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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 2,200 คน

(ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23, กลุ่มนโยบายและแผน, 2561)  

 ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 500 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random sampling) 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 เป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale มีขอ้ค าถามรวมทั้งสิ้น จ านวน 83 ข้อ 

 สมมตฐิานการวิจัย คือ โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ที่พัฒนาขึน้มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 วิธีด าเนนิการวิจัย ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน และระยะที่ 2  

การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีน 

 การวิเคราะหข์้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยวิเคราะห์เชงิเนื้อหา 

สถิตทิี่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิตอิ้างอิงโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ

โปรแกรมลิสเรล (Lisrel for Windows)   
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้  
  1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย 

83 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทน จ านวน 16 ตัวบ่งชี ้ด้านความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 20 ตัวบ่งชี ้ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน จ านวน 17 ตัวบ่งชี้

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี และบทบาทผูบ้ริหาร จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ 

ดังตอ่ไปนี ้  

   1.1 องค์ประกอบหลัก ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การได้ประโยชนเ์กือ้กูล 2) การเลื่อนต าแหน่ง 3) การได้โบนัส และ 4) การได้รับ

เงินเดอืน เมื่อพิจารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลัก ด้านค่าตอบแทน ซึ่งมี จ านวน  

16 ตัวบ่งชี ้มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

   1.2 องค์ประกอบหลัก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคา่เฉลี่ย

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าในการท างาน 2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3) ความส าเร็จของงาน                

4) การได้รับการยอมรับนับถือ และ 5) ความรับผิดชอบ เมื่อพจิารณาภาพรวม

องค์ประกอบหลัก ด้านการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งม ีจ านวน 20 ตัวบ่งชี ้       

มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

   1.3 องค์ประกอบหลัก ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน มีคา่เฉลี่ยความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย             

ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา 2) ความเป็นอิสระในการท างาน 3) ความกดดันใน

การท างาน และ 5) ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบ

หลักด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งม ีจ านวน 17 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก  

   1.4 องค์ประกอบหลัก ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 2) ความก้าวหน้าในเงนิเดือน และ 3) ความก้าวหนา้ 
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ในการพัฒนาตนเอง เมื่อพจิารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลัก ด้านความก้าวหนา้ในอาชีพ 

ซึ่งม ีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

   1.5 องค์ประกอบหลัก ด้านบทบาทผูบ้ริหาร มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) บทบาทนักวางแผน 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาบุคลากร และ  

4) ผูน้ าทางวิชาการ เมื่อพิจารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลักด้านการมีปฏิสัมพันธ์  

ซึ่งม ีจ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

  2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีข้วัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

เขต 23 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี  

ค่าไค - สแควร์ (Chi – Square : 2) มีค่าเท่ากับ 93.27 ไม่มนีัยส าคัญ ค่า df เท่ากับ 96 

เมื่อพจิารณาค่า 2 / df มีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ 

ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา่เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนวีัดระดับ 

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีคา่เท่ากับ 0.96 ค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 และค่าดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ยอมรับ (CN) เท่ากับ 685.72 (Chi - square = 93.27, df = 96, ค่า p = .55, ค่า 

GFI = .98 , ค่า AGFI = .96, ค่า RMSEA = .00, CN = 685.72) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของทั้ง 83 ตัวบ่งชี้ พบว่า  

มีคา่ระหว่าง 0.42 – 0.95 จงึสรุปว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวมีความเหมาะสม 

อภิปรายผลการวจิัย 

 ผูว้ิจัยขออภปิรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ดังตอ่ไปนี้ 

  1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวที่ผู้วจิัย 

สร้างขึ้นมคี่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.00 เพื่อคัดสรรก าหนดไว้

ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 

ค่าตอบแทน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ความก้าวหน้า 
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ในอาชีพและบทบาทผูบ้ริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงผูว้ิจัยได้ด าเนินการหลาย

ขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้ด าเนิน 

การน าข้อมูลมาร่างตัวบ่งชี้สร้างแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ถึงผู้เช่ียวชาญ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผูว้ิจัยวิเคราะห์ หาความตรง 

เชงิเนื้อหา ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

โดยทุกตัวมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แล้วผู้วิจัยท าแบบสอบถามถึงครูเพื่อวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งปรากฏว่าแบบสอบถามโดยภาพรวม มีคา่สัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ 0.971 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชีต้ามขั้นตอนของ  

นงลักษณ์  วริัชชัย, ศจมีาศ ณ วิเชยีร และพิสมัย อรทัย (2551, หนา้ 27-31) ที่ได้

ด าเนนิการพัฒนาตัวบ่งชี้ 6 ขั้นตอนคือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

การนยิามตัวบ่งชี้ การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และ

การน าเสนอรายงาน 

  2. ผลการวิเคราะหโ์มเดลตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า โมเดลตัวบ่งชีท้ี่

ผูว้ิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า 

แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 

1) ค่าตอบแทน 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดล้อมการท างาน 

4) ความก้าวหน้าในอาชีพ และ 5) บทบาทผูบ้ริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

เขต 23 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมตฐิานการวิจัย ดังนัน้ 

องค์ประกอบหลักขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก

จงึประกอบด้วยตัวบ่งชีร้วมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทั้ง 83 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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   2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งชี้ 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 23 ได้เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน (STF) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 ความก้าวหน้าในอาชีพ (CAR) 

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 สภาพแวดล้อมการท างาน (EVM) มีน้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.92 ค่าตอบแทน (CPS) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 และ

บทบาทผูบ้ริหาร มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.78 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก ทั้งนีอ้าจ

เนื่องมาจาก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวติ

และการปฏิบัติงาน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  

ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต (2550, หน้า 106) กล่าวว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานล้วนตอ้งการให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสูง

ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการท างานเกิดความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์กร  

เกิดความสามัคคีและพลังกลุ่มเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร เกิดความสร้างสรรค์เพื่อ

การพัฒนาขององค์กรและสุดท้ายท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นตอ่องค์กรของตน ผล

ที่ตามมา คือ ความส าเร็จของงานที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พชร วรญาวิสุทธิ์ 

(2556, หนา้ 114) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจมหีลายประการ  

ซึ่งองค์กรตอ้งหมั่นตรวจสอบปรับปรุง ให้คนในองค์กรรู้สึกมีขวัญก าลังใจที่ด ีซึ่งจะท าให้

การท างานในองค์กรบรรลุเป้าหมาย อีกทั้ง สมโชค ประยูรยวง (2558, หน้า 56) กล่าวว่า 

บุคลากรที่มขีวัญก าลังใจดี จะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญในเรื่องขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และหาแนวทาง 

ในการเสริมสร้างและบ ารุงขวัญก าลังใจของพนักงานในองค์การให้อยู่ในสภาพที่เป็นขวัญ

ก าลังใจดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากนี้ อรรคพร จอมค าสิงห์  

(2559, หน้า 70) วิธีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานท าได้โดยการให้บุคลากรใน

การปฏิบัติงานมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน แสดงความคิดเห็นในการท างาน พัฒนาความรู้

ของบุคลากรใหก้้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง และเสริมสร้างความมั่นคงในชวีิต สง่ผลใหบุ้คลากร

มีขวัญก าลังใจเพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ  
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พเยาว์ หมอเล็ก (2560, หน้า 87) กล่าวว่า ครูที่มขีวัญก าลังใจดีจะมีความพึงพอใจ  

ความกระตอืรอืร้นมีระเบียบวินัยเสียสละมีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง อุทิศเวลาให้กับ

งานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานและความก้าวหน้าให้องคก์ร 

   2.2 ตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก 20 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 83 ตัวบ่งชี ้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 83 

ตัวบ่งชี ้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น จงึสามารถเป็น 

ตัวบ่งชีข้วัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้ ที่พบว่าตัวบ่งชีท้ั้ง 83 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า  

เป็นตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยที่สามารถวัดองค์ประกอบหลักได้ เนื่องจากตัวแปรมี 

ความคลาดเคลื่อนน้อย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหใ์นส่วนของสัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ (
2

R ) มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จาก

การศกึษาค้นคว้า ซึ่งมีข้ออภปิรายเกี่ยวกับตัวบ่งชีต้ามล าดับในแตล่ะองค์ประกอบ มีดังนี้ 

    2.2.1 องค์ประกอบหลัก ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบไปด้วย   

4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี ้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 

และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้ 

     2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักด้านค่าตอบแทน

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้การได้ประโยชน์เกือ้กูล (0.81) การเลื่อนต าแหน่ง (0.80) 

การได้โบนัส (0.70) การได้รับเงนิเดือน (0.51) และ ทั้งนีเ้นื่องจาก ค่าตอบแทนมี

ความส าคัญ คอื เป็นปัจจัยส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง การที่

ผูป้ฏิบัติงานสามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็น ความมั่นคง ความปลอดภัย และชื่อเสียง

เกียรตยิศ บุคคลนั้นจะสามารถด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมคีวามสุข ค่าตอบแทนจงึมีผลโดยตรง

ต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่ง อรกาญจน์ มุกดา (2551, หน้า 105) ได้กล่าวว่า 

ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมคีวามภูมใิจ ท าให้เห็นว่าตนเองมคีุณค่าทางสังคม

และเป็นที่ยอมรับ และค่าตอบแทนมีผลโดยตรงต่อการท างานว่าสามารถท างานให้สูงขึ้น

หรอืต่ าลง เป็นสิ่งที่ผูบ้ริหารควรค านงึถึง อกีทั้ง อริศรา จุลวงศาศลิป์ (2555, หน้า 65)  

ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นการช่วยดึงดูดใหค้นที่มคีวามสามารถสนใจท างานกับองค์กร  
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รวมถึงการธ ารงรักษาผูป้ฏิบัติงานไว้ในองค์กร เป็นการสร้างให้ผูป้ฏิบัติงานมคีวามตั้งใจ

และเต็มใจในการปฏิบัติงาน และสอดคล้อง นวลนภา จุลสุทธิ (2557, หนา้ 160) กล่าวว่า 

การบริหารค่าตอบแทนอย่างมีประสทิธิภาพ มีทั้งค่าตอบแทนทางตรงและทางออ้ม  

การจา่ยค่าตอบแทนไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการขาด

ขวัญและก าลังใจของลูกจา้ง ปัญหาการออกจากงานสูง และการขาดงานท าให้ต้นทุน 

การผลิตหรอืการขายต่อหน่วยสูงขึ้น งานมปีริมาณหรอืคุณภาพต่ าลง  

  จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย 

4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งช้ีที่มคีวามเหมาะสม  

จากมากไปหาน้อย ได้ดังต่อไปนี ้  

   1. พึงพอใจกับการได้รับโบนัสในการปฏิบัติงานที่รัฐจัดให้ 

   2. ได้รับบ าเหน็จรางวัลนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ 

   3. ได้รับเงินรางวัลตอบแทนที่รัฐจา่ยใหเ้ป็นกรณีพิเศษอย่างเหมาะสม 

   4. ได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง อย่างเหมาะสม 

   5. มีรายได้ประจ าเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

   6. พอใจกับบ าเหน็จความชอบจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

   7. ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นการตอบแทนความดคีวามชอบจาก 

การปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

   8. ท่านได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน 

มีความพอใจ กับความสมดุลระหว่างงานกับคุณภาพชวีิตในปัจจุบัน 

   9. มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้จากสวัสดิการอื่น ที่รัฐจัดให้ 

   10. ได้รับสวัสดิการอื่นที่รัฐจัดให้เพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง 

เหมาะสม 

   11. ได้รับเงินในชว่งระยะเวลาในการจ่ายแต่ละครั้งชัดเจน 

   12. ได้รับความสะดวกสบายจากสวัสดิการที่รัฐจัดให้ 

   13. มีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิม 

   14. ได้รับเงินในรูปแบบการจา่ยที่แน่นอน 

   15. มีรายได้ประจ าที่จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน   
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   2.2.2 องค์ประกอบหลัก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี ้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  

(Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30  

ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ ความก้าวหน้าในการท างาน (0.81) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (0.80) ความส าเร็จของงาน (0.77) การได้รับ 

การยอมรับนับถือ (0.75) และความรับผิดชอบ (0.71) ทั้งนีเ้นื่องจาก ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานเป็นผลที่เกิดจากความพึงพอใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรัก  

ความสามัคคี ร่วมมอืร่วมใจ เข้าใจอันดีตอ่กัน สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ร่วมกันช่วยเหลือ

เกือ้หนุนผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีส่งผลใหเ้พิ่มความสนใจ ความกระตือรือรน้

ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการวิจัยของ พิสมัย สงจันทร์ (2549, หน้า 95) กล่าวว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเกิดขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ ปัจจุบัน

รัฐบาลพยายามสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานเป็น

อย่างมาก เช่น การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง การได้รับการส่งเสริม

พัฒนาด้านวิชาการ การลาศกึษาต่อ การเข้ารับการฝึกอบรมมากขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นใจ

ในความมั่นคงของหนา้ที่การงานมากขึ้นอีกทั้ง ลัดดาวัลย์ ใจไว (2558,หนา้ 67) ได้ศึกษา 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 

โรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติตามและหน้าที่

ของผู้บริหารประกอบกับผูบ้ริหารได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะความเป็น

ผูน้ า ของตนเองจนสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 มีนโยบายใหผู้บ้ริหารโรงเรียนทุกแหง่ได้ปฏิบัติตาม

บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยยึดหลักการบริหารงานบุคคล หรอืหลัก 

ความเหมาะสม โดยการใช้คนใหเ้หมาะสมกับงานและความรูค้วามสามารถซึ่งการปฏิบัติ

เชน่นีย้่อมท า ให้บุคคลมีความพึงพอใจ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและ 

เกิดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมองหมายมีผลท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สิริพร เมฆสุวรรณ (2558, หน้า 60) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
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ในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน

มอบหมายงานให้ครูตรงกับความรูค้วามสามารถและความถนัดของแตล่ะบุคคล สนับสนุน

ส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จท าให้ครูเกิดความสามัคคี

เอือ้เฟื้อเผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน ท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิด

ความภาคภูมใิจในตนเอง อีกทั้ง รุ่งนภา บังคลัน (2559, หน้า 71) ได้กล่าวว่า ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน คือ ผลทีเ่กิดขึ้นท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรัก ความสามัคคี 

ร่วมมือร่วมใจ เข้าใจอันดีต่อกัน สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์จงรักภักดี รวมพลัง ขจัดปัญหาใน

องค์การ ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ส่งผลใหเ้พิ่ม

ความสนใจ ความกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงานและเพิ่มผลงานในการผลติสูงยิ่งขึ้น   

   จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี้ สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มี 

ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ได้ดังตอ่ไปนี ้  

    1. ได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญๆ อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

    2. ยอมรับผลจากการกระท าของตนเองได้ 

    3. ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

    4. มีโอกาสเข้ารับการฝกึอบรม และศกึษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 

    5. ท างานได้ส าเร็จเป็นที่ยอมรับเชื่อถือไว้วางใจจากองค์กร 

    6. มีความเจรญิก้าวหนา้ในการท างาน 

    7. ได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

    8. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย 

    9. ท่านได้ใช้ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

    10. ท่านสามารถตัดสินใจท างานได้ด้วยตนเอง 

    11. มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ 

    12. สามารถแก้ปัญหา และมีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ภายหลังได้ 

    13. สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จและมี 

ประสิทธิภาพ 

    14. เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตนเอง 
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    15. สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

    16. พึงพอใจในการปฏิบัติงานและได้รับการยอมรับนับถือ 

    17. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการท างาน 

    18. มีความเอาใจใส่ ไม่ละเลยหรือทิง้งานที่รับมอบหมาย 

    19. ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานตรงกับความถนัดและความสนใจ 

    20. ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ้ความสามารถของตัวเอง 

  2.2.3 องค์ประกอบหลัก ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

4 องค์ประกอบย่อย 17 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 

และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้ 

   2.2.3.1 ค่าน้ าหนักขององค์หลักสภาพแวดล้อมการท างาน ผลการวิจัย 

พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีคา่น้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนัก

มากไปหาน้อยดังนี้ ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา (0.83) ความเป็นอิสระในการท างาน 

(0.81) ความกดดันในการท างาน (0.81) และความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน (0.74) ทั้งนี้

เนื่องจาก ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา มีความส าคัญยิ่งในการบริหารงาน การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับครู โดยการกระตุ้นให้เกิดความสมัครใจในการท างาน 

ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองหรอืบทบาทของผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อครู หากได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความสนใจ ครูก็จะ

ปฏิบัติงานด้วยความรูส้ึกสนุกและมีภาคภูมใิจในการท างาน ซึ่ง Moos (1986, หน้า 45) 

กล่าวว่าความเหมาะสมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รวมไปถึงจิตวิทยาสังคม            

ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดความเครียดจากการท างาน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรรีะ

เนื่องจากอารมณ์และจติใจที่ได้รับการกดดัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่สง่ผลต่อคุณภาพชวีิต

ของพนักงาน สอดคล้องกับผลวจิัยของ วชิิต เพชรกลัด (2553, หนา้ 79) กล่าวว่า ความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่าย

ผลติมคีวามสัมพันธ์กัน กล่าวคือเมื่อพนักงานมคีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ

ท างานแล้ว จะส่งผลใหเ้พิ่มความผูกพันกับองค์กรมากขึน้ เช่น เมื่อพนักงานมคีวามพึง

พอใจตอ่หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการค่าตอบแทน สถานที่ท างานและอื่นๆ แล้ว 

จะท าให้พนักงานไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนงานไปท างานยังองค์กรอื่นๆ อีกทั้ง  

ศวิพร โปรยานนท์ (2554, หนา้ 72) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริหารที่เน้น 

การเปลี่ยนแปลง สามารถเห็นได้จาก การให้ความส าคัญกับการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม  
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และวิเคราะหเ์หตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึน้ มีการก าหนดเป้าหมาย นาเสนอโครงการใหม่ๆ 

มีการสร้างวิสัยทัศน์ และระบบการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนกระตุ้นใหส้มาชิกตระหนัก

ถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อให้มคีวามเหมาะสมตามสถานการณ์ 

อยู่เสมอ สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะและการมสี่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน ซึ่ง  

ธัญยากร อัญมณีเจริญ (2555,หนา้ 101) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน  

เป็นสิ่งที่เคยชิน ทั้งจากการได้รับปฏิบัติจากหัวหน้างาน การสนับสนุนในการท างาน 

เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใช้อยู่เป็นประจ า การจัดวางสิ่งของที่ใช้ 

ในการท างาน ท าใหไ้ม่รู้สกึถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากนัก ความพึงพอใจในงานเป็น

ความรูส้ึกที่เกิดขึน้ในขณะท างาน โดยเกิดความรูส้ึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ และยินดี 

ในการปฏิบัติงาน ในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อาจเป็นเพราะในการท างานเป็นสิ่งที่

ปฏิบัติทุกวันจนเป็นความเคยชนิ ถ้าไม่เกิดการเจ็บป่วยจะไม่นึกถึงการเคลื่อนไหวที่ผดิ

ท่าทางหรือความเมื่อยล้ าที่เกิดขึ้นจากการท างาน 

   จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  

ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 17 ตัวบ่งชี้ สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มี 

ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ได้ดังตอ่ไปนี ้   

    1. เคยประสบความเครียดหรอืสภาวะการท างานที่ไม่ปกติ 

    2. เคยถูกกดดันท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ 

    3. เคยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ จนสง่ผลตอ่คุณภาพผลผลติ 

    4. ปฏิบัติงานตามที่ตนเองคิดและท างานตรงตามความต้องการ 

    5. ได้รับการกระตุ้นใหเ้กิดความสมัครใจในการท างาน 

    6. ท างานกับเพื่อนรว่มงานได้ อย่างมีความสุข 

    7. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับผูบ้ังคับบัญชา 

    8. ปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุขและมีความภาคภูมใิจในการท างาน 

    9. ได้รับความจริงใจ และความเข้าใจต่อกันกับเพื่อนรว่มงาน 

    10. ได้รับความใกล้ชิดและความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา 

    11. ไม่ได้ถูกครอบง าในงานของตนเอง 

    12. ได้รับความรว่มมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรว่มงาน 

    13. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน 

ร่วมงาน 
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    14. ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานเหมาะสมกับความรูต้ัวเอง 

    15. มีอสิระในการปฏิบัติงาน 

    16. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมใิจในผลงานของตนเอง 

    17. ปฏิบัติงานได้อย่างมคีวามสุขในการท างาน 

   2.2.4 องค์ประกอบหลัก ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย  

3 องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 

และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้ 

    2.2.4.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลัก ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผลการวิจัย พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้ 

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (0.82) 

ความก้าวหน้าในเงินเดือน (0.81) และความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง (0.78) ทั้งนี้

เนื่องจาก ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ความส าเร็จ  

เป็นการพัฒนาตนเองให้ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับทั้งบุคลากร

และองค์กร ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างที่มุ่งหวังไว้ ควรมแีบบแผน 

การพัฒนาอาชีพที่ดี และมีความรูค้วามเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาตนเอง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล นิราทร (2550, หน้า 94) กล่าวว่า การเปลี่ยนในบทบาท

การท างาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งทางด้านจติวิทยา หรอืผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการท างาน การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เหล่านี้จงึรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหนง่หรอืเงนิเดือน ตลอดจนถึงความพึงพอใจ

ต่อชีวติ ความรู้สึกว่าตนเองมีคา่ ประสบความส าเร็จ ซึ่งอาจออกมาในรูปของอ านาจหน้าที่ 

สถานภาพที่สูงขึน้ ความก้าวหน้าในอาชีพจงึเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพงานที่

เริ่มตน้ด้วยการวางแผนอาชีพงานการพัฒนาอาชีพงาน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้า

ในอาชีพ ซึ่ง อารีรัตน์ เป็งรักษา (2554, หนา้ 76) การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างานที่

ก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าในงาน เช่น การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หรอืเงินเดอืนหรอืเปลี่ยน

ไปสู่สายงานใหม่ตามสายงานความก้าวหนา้ที่ก าหนด หรอืได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะ

ความรู ้โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน การได้รับการศกึษาต่อ และปัจจัยที่สง่ผลตอ่

ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง  

สายแก้ว จ้าวเจริญ (2559, หน้า 129) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง 
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ในสายงานบริการ เนื่องจากต้องมทีักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการที่ประทับใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

ในการท างานได้  

   จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านความก้าวหนา้ในอาชีพ  

ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มี 

ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ได้ดังตอ่ไปนี ้   

    1. ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึน้ 

    2. ปฏิบัติงานเกิดประสทิธิผลเป็นที่น่าพอใจตอ่การท างาน 

    3. มีความรู ้ความสามารถที่ดขีึน้ 

    4. ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นและมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง 

    5. มีความก้าวหน้าในการท างาน 

    6. ได้ค่าตอบแทนความดีความชอบในการปฏิบัติงานรอบปีที่ผา่นมา 

    7. มีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพในการท างาน 

    8. ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสม 

    9. มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งทักษะ จิตใจ และสังคมที่ดขีึน้ 

    10. ได้พัฒนาตนเองจนเกิดผลประโยชน์ทั้งองค์กรและตนเอง 

    11. มีความรับผดิชอบต่องานที่สูงขึน้ 

   2.2.5 องค์ประกอบหลัก บทบาทผูบ้ริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย  

4 องค์ประกอบย่อย 19 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 

และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้ 

    2.2.5.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลัก บทบาทผูบ้ริหาร 

ผลการวิจัย พบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้บทบาทนักวางแผน (0.94) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(0.90) การพัฒนาบุคลากร (0.88) และ ผู้น าทางวิชาการ (0.75) ทั้งนีเ้นื่องจาก  

เป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางการท างานด้านต่างๆ ในสถานศกึษา ช่วยใหค้รูน า

นโยบายและความมุง่หมายของการจัดการศกึษาไปใช้ ตลอดจนหลักสูตรและวิธีการสอนที่

หลากหลายสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง  

ณชัช์ฑราณีย์ ศรปีานนา (2554, หนา้ 86) กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป

การศกึษา ต้องมกีารพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องและ
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เหมาะสม ท าใหผู้บ้ริหารโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทของตนที่จะบริหาร

จัดการโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ และในฐานะที่ตนเป็นตัวจักรส าคัญ ของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์องการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สองให้ก้าวไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา เต่าพาลี (2557, หนา้ 115) ผลการวิจัย

พบว่า บทบาทผูบ้ริหารสถานศกึษา ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

ปทุมธาน ีมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องจบ

การศกึษาปริญญาโท สาขาการบริหารสถานศกึษาทุกคนและผ่านการอบรมตามหลักสูตร

ผูบ้ริหารระดับสูง ท าให้ผูบ้ริหารได้พัฒนาตนเอง มีความรูค้วามเข้าใจ ในเรื่องการบริหาร

เป็นอย่างด ีและให้ความส าคัญกับงานทุกด้าน ผูบ้ริหารจงึตอ้งแสดงบทบาทในการเป็น

ผูน้ าองค์กร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา ตลอดจน 

การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท าผลงานทางวชิาการเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ 

และความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้ง พงษ์อิสรา ประหยัดทรัพย์ (2557, หน้า 142) กล่าวว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทหนา้ที่ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างความรว่มมอืกับ

องค์กรหรอืหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาร่วม

พัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 
   จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านบทบาทผูบ้ริหาร ซึ่งประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบย่อย 19 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งช้ีที่มคีวามเหมาะสม  

จากมากไปหาน้อย ได้ดังต่อไปนี ้   
    1. ให้ความเป็นธรรมในการประเมิน 

    2. ได้พัฒนาบุคลากรเพื่อความเจริญก้าวหน้า 

    3. มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

    4. ร่วมมือกับคณะครูในการจัดการเรยีนการสอน 

    5. มีการบันทึกและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

    6. มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจทางวิชาการ 

    7. มีการประเมินจากผูใ้ต้บัญชาอย่างเป็นระบบ 

    8. จัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหเ้กิดสิ่งใหม่ 

    9. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุความส าเร็จตามศักยภาพของผู้เรยีน 

    10. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

    11. จัดกระบวนการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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    12. ส่งเสริมให้บุคลากรท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

    13. เป็นนักวางแผนและเป็นผูต้ัดสินใจอย่างเหมาะสม 

    14. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

    15. ชีแ้นะแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

    16. ก าหนดทิศทางการท างานอย่างเป็นระบบ 

    17. ตัดสินทิศทางการท างานในอนาคต 

    18. มุ่งพัฒนาสู่ความส าเร็จขององค์กร 

    19. จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาตัวบ่งชีร้วมโดย 

ใช้ขอ้มูลเชิงประจักษ์ แล้วท าการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเป็นส าคัญ ซึ่งพบว่า เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนา 

ตัวบ่งชีร้วมได้ดี ดังนัน้ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวบ่งชีห้รอืก าหนดนโยบาย 

สามารถน าวิธีการพัฒนาตัวบ่งชีต้ามวิธีการนี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชีใ้นเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

  1.2 ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชีท้ั้ง 83 ตัวบ่งชี ้ของขวัญก าลังใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  

เป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถแสดงถึงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน  

ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ และควรใหค้วามส าคัญกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก  

  1.3 ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ 

น าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นกรอบในการตรวจสอบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรยีน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 เพื่อประโยชน์ดา้นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน ผูว้ิจัย 

จงึเสนอแนะดังนี้ 

  2.1 ควรมีการวจิัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

ในโรงเรยีนโดยศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับขวัญก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน ชัดเจนมากขึน้ 

  2.2 ควรน าตัวบ่งชีท้ั้ง 83 ตัวบ่งชีด้ังกล่าว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จรงิ 

ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ แล้วติดตามผล โดยอาจใช้รูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หรอื การวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) เป็นต้น 

  2.3 ควรมกีารวิจัยขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน  

ด้านบทบาทผูบ้ริหาร 

   2.4 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรยีน ในสังกัดอื่น เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรยีน ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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