      

18 
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏบัิตงิานตรงกับความถนัดและ 

ความสนใจ 

     

19 ท่านมีการวางแผนในการท างานอยา่งเป็นระบบ      

20 ท่านได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏบัิตงิาน      

21 ท่านสามารถตัดสนิใจท างานไดด้้วยตนเอง      
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ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความกา้วหนา้ในการท างาน 

22 ท่านมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท างาน      

23 ท่านมีความเจรญิก้าวหนา้ในการท างาน      

24 ท่านพึงพอใจในการปฏบัิตงิานและได้รับการยอมรับนับถือ      

25 ท่านได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง      

26 ท่านมีโอกาสเข้ารับการฝกึอบรม และศกึษาดูงานอยา่งสม่ าเสมอ      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การไดร้ับการยอมรับนับถือ 

27 ท่านท างานได้ส าเร็จเป็นท่ียอมรับเชื่อถอืไว้วางใจจากองค์กร      

28 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน      

29 ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีส าคัญๆ อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความส าเร็จของงาน   

30 ท่านสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 

     

31 ท่านสามารถแก้ปัญหา และมีแนวทางปอ้งกันปัญหาที่อาจเกดิขึน้

ภายหลังได ้

     

32 ท่านเกิดความรู้สกึพึงพอใจต่อการปฏบัิติงานของตนเอง      

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความรบัผดิชอบ  

33 ท่านสามารถปฏิบัตหินา้ที่ของตนเองท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ

และมีประสิทธิภาพ 

     

34 ท่านมีความเอาใจใส่ ไมล่ะเลยหรือทิง้งานท่ีรับมอบหมาย      

35 ท่านยอมรับผลจากการกระท าของตนเองได้      

36 ท่านสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ      
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ข้อ 
ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

37 ท่านมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดกีับผู้บังคับบัญชา      

38 ท่านได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสมัครใจในการท างาน      

39 ท่านได้รับความใกล้ชิดและความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา      

40 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏบัิตงิานเหมาะสมกับความรู้ตัวเอง      

41 ท่านปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุขและมีความภาคภูมใิจในการท างาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความสมัพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 

42 ท่านได้รับความร่วมมอืในการปฏบัิตงิานจากเพื่อนร่วมงาน      

43 ท่านได้รับความจรงิใจ และความเข้าใจตอ่กันกับเพื่อนร่วมงาน      

44 ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความไวว้างใจจากเพื่อน

ร่วมงาน 

     

45 ท่านท างานกับเพื่อนร่วมงานได้ อย่างมคีวามสุข      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความเป็นอิสระในการท างาน 

46 ท่านมีอิสระในการปฏบัิตงิาน      

47 ท่านไม่ได้ถกูครอบง าในงานของตนเอง       

48 ท่านปฏบัิตงิานตามท่ีตนเองคดิและท างานตรงตามความตอ้งการ      

49 ท่านปฏบัิตงิานได้อย่างมคีวามสขุในการท างาน      

50 ท่านปฏบัิตงิานดว้ยความเต็มใจและภูมใิจในผลงานของตนเอง      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความกดดันในการท างาน   

51 ท่านเคยประสบความเครยีดหรือสภาวะการท างานที่ไมป่กต ิ      

52 ท่านเคยถูกกดดันท าใหไ้มส่ามารถด าเนินงานได ้      

53 ท่านเคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ์จนสง่ผลตอ่คณุภาพผลผลิต      
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ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ดา้นความก้าวหนา้ในอาชพี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความก้าวหนา้ในต าแหน่ง 

54 ท่านได้รับการเลื่อนต าแหนง่งานท่ีสูงขึ้น      

55 ท่านมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีสูงขึ้น      

56 ท่านมีความก้าวหน้าในการท างาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความก้าวหนา้ในเงินเดือน 

57 ท่านได้รับเงินเดอืนในอัตราที่สูงขึน้อยา่งเหมาะสม      

58 ท่านได้ค่าตอบแทนความดคีวามชอบในการปฏบัิตงิานรอบปี              

ท่ีผ่านมา 

     

59 ท่านได้รับเงินเดอืนสูงขึน้และมโีอกาสก้าวหนา้ในต าแหนง่      

60 ท่านปฏบัิตงิานเกิดประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจต่อการท างาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความกา้วหนา้ในการพัฒนาตนเอง   

61 ท่านมีความรู้ ความสามารถท่ีดขีึน้      

62 ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ท้ังทักษะ จิตใจ และสังคมท่ีดขีึน้      

63 ท่านมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพในการท างาน      

64 ท่านได้พัฒนาตนเองจนเกิดผลประโยชนท้ั์งองค์กรและตนเอง      

องค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านบทบาทผู้บรหิาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 บทบาทนักวางแผน 

65 ผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางการท างานอย่างเป็นระบบ      

66 ผู้บริหารได้ตัดสนิทิศทางการท างานในอนาคต      

67 ผู้บริหารเป็นนักวางแผนและเป็นผู้ตัดสินใจอยา่งเหมาะสม      

68 ผู้บริหารชี้แนะแนวทางการปฏบัิตอิย่างเป็นระบบ      

69 ผู้บริหารมเีป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน      

70 ผู้บริหารมุง่พัฒนาสู่ความส าเร็จขององค์กร      
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ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตงิานของครู 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การพฒันาบุคลากร 

71 ผู้บริหารจัดกระบวนการเพิ่มคณุภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากร      

72 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย      

73 ผู้บริหารจัดกิจกรรมสง่เสริมบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง      

74 ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้เกิดสิ่งใหม ่      

75 ผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรเพื่อความเจรญิก้าวหนา้      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

76 ผู้บริหารมกีารประเมินจากผูใ้ตบั้ญชาอยา่งเป็นระบบ      

77 ผู้บริหารมกีารบันทึกและแสดงความคิดเห็นในการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร 

     

78 ผู้บริหารมเีกณฑ์การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ      

79 ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการประเมิน      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ผู้น าทางวิชาการ 

80 ผู้บริหารมพีฤตกิรรมท่ีแสดงถึงความสนใจทางวชิาการ      

81 ผู้บริหารร่วมมอืกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอน      

82 ผู้บริหารเนน้การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน      

83 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุความส าเร็จตามศักยภาพของ

ผู้เรียน 

     

 

********************************** 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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