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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 โลกในยุคปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว การแขง่ขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มขน้มากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน

มากขึ้นในสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคต ิสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้้าสูง ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ

ศักยภาพการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้เร่งพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเชิงยุทธศาสตร์ 

ในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถ

บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมในการด้าเนนิชีวิตได้ ดังนั้นคนเป็น

ทรัพยากรที่ส้าคัญที่สุดในการท้างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล แต่โดยธรรมชาติทั่วไปมนุษย์จะมีความแตกต่างไม่เหมอืนกันในแตล่ะบุคคล 

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในองค์ประกอบที่ท้าให้งานประสบความส้าเร็จ การด้าเนินการที่จะให้

มนุษย์สรา้งสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดนีั้น ตอ้งอาศัยคุณภาพการบริหารและการพัฒนา

ของผู้บริหารที่จะต้องดูแลใหบุ้คลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น

ขวัญก้าลังใจของบุคลากร ดังนัน้การบ้ารุงขวัญก้าลังใจของบุคลากร จงึเป็นความ

รับผิดชอบอย่างยิ่งของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติ (ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน,์ 2556, หน้า 1) 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้ก้าหนดความมุ่ง

หมายของการศกึษาไว้วา่ การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมใน

การด้ารงชีวติสามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ได้ก้าหนด

กระบวนการเรียนรู้ให้มุ่งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ที่ 

เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมใิจ 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



2 

ในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ และประกาศให้ม ี

การปฏิรูปการศกึษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน คือ การปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการ การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(พเยาว์ หมอเล็ก, 2560 หน้า 1) 

 บทบาทส้าคัญของผู้บริหารที่มตี่อการจัดการศกึษา จึงมีบทบาทต่อคุณภาพ

ของครูซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญยิ่งต่อคุณภาพการศกึษา แม้ว่าเราจะพยายามลงทุนใน 

ด้านการปลูกสร้างอาคารเรียน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การสอนตลอดจน 

การสรา้งหลักสูตรให้ดีเพียงใด การจัดการศกึษาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าหากไม่มี 

การเตรียมบุคคลที่จะมาท้าหนา้ที่ครูเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ การที่ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาท หน้าที่และภารกิจใหเ้กิดประสทิธิภาพได้นัน้ ครูจะต้องมขีวัญก้าลังใจที่ดไีด้รับ 

การตอบสนองด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพราะขวัญก้าลังใจก่อใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจ

ในการท้างาน นอกจากนีค้รูยังมีหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมคุณสมบัติที่ดีงามต่างๆ 

ให้เด็กเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองดขีองชาติสง่เสริมใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรู้และพัฒนา 

ในทุกๆ ด้านอันจะท้าให้เด็กประสบความส้าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวติในสังคม ครูจงึมี

ความส้าคัญอย่างมากในการพัฒนาการศกึษาของนักเรียน (สมจติร ไข่มุก, 2554, หนา้ 2) 

 ขวัญก้าลังใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจติใจหรอืความรูส้ึกหรือเจตคติของ

คนในหนว่ยงานที่มีตอ่บุคคลหรอืเพื่อนรว่มงานต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติงานต่อวัตถุประสงค์

และความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยขวัญก้าลังใจที่ดีท้าให้เกิดความร่วมมอืใน

การท้างานท้าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร ขวัญก้าลังใจเป็นองค์ประกอบส้าคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร

และการปฏิบัติงาน (ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน,์ 2556, หน้า 3) 

 ขวัญก้าลังใจเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลรวมของการจูงใจของสมาชิกกลุ่ม

หนว่ยงานจะท้างานส้าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมขึน้อยู่กับขวัญก้าลังใจ

ของบุคลากรในหนว่ยงานเป็นส้าคัญ ผูบ้ริหารในหน่วยงานหรอืองค์กรจึงมคีวามจ้าเป็น

จะต้องบ้ารุงขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจให้คนท้างานร่วมกันด้วยดี และท้าให้งาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การส่งเสริมให้ครูมขีวัญก้าลังใจที่ดีจะส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการปฏิบัติงานของครูมคีวามตั้งใจที่จะอุทิศก้าลังกายก้าลังใจให้แก่งานที่ท้ามีความ

พร้อมที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากครูมขีวัญก้าลังใจไม่

ดีก็จะขาดความเอาใจใส่และขาดความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงานหลบเลี่ยงงานหรอื
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ขาดงานจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติงานได้ ส่งผลต่อผู้เรยีนและคุณภาพ

ของการศึกษาโดยรวม (ชัยรัตน ์ชาญวิรัตน์, 2556 หน้า 21) 

 นอกจากนั้นขวัญก้าลังใจยังเป็นสิ่งส้าคัญที่ผู้บริหารควรจะรับรู้เพราะขวัญ

ก้าลังใจเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จหรอืความล้มเหลวได้ ขวัญก้าลังใจมผีล

ต่อความมุ่งมั่นและความเต็มใจในการท้างาน เพื่อพัฒนางานและหนว่ยงานของตนเอง   

การยกระดับขวัญก้าลังใจท้าได้โดยการควบคุมดูแล ให้ปัจจัยที่มผีลตอ่ขวัญก้าลังใจอยู่ใน

สภาพที่ด ีมปีัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อขวัญก้าลังใจ ดังนัน้ผูบ้ริหาร

ควรตระหนักและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานของ

ตนเองรวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้

ขวัญก้าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาสูงขึ้น จากการปฏิบัติงานประจ้าวันถ้าเราใส่ใจและลอง

สังเกตสภาพทั่วๆ ไปภายในหนว่ยงานของตนเองเราจะพบอาการที่สามารถบ่งชีถ้ึงสภาพ

ขวัญก้าลังใจที่ตกต่้าหรอืสูงได้ ในการท้างานหนึ่งๆ นั้นงานจะออกมามีคุณภาพหรือไม่

เสร็จทันเวลาหรือได้รับความรว่มมอืจากผู้ร่วมงานหรือไม่ส่วนหน่ึงขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม

ในการท้างาน เพราะสภาพแวดล้อมในการท้างานส่งผลต่อความคิดความรูส้ึกอารมณ์ของ

ผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งก็หมายถึงขวัญก้าลังใจในการท้างานด้วย บรรยากาศในสถานที่ท้างาน 

ความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มท้างานสนุกกับการท้างานรว่มกันเป็นทีมเห็นผลประโยชน์รับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาในงานพฤติกรรมที่แสดงออกทางสีหนา้และ

ท่าทาง สิ่งเหล่านีถ้้าทุกคนร่วมมอืร่วมใจกันก็จะมีผลให้สถานที่ท้างานน่าท้างานและท้างาน

ได้ดขีึน้ สะดวกสบายขึ้น ปัญหาที่เคยมีเราก็จะมีสว่นในการแก้ไขปัญหาเราก็จะรู้สึกมั่นใจ 

ภาคภูมิใจได้รับการยอมรับ ผลก็คือขวัญก้าลังใจในการท้างานที่สูงขึน้นั่นเอง  

(อรรคพร จอมค้าสงิห,์ 2559, หน้า 2) 

 ปัญหาขวัญก้าลังใจของครูเกิดจากหลายสาเหตุ เชน่ สถานที่ท้างาน 

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การท้างานที่ไม่เป็นระบบ ความรว่มมอื

ของเพื่อนรว่มงาน ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน รวมทั้งการบริหารของฝา่ย

บริหารและตัวผูบ้ริหาร ซึ่งประเด็นต่างๆ ข้างตน้ ท้าให้ครูขาดขวัญก้าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอาจเกิดความเสียหายต่อโรงเรยีนหรอืไม่มกีารพัฒนาที่ดตี่อไป  

(ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์, 2556, หน้า 3) ซึ่งปัจจุบันมบีุคลากรที่มพีฤติกรรมเบื่อการท้างาน 

เบื่อเพื่อนร่วมงาน ท้างานไม่ส้าเร็จตามเป้าหมาย ขาดความรว่มมอื ท้าให้เกิด 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



4 

ความแตกแยกในองค์กร ฉะนั้น ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูจึงเป็นเรื่องส้าคัญที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (อรรคพร จอมค้าสงิห์, 2559, หน้า 3) 

 ตัวบ่งชีท้างการศกึษามีประโยชน์มากต่อการบริหารและการวิจัยในด้าน 

การบริหารตัวบ่งชีก้ารศกึษาใช้ในการก้าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการวางแผน

การศกึษา ใช้ในการก้ากับติดตามตรวจสอบการด้าเนินงานและการประเมินผลการ

ด้าเนนิงานทั้งในเรื่องของการประกันคุณภาพ การแสดงความรับผดิชอบต่อภาระหน้าที่

และการก้าหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ตลอดจนการจัดล้าดับและจัดประเภทระบบ

การศกึษาเพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานพัฒนาในด้านการวิจัยตัวบ่งชี้การศกึษา ช่วยให้

ผลการวิจัยมีความตรงสูงกว่าการใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือการใช้ชุดตัวแปรและให้แนว

ทางการต้ังสมมุติฐานวิจัยส้าหรับศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวบ่งชีก้ารศกึษา

ต่อไป (วันเพ็ญ นันทะศร,ี 2555, หนา้ 152) 

 จากหลักการ ตัวบ่งชีข้วัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครู  จึงใชใ้นการก้าหนด

นโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษา ซึ่งมคีวามตรงสูงกว่าการใชต้ัวแปรเพียงตัว

เดียว อาจพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี ้ในด้านค่าตอบแทนในการท้างาน สภาพแวดล้อมการ

ท้างาน ความพึงพอใจในการท้างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ บทบาทของผู้บริหาร 

ความสัมพันธ์นีเ้องที่ผู้บริหารจ้าเป็นต้องรับทราบ เพื่อน้าไปก้าหนดนโยบายต่างๆ ใหเ้กิด

ขวัญก้าลังใจที่ดตี่อครูผูส้อนในโรงเรยีน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนน้าโรงเรียนไปสู่จุดหมายที่

ประสบผลส้าเร็จได้ 

 จากความส้าคัญและปัญหาดังกล่าว ท้าให้ผูว้ิจัยสนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้    

ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งจะเป็นแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาขวัญก้าลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนใหเ้กิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้และเป็นข้อมูลส้าหรับผูบ้ริหาร

โรงเรียนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาขวัญก้าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน แนวทางในการตัดสินใจ การวางแผน ปรับปรุง และ

พัฒนาการสร้างขวัญก้าลังใจในโรงเรยีน ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
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ค ำถำมกำรวจิัย 

 

 ผูว้ิจัยได้ก้าหนดค้าถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ตัวบ่งชีข้วัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 มีอะไรบ้าง 

  2. โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน 

สังกัดส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์  

มีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้ก้าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก้าลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน               

สังกัดส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีข้วัญก้าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สมมตฐิำนกำรวิจัย 

 โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน  

สังกัดส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่พัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มคีวามส้าคัญ ดังนี้ 

  1. ได้ตัวบ่งช้ีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

ส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ซึ่งจะเป็นแนวทางการตรวจสอบและ

ปรับปรุงพัฒนาขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนใหเ้กิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

  2. เป็นข้อมูลส้าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส้านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

  ตัวบ่งชี้ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

   1.1 องค์ประกอบด้านค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

    1.1.1 การได้รับเงนิเดือน 

    1.1.2 การได้ประโยชน์เกือ้กูล 

    1.1.3 การได้โบนัส 

    1.1.4 การเลื่อนต้าแหน่ง 

   1.2 องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

    1.2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    1.2.2 ความก้าวหน้าในการท้างาน 

    1.2.3 การได้รับการยอมรับนับถือ 

    1.2.4 ความส้าเร็จของงาน 

    1.2.5 ความรับผดิชอบ 

   1.3 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท้างาน ประกอบด้วย 

    1.3.1 ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 

    1.3.2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 
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    1.3.3 ความเป็นอิสระในการท้างาน 

    1.3.4 ความกดดันในการท้างาน 

   1.4 องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 

    1.4.1 ความก้าวหน้าในต้าแหนง่ 

    1.4.2 ความก้าวหน้าในเงนิเดือน 

    1.4.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 

   1.5 องค์ประกอบด้านบทบาทผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

    1.5.1 บทบาทนักวางแผน 

    1.5.2 การพัฒนาบุคลากร 

    1.5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    1.5.4 ผู้น้าทางวิชาการ 

  2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

   2.1 ประชำกร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครู ในโรงเรยีน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 54 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,200 

คน (ส้านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23, กลุ่มนโยบายและแผน, 2561) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครู ในโรงเรยีน สังกัดส้านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศกึษา 2561 ใช้เกณฑ์อัตราส่วนระหว่าง

จ้านวนกลุ่มตัวอย่างกับจ้านวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ซึ่งมีจ้านวน 25 พารามิเตอร์ ขนาด 

ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 500 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage 

random sampling) 

กรอบแนวคดิในกำรวิจยั 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเพื่อน้ามาสังเคราะหเ์ป็น

กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มที่ 1) องค์ประกอบขวัญก้าลังใจของครู ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัย

ของ นิศราภรณ์ ศรพีลัง, 2548; นพพร ลออเอี่ยม, 2550; ดนัย กัลยาราช, 2552;  
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กัญชลิกา ทองอยู่, 2554; ซูใบดะห์ ยูโซะ, 2554; วิไลพร ยศยิ่ง, 2554; สุรสิทธิ ์เพริศพริง้, 

2555; เอกพงศ ์วงศ์สุรียวรรณ, 2559; อรรคพร จอมค้าสงิห์, 2559; Bergeth 2011 

  กลุ่มที่ 2) องค์ประกอบด้านค่าตอบแทน ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยของ  
นัทชา เถาสมบัติ, 2550; อรกาญจน ์มุกดา, 2551; พิมพ์พร อังสกุลวงศ์, 2553;  

กิ่งพร ทองใบ, 2553; นัฐวลัย จิรันดร, 2553; หงิม ปากหวาน, 2556; นวลนภา จุลสุทธิ, 

2557; สุพัตรา อ้าเพลิดเพรา, 2557; ประภาพร พฤกษะศรี, 2557; Mondy & Noe, 2005 

  กลุ่มที่ 3) องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการท้างาน ได้ศึกษาแนวคิด

และงานวิจัยของ ดาลัด กุศลผลบุญ, 2547; พิสมัย สงจันทร์, 2549;  

สุรเชษฐ์ ผการัตนส์กุล, 2552; เจนจริา รอนไพริน, 2558; สิรพิร เมฆสุวรรณ, 2558;  

รุ่งนภา บังคลัน, 2559; Herzberg, 1959; Hammer, 1971; Locke, 1976; Gillmore, 1997 

  กลุ่มที่ 4) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท้างาน ได้ศกึษาแนวคิดและ

งานวิจัยของ สุชาดา สสีุวรรณ, 2546; สัญชัย จติต์ประสงค์, 2548; ฐิติพร คล่องแคล่ว, 

2550; ธิญารัตน์ ช่วยรักษ์, 2551; สุกัญญา ดวงอุปมา, 2552; ธีรนัย ศริิเลขอนันต์, 2552; 

ศวิพร โปรยานนท์, 2554; เสาวภา จตุทอง, 2556; วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์, 2558; 

Moos, 1974) 

  กลุ่มที่ 5) องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ได้ศึกษาแนวคิดและ

งานวิจัยของ พงศ์ หรดาล, 2540; สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ, 2548; พิมพิภา แซ่ฉั่ว, 2551; 

สิรวิัชร รักธรรม, 2553; อารีรัตน์ ล้าเจียกมงคล, 2554; ปาริฉัตร ตู้ค้า, 2557;  

ศริิรักษ์ ทิพย์วิวัฒนพ์จนา, 2558; สายแก้ว จ้าวเจริญ, 2559; Gattiker, U.E. and 

Larwood, L1986; Butts and Lockwood, 2003) 

  กลุ่มที่ 6) องค์ประกอบด้านบทบาทผูบ้ริหาร ได้ศกึษาแนวคิดและงานวิจัย

ของ ลิขติ เศรษฐบุตร, 2551; วราพร เอ้งฉ้วน, 2551; วัลลภา ลออเอี่ยม, 2552;  

สมศักดิ ์สมมาคูณ, 2552; อุดม ธาระณะ, 2553; ประเสิรฐ ค้าน้อย, 2555;  

มนฤดี ถือสมบัติ, 2556; วาสนา เต่าพาล,ี 2557; พงษ์อิสรา ประหยัดทรัพย์, 2557; 

Knezevich, 1984) 

  จากการสังเคราะหไ์ด้องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ 

และองค์ประกอบย่อย 20 องค์ประกอบ 83 ตัวบ่งชี้ ดังภาพประกอบ 1 
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ขวัญก้าลังใจ

ของครูในการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทน 

สถาพ

แวดล้อมการ

ท้างาน 

ความกา้วหน้า

ในอาชีพ 

บทบาท

ผู้บริหาร 

บทบาทนักวางแผน 

การพัฒนาบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้น้าทางวชิาการ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความพงึ

พอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

การได้รับเงนิเดือน 

การได้ประโยชน์เกื้อกูล 

การได้โบนัส 

การเล่ือนต้าแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ความกา้วหน้าในการท้างาน 

การได้รับการยอมรับนับถือ 

ความส้าเร็จของงาน 

ความรับผดิชอบ 

ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ความเป็นอิสระในการท้างาน 

ความกดดันในการท้างาน 

ความกา้วหน้าในต้าแหน่ง 

ความกา้วหน้าในเงนิเดือน 

ความกา้วหน้าในการพัฒนาตนเอง 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพื่อให้มคีวามเข้าใจตรงกัน ผูว้ิจัยจงึนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  1. ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรหรอืองค์ประกอบที่สามารถวัดและแปรค่าได้ 

เป็นสิ่งที่ใชเ้พื่อบ่งบอกถึงสถานภาพ คุณภาพ หรอืสะท้อนลักษณะการด้าเนินงานหรอืผล

การด้าเนินงานรวมทั้งอุปสรรคต่างๆ โดยรวม ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมีความชัดเจน

เพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก้าหนดไว้เพื่อประเมนิสภาพที่ตอ้งการศกึษา 

  2. ตัวบ่งชีข้วัญก้าลังใจของครูในโรงเรียน หมายถึง ตัวแปรหรอื

องค์ประกอบที่สามารถวัดและแปรค่าได้ ช้ีให้เห็นการตอบสนองของบุคลากรที่มขีวัญ

ก้าลงัใจในการท้างานสูง มีสภาพจิตใจ ความรูส้ึกที่ดตี่อการปฏิบัติงานของครู เพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  

20 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   2.1 ด้านค่าตอบแทน หมายถึง เงิน สวัสดิการ สทิธิประโยชน์ที่องค์กร

จา่ยใหผู้ป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการตอบแทนการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อขวัญ

ก้าลังใจได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างให้ผู้ปฏิบัติมีความตั้งใจแลเต็มใจในการปฏิบัติงาน 

    2.1.1. การได้รับเงนิเดือน หมายถึง รายได้ประจ้าเป็นค่าตอบแทน 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่จ่ายเป็นรายเดือน มีรูปแบบที่แน่นอนที่เท่ากัน หรือ

เหมอืนกันในช่วงระยะเวลา การจา่ยแตล่ะครั้ง 

    2.1.2 การได้ประโยชน์เกือ้กูล หมายถึง สวัสดิการอื่นที่หนว่ยงานหรอื

องค์กรจัดให้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของบุคลากร 

นอกเหนอืจากเงนิเดือน เพื่อเป็นค่าตอบแทน ในการอ้านวยความสะดวกและสร้าง 

ความสมดุลระหว่างงานกับการมคีุณภาพชีวติที่ดีขึน้  

    2.1.3. การได้โบนัส หมายถึง เงินรางวัลตอบแทนที่รัฐจ่ายใหจ้า่ยให้

เป็นกรณีพิเศษ หรอืบ้าเหน็จรางวัล นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็น

ขวัญก้าลังใจแก่บุคลากร เช่น การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนปีละ 2 ครั้ง

     2.1.4. การเลื่อนต้าแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งที่สูงขึ้น 

 เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติในรอบปีที่ผา่นมาโดยใหไ้ด้รับการเลื่อนขัน้

เงินเดอืนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการ 
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   2.2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูส้ึกและ

ทัศนคต ิที่ดขีองบุคคลที่มตี่องานและการปฏิบัติงาน ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะความแตกต่าง

ของแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและสามารถท้างานได้

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายของ

องค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 

    2.2.1. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคคลกระท้า

ให้ส้าเร็จตรงกับความรูค้วามสามารถของผูป้ฏิบัติ ตามความถนัดความสนใจ มีการวาง

แผนการท้างาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจในการท้างานได้ด้วยตนเอง 

    2.2.2. ความก้าวหน้าในการท้างาน หมายถึง การมโีอกาสที่จะ

เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถในการท้างาน ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ มีสัมฤทธิ์

ผลของงาน และได้รับความยอมรับนับถือน้ันและความรู้สกึพึงพอใจที่เกิดขึ้น การได้รับ 

การสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในการศกึษาต่อ การเข้ารับการ ฝกึอบรม ศกึษาดูงาน 

และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    2.2.3. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลท้างานได้

ส้าเร็จจนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ ไว้วางใจ ได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนรว่มงานและบุคลากรภายนอกจนได้รับมอบหมายใหท้้างานที่ส้าคัญๆ  

    2.2.4. ความส้าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติงาน

ได้เสร็จสิ้นและประสบความส้าเร็จมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

สามารถแก้ปัญหาและมีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้ภายหลังได้ จึงจะเกิด

ความรูส้ึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 

    2.2.5. ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ที่ได้รับมอบหมายใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดว้ยความเอาใจใส่ ไม่ละเลย หรอืทิง้งาน 

สามารถยอมรับผลจากการกระท้าของตนเอง และปรับปรุงพัฒนางานของตนเองอย่าง

สม่้าเสมอ 

   2.3 ด้านสภาพแวดล้อมการท้างาน หมายถึง สิ่งตา่งๆ ที่อยู่รอบตัว  

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สกึของบุคคลนั้น โดยอาจ

เป็นสิ่งที่สง่เสริมหรอืเป็นอุปสรรคต่อการท้างาน ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลได้ 
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    2.3.1. ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา หมายถึง การมปีฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับครู โดยการกระตุ้นให้เกิดความสมัครใจในการท้างาน  

ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองหรอืบทบาทของผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อครู   

    2.3.2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน หมายถึง พฤติกรรมระหว่าง

บุคคล ในการท้าความรูจ้ักกัน เพื่อให้ได้ความรว่มมอืในการปฏิบัติงาน ความจริงใจ ความ

เข้าใจอันดีตอ่กัน มคีวามเป็นมติร และแนะน้าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

    2.3.3. ความเป็นอิสระในการท้างาน หมายถึง การที่บุคคลมีอิสระใน

การปฏิบัติงาน ไม่ถูกใครครอบง้างานของตนเอง ท้าตามที่ตนเองคิด และท้างานได้ตรงตาม

ความตอ้งการของหน่วยงาน ท้าอย่างเป็นสุข มีความสุขในการท้างาน ท้าด้วยความเต็มใจ 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

    2.3.4. ความกดดันในการท้างาน หมายถึง สิ่งที่ท้าให้เราเครียดหรอืมี

สภาวะที่ไม่ปกติ ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานต่อไปได้โดยสะดวก   

   2.4 ด้านความก้าวหนา้ในอาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทใน

การท้างานจากการประสบความส้าเร็จในหน้าที่ การเลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหนง่ หรอืเงนิเดือน 

หรอืความก้าวหน้าในอาชีพ ที่เกิดจากกิจกรรมการฝึกอบรม การพัฒนา และศกึษาเรียนรู้ 

ท้าให้บุคลากรเกิดขวัญก้าลังใจในการท้างาน อันน้าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ 

    2.4.1. ความก้าวหน้าในต้าแหนง่ หมายถึง การได้เลื่อนต้าแหน่งงานที่

สูงขึ้นไปสู่ต้าแหนง่ส้าคัญเมื่อเปรียบเทียบกบัต้าแหน่งเดิม  

    2.4.2. ความก้าวหน้าในเงนิเดือน หมายถึง การได้รับเงินเดือนใน

อัตราทีสู่งขึ้น เพื่อตอบแทนความดคีวามชอบของครูในการปฏิบัติงาน  

    2.4.3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง หมายถึง บุคคลมีความรู้ 

ความสามารถ เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งทักษะ จิตใจ สังคม ซึ่งเกิดจาการพัฒนา

ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนศักยภาพในการท้างาน 

   2.5 ด้านบทบาทผูบ้ริหาร 

    2.5.1. บทบาทนักวางแผน หมายถึง ผูก้้าหนดทิศทางแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีสว่นเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทิศทางการท้างานในอนาคต 

เพื่อน้าไปสู่ความส้าเร็จขององคก์ร     
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    2.5.2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึน้เพื่อเพิ่ม

คุณภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้ท้างานส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

    2.5.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมิน

ของบุคลากรเป็นวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาบันทึกและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ

บุคคลด้านต่างๆ โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพในทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

     2.5.4. ผูน้้าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพของการจัดการเรยีนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียนอย่างสรา้งสรรค์ เพื่อให้งาน

วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา เกิดผลดตี่อการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

  3. ขวัญก้าลังใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูส้ึกนึกคิดที่ด ีที่มตี่องานต่อ

สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานของครู โดยแสดงออกเป็นความตัง้ใจ ความกระตือรอืร้น 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท้างาน เพื่อตอบสนองใหค้นท้างานมขีวัญก้าลังใจ 

ในการท้างานสูง ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ส้านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หมายถึง หน่วยงานที่

รับผิดชอบจัดการศกึษา ในโรงเรียนมัธยมศกึษาพืน้ที่จังหวัดสกลนคร จ้านวน 45 โรงเรยีน 

  5. ครู หมายถึง ครู ครูผูช่้วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติ

หนา้ทีจ่ัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา             

เขต 23 ปีการศึกษา 2561 

  6. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 

CFA) หมายถึง วธิีการทางสถิติที่วิเคราะห์ชีว้ัดตัวแปรต่างๆ ที่วเิคราะหไ์ด้เป็นตัวแปรชีว้ัด

องค์ประกอบนั้น โดยพิจารณาจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
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