
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดัยะลา  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี ้
 1.  แนวคดิเกีย่วกับขวัญและกําลังใจ 
 2.  ความหมายของขวัญและกําลังใจ 
 3.  ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ 
 4.  แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 5.  องคประกอบและปจจยัที่กอใหเกิดขวญัและกําลังใจ 
  ประโยชนของการศึกษาขวัญ 
  การเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ 
  ขอสังเกตที่แสดงวาบุคคลมีขวัญกําลังใจดีและไมด ี
 6.  ปญหาความไมสงบในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 7.  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลา 
  อํานาจหนาทีข่องสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 8.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
  งานวิจยัในประเทศ 
  งานวิจยัตางประเทศ 
 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ 
 
 คําวา ขวัญและกําลังใจ มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Morale ซ่ึงตามพจนานุกรมอังกฤษ – 
ไทย A Concise English – Thai Dictionary (2549. อางในนุชลี  โพธิวรากร, 2549 : 23)ไดใหความหมายของ   
Morale วา หมายถึง “ขวัญและกาํลังใจ” โดยคําทั้งสองนี้ ตามพจนานกุรมไทยแลว “ขวัญและกําลังใจ” 
สามารถแยกไดเปนสองคาํ คือ “ขวัญ” และ “กําลังใจ”  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525 : 130) ไดใหความหมายไวดังนี้ 
 “ขวัญ” หมายถึง “ส่ิงที่ไมมีตัวตน นิยมกนัวามีอยูประจาํชีวิตของคนตัง้แตเกดิมา เชื่อกันวา
ถาขวัญอยูกับตวัก็เปนสิริมงคลเปนสุขสบายจิตใจมัน่คง ถาคนตกใจหรือเสยีขวัญ ขวัญก็ออกจากรางไปเสยี 
ซ่ึงเรียกวา ขวญัหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เปนตน”  
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 “กําลังใจ” หมายถึง “สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือรน พรอมที่จะเผชญิกับ
เหตุการณทุกอยาง” สอดคลองกับพจนานุกรมไทยฉบับอธิบาย 2 ภาษา (2540. อางในนุชลี  โพธิวรากร,  
2549  : 23) ไดใหคําจํากัดความวา “ขวัญ” หมายถึง กําลังใจในการตอสู สวน“กําลังใจ”  หมายถึง ขวัญ ความฮิกเหิม   
 ดังนั้นเมื่อรวมคําวา “ขวัญและกําลังใจ” เขาดวยกันในแงของการปฏิบัติงานแลว“ขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน คือ สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกหรือความนึกคิดที่ไดรับอิทธิพล 
แรงกดดันหรือส่ิงเราจากปจจัยสภาพแวดลอมในองคการที่อยูรอบตัวเขาและจะมีปฏิกริยาโตกลับ
คือ พฤติกรรมในการทํางานซึ่งมีผลโดยตรงตอผลงานของบุคคลนั้น” 
 ผูวิจัยสรุปวา คําทั้งสองมีความหมายใกลเคียงกันและขอใหใชคําวาขวญัและกําลังใจแทน
คําวา (Morale) ในงานวิจยันี ้
 
ท่ีมาของขวัญและกําลังใจ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2547 :134) กลาวถึงความเปนมาของขวัญและกาํลังใจในแนวทาง
เดียวกันวา คําวา “ขวัญและกําลังใจ” (Morale) เปนคําที่ใชกับประชาชนทั่วไปรวมถึงทหารในเวลา
สงครามซึ่งการมี “ขวัญ” หรือ “เสียขวัญ” เปนสิ่งที่สําคญัอยางยิ่งตอผลของสงคราม นอกจากนี้ยังนํามาใช
ในวงการกีฬา วงการศึกษาดวย ตอมาจึงไดเขามาสูวงการอุตสาหกรรมและไดรับการยอมรับเปนอยางดี
จากผูบริหาร เนือ่งจากผูบริหารตระหนักดีวาทรัพยากรการบรหิารที่สําคัญทีสุ่ด คือ คน เพราะคนเปนผูทํา
ใหงานสําเร็จหรือลมเหลว มีประสิทธิภาพสูงหรือต่ํา 
 
2.  ความหมายของขวัญและกําลังใจ 
 
 มีผูใหคํานิยามของคําวา  ขวญัและกําลังใจ ไวหลายความหมาย ดังนี ้
 Davis (1951 : 533 อางใน สิริพร  ทองจินดา, 2545 : 5) ใหคํานิยามไววา ขวญักําลังใจ  หมายถึง  
สภาพที่เกดิขึ้นและสะทอนใหเห็นถึงสภาพจิตใจและสภาพการทํางาน เชน ความกระตือรือรน  อารมณ 
ความหวงั ความเชื่อมัน่และทศันคตขิองบุคคลหรือกลุมบคุคลที่มีตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
และตอความรวมมือกันอยางเต็มความสามารถของบุคคลในหนวยงาน 
 Yoder and others (1955 : 445) ใหคํานยิามไววา ขวัญในการปฏบิัติงาน หมายถงึ องคประกอบแหง
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรูสึกซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะแสดงใหทราบถึง
ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอการทํางานนั้นๆ เชน ความสัมพันธของการทํางานของผูบังคับบัญชา  
และผูใตบังคบับัญชาหรือผูรวมงานอื่น 



 

 

12

 

 Flippo (1961 : 416) ใหคํานยิามไววา ขวัญ หมายถึง สภาพทางจิตใจหรอืความรูสึกของแต
ละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่บงชี้ใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะรวมมือประสานงานกัน 
 Milton (1981 : 151–152 อางใน มนูญ  จนัทรสุข, 2544 : 4) ใหคํานิยามไววา ขวัญกําลังใจ  
คือ ทัศนคติ ความพอใจ โดยปรารถนาที่จะทําตอไปและมีความตั้งใจจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ของกลุมหรือองคการ 
 ธีรนันท  ทีทา (2539 : 12) ใหคํานิยามไววา ขวัญกําลังใจเปนพฤติกรรมตางๆ ที่บุคคลหรือ
กลุมบุคคลแสดงออก ซ่ึงสงผลถึงการปฏิบัติงานและสรางสรรคงานใหเกดิประโยชนแกหนวยงานนัน้ๆ 
 สุเมธ  แสงนิ่มนวล (2539 : 89) ใหคํานิยามไววา ขวัญและกําลังใจ คือ สภาวะความรูสึก 
อารมณ จิตใจของบุคคลที่กอใหเกดิทัศนคติและความพึงพอใจในการทาํงาน 
 อุดม  สาระรัตน (2540 : 17) ใหคํานยิามไววา ขวัญและกาํลังใจเปนสภาพการณทางจติใจที่
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมตาง  ๆไมวาจะเปนความกระตือรือรน ความหวัง ความกลา ความเชื่อมั่น 
ขวัญจึงเปนความรูสึกของบุคคลที่มีผลตอสภาพแวดลอมตางๆ 
 ระวัง  เนตรโพธิ์แกว (2542 :132) ใหคํานิยามไววา ขวัญและกําลังใจเปนรากฐานของสภาวะจติใจ
ของบุคคลที่แสดงออกดวยความสนใจ หรือกระตือรือรนในการทํางาน ขวัญและกําลังใจเปนเสมือน
แกนแทของความรูสึกที่จะอทุิศกายและกําลังใจการทํางานใหแกองคการ ถาสมาชิกในองคการใดมี
ขวัญและกําลังใจต่ํา ผลการทาํงานขององคการนั้นก็มกัจะลมเหลวหรือไมประสบผลสําเร็จ 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปวา ขวัญและกาํลังใจ คือ สภาพจิตใจ ความรูสึกนึกคิดและ
ภาวะอารมณของครูที่มีตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดยแสดงออกเปนความตั้งใจ กําลังใจ 
ความสามัคคีของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มุงทํางานดวยความพยายามและความรับผิดชอบ 
เพื่อใหงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค  
 
3.  ความสําคญัของขวัญและกําลังใจ 
 
 ขวัญและกําลังใจมีความสําคญัและมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบนั  
ซ่ึงความสําคัญของขวัญและกําลังใจไดมนีักวิชาการกลาวไวในแนวทางคลายๆ กัน ดังนี ้
 ศจี  อนันตนพคุณ (2542 : 64-65) ไดกลาววา ขวัญกําลังใจเปนสิ่งสําคัญตอความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตหินาที่การงานของแตละคนเปนอยางมาก คนมีความรูความสามารถสูง รวมทัง้มีอุปกรณ
เครื่องใชอยางดีและเพียงพอก็ยังไมเปนหลักประกนัไดวา ผลงานที่ไดรับจะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุด
ดังที่คาดหวังไวแตกย็ังขึ้นอยูกบัวา คน  ๆนั้นมคีวามกระตือรือรน มีความพึงพอใจในงานที่ทําและขึ้นอยูกับ
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ความตั้งใจที่จะรวมกบัหมูคณะไดมากนอยเพยีงใดอกีดวย นั้นแสดงวาขวัญของบุคคลหรือกลุมบุคคล
มีความสําคัญตอการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 : 229) ไดกลาวถึงความสําคัญของขวัญในการบริหารงานดงันี้ 
 1)  ทําใหเกดิความรวมมือรวมใจกนัทํางานอยางสมานฉันท  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคขององคการ 
 2)  สรางศรัทธา จงรักภกัดี มคีวามซื่อสัตยตอหมูคณะและองคการ 
 3)  เกื้อหนุนใหระเบยีบขอบังคับขององคการเกิดผลในการควบคุมความประพฤติโดยที่คน
ปฏิบัติตนอยูในกรอบระเบยีบวินยัและมีศลิธรรมอันดี 
 4)  สรางสามัคคีธรรมขึ้นในหมูคณะและกอใหเกดิพลังรวม อันสามารถจะฝาฟนอุปสรรค
ทั้งหลายขององคการได 
 5.) เสริมสรางความเขาใจอันดรีะหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ 
 6)  จูงใจใหเจาหนาที่ในองคการมีเจตคตทิี่ดีตอองคการและมคีวามคิดสรางสรรคที่เปนประโยชน
ตอองคการ 
 7)  ทําใหเกิดความเชื่อมั่น มัน่คงทางใจและศรัทธาในองคการที่ตนปฏิบัติอยูและทํางานอยู
กับองคการนานแสนนาน 
 วัฒนา  มหิพันธ (2544 : 12) ไดกลาววา ขวญัและกําลังใจนั้นมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในองคกรที่เปนขาราชการ ถามีขวญัและกาํลังใจไมดี
แลวกย็อมจะนํามาซึ่งความเสื่อมและหยอนสมรรถภาพในการปฏิบัตหินาที่อันจะสงผลกระทบตอ
ประชาชนเปนอยางมาก 
 สรุปไดวา ขวัญและกําลังใจเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของครูในหนวยงานซึ่งทุกหนวยงาน
ลวนตองการใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกอใหเกดิความรวมมือในการทํางาน 
เกิดความจงรักภักดีและซื่อสัตยตอองคกร เกิดความสามัคคีและพลังกลุมเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ในองคกร เกดิความสรางสรรคเพื่อการพัฒนาขององคกรและสุดทายทําใหผูปฏิบัติงานเกดิความเชื่อมั่น
ตอองคกรของตน ผลที่ตามมาคือ ความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
4.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 
 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหถูกวิธีนั้น จําเปนอยางยิง่ที่จะตองศกึษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีตางๆ ทีม่ีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจหรือมูลเหตุทีท่ําใหเกิดขวัญและกําลังใจ ซ่ึงสามารถสรุป
ทฤษฎีใหเหมาะสมกับขวัญและกําลังใจ คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ 4 ทฤษฏี เชน ทฤษฏีแรงจงูใจของ 
(Abraham H. Maslow) ทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two – Factor Theory)  
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ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของ McGregor และทฤษฏีความคาดหวังของ Victor  H. Vroom ซ่ึงแตละ
ทฤษฏีมีรายละเอียดดังนี ้
 
 4.1  ทฤษฏีความตองการของ  (Abraham H. Maslow) 
      Maslow (1970: 35-47) ไดตั้งทฤษฏีจูงใจของมนุษยขึ้น มีขอสมมติฐานเกีย่วกับ
พฤติกรรมของมนุษยไวดังนี้ 
       1)  มนุษยทุกคนมีความตองการและความตองการนีจ้ะมีอยูตลอดเวลาไมมีที่ส้ินสุด 
       2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมตอไป  
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น ที่เปนสิง่จูงใจของพฤติกรรม 
       3)  ความตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปสูงตามลําดับความ
ตองการของมนุษย 
       ในขณะที ่(พวงทอง  ปองภัย, 2540. อางในสมเกียรติ  พวงรอด , 2546 : 28) และสมยศ นาวีการ 
(2545 : 190 - 191) ไดกลาวถึงทฤษฏีความตองการของ Abraham H. Maslow วามนุษยเราเกดิมาพรอมดวย
ความตองการ 5 ประการ  ไดแก 
       1)  ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs)ไดแก ความตองการของมนษุยดานปจจัยส่ี 
คือ อาหาร เคร่ืองนุนหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคซึ่งเปนความตองการขั้นพื้นฐาน   
       2)  ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความตองการความปลอดภัย
มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจปราศจากความกลวัการสูญเสียและอันตรายทั้งปวง 
       3)  ความตองการความรักและการยอมรบัทางสังคม (Belongingness and Love Needs) เปน
ความตองการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ความตองการทั้งสองขั้นแรกไดรับคําตอบสนองแลวความตองการ
ในขั้นนีเ้ปนความตองการระหวางบุคคลเปนความตองการที่จะสัมพนัธกับผูอ่ืนในสังคมรูปแบบ
ตางๆ กัน เชน สามี-ภรรยา พอ แม ลูก คนรกั ครอบครัว เพื่อนฝูง ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 
       4)  ความตองการทางดานเกยีรตยิศและชือ่เสียง (Self - Esteem Needs) เปนความตองการที่
จะมีเกียรตยิศ ช่ือเสียง ตองการมีหนาตาในสังคมมีความนยิมนับถือในตนเอง ซ่ึงมีความตองการขั้นสูงขึน้ 
ในขั้นนี้คนเราจะมีความตองการยอมรับจากสังคมพอใจและภูมใิจในตนเอง 
       5)  ความตองการความสําเรจ็สมหวงัในชวีติ (Self – Actualization Needs) เปนความตองการจะ
พัฒนาศักยภาพของตนเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยเปนขั้นที่มนุษยไมตองกังวลเรื่องเศรษฐกิจ
ในครอบครัว เร่ืองความปลอดภัย เร่ืองความรักหรือศักดิศ์รีตอไป  
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       ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2547 : 111)ไดอธิบายวา ขวัญและกําลังใจเกีย่วของกับแรงจูงใจ
เพราะแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน เปนสิ่งทีเ่กือ้กูลซ่ึงกนัและกนั เมื่อแรงจงูใจอยูในระดับสูงก็
จะทําใหขวัญกําลังใจในการทํางานสูงขึ้นดวย   
       ทฤษฎีของ Maslow เนนถึงการพัฒนาตนเองของมนุษย ซ่ึงชี้ใหเหน็วามนุษยนั้นรูจกัตนเอง 
ไดอยางถกูตอง รูขีดความสามารถของตน ผูบริหารจะมีความรูสึกในดานดีตอคนงาน ฝายบรหิารควร
ที่จะสรางสรรคสถานการณที่จะทําใหสมาชิกขององคกร มีความรูสึกรับผิดชอบและมสีวนรวมในการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนบุคคลอันจะมีผลตอวัตถุประสงคขององคกรเปนสวนรวมดวย  
กลาวโดยสรุปไดวา ทฤษฎีของ Maslow  สามารถใชเปนแนวทางในการบํารุงขวัญและกําลังใจใหสอดคลอง
กับลําดับขั้นความตองการของผูปฏิบัติงาน เชน ความตองการขั้นพื้นฐานของผูปฏิบัติงานโดยทัว่ๆ 
ไปคือเร่ืองของสวัสดิการ 
 
 4.2  ทฤษฏีสองปจจัย ของ Herzberg (Herzberg’s Two – Factor Theory) 
      Herzberg (1959 : 60 - 63) ไดศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของมนุษยพบวามี
ปจจัยอยู  2 ประการที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงและมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานคนละแบบ 
       ประการแรก เมื่อคนงานไมพอใจตอการทํางานของตนมักจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ซ่ึงเรียกปจจัยเหลานี้วา “ ปจจัยคํ้าจุน ” หรือ “ ปจจัยสุขอนามัย ” (Hygiene Factor) 
       ประการที่สอง สวนคนงานที่พูดถึงความพอใจในงานมักจะพดูถึงเนื้อหาของงานทีเ่ขาใหช่ือวา  
“ ปจจัยกระตุน” หรือ “ ปจจัยจูงใจ” (Motivation Factor) 
       1) ปจจยัค้ําจุน (Hygiene Factor) หมายถึง ปจจยัทีจ่ะค้าํจนุใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล
มีอยูตลอดเวลาถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ บุคคลในองคการจะเกิด
ความไมชอบงานขึ้น ซ่ึงปจจัยค้ําจุน มดีังนี้  
          1.1)  เงินเดือน (Salary)  หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น
เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน 
          1.2)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation with 
Superiors, Subordinates, Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ
อันดีตอกันสามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางด ี
          1.3)  สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม 
มีเกียรตแิละศกัดิ์ศรี 
            1.4)  นโยบายและการบริหารงานขององคการ (Company Policy and Administration)  
หมายถึง  การจัดการและการบริหารงานขององคการ การติดตอส่ือสารภายในองคการ 
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            1.5)  สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  เชน 
แสง  เสียง อากาศ ช่ัวโมงในการทํางานรวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ  
           1.6)  ความเปนอยูสวนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดหีรือไมด ีอันเปนผลที่
ไดรับจากงานในหนาที่ของเขา เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหลงใหมซ่ึงหางไกลจากครอบครวั
ทําใหเขาไมมคีวามสุขและไมพอใจกับการทาํงานในทีแ่หงใหม 
           1.7)  ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง
ในการทํางานและความยั่งยนืของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 
           1.8)  ความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การไดเล่ือนขั้น 
เล่ือนตําแหนงและความกาวหนาในวิชาชพี 
           1.9)  วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา (Supervision Techniques) หมายถึง 
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
       2)  ปจจยักระตุน (Motivation Factor) หมายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจยั
ที่จูงใจทาํใหคนชอบและรกังานทําใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้มีดงันี้ 
             2.1)  ความสําเรจ็ในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บคุคลสามารถทาํงานได
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดีมีความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหา
ที่เกิดขึ้นครั้นผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลื้มใจในผลสําเร็จของงานนัน้อยางยิ่ง 
             2.2)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรบันับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานจากผูมาขอคําปรึกษาหรือจากบุคคลภายในหนวยงาน การยอมรับ
นับถือนี้อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยนิดีการใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด
ที่ทําใหมีการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับ
นับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 
             2.3)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู (Work Itself) หมายถึง งานที่สนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทําหรือเปนงานที่มีลักษณะทําตั้งแตตนจนจบโดยลําพังผูเดียว 
             2.4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจรับผิดชอบอยางเต็มที่ไมมีการตรวจหรือคุม
งานอยางใกลชิด 
             2.5)  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคคลในองคการมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 
 ทฤษฏีปจจัยอนามัยและปจจยัจูงใจ (Motivation - Hygiene Theory) : Frederick Herzberg  
แสดงไดดังตาราง 1 
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ตาราง  1  ทฤษฏีปจจัยอนามัยและปจจยัจงูใจ ของ Herzberg 
 

ปจจัยอนามัย (สภาพแวดลอม) ปจจัยจูงใจ(ลักษณะงาน) 
นโยบายและการบริหาร 
การบังคับบัญชา 
สภาพแวดลอมการทํางาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล   
ความมัน่คงและความปลอดภยั 

ความสําเร็จ  
การยกยองในความสําเร็จ  
งานที่ทาทาย   
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
ความเจริญเตบิโตและการพฒันา 

ที่มา : สมยศ  นาวีการ (2545 : 88) 
 จากตาราง 1 อธิบายพอสรุปได ดังนี ้
 1)  นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของสถานศึกษา  
การติดตอส่ือสารภายในสถานศึกษา การไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะหรือมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายระเบยีบขอบังคับกฎเกณฑตางๆ ของสถานศึกษา 
 2)  การบังคับบัญชา หมายถงึ การควบคุม ส่ังการ ตลอดจนการเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 3)  สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงาน อาคาร
สถานที่ หองทํางาน หองบรกิารตางๆ มีความสะดวกสบาย ปริมาณงานมีความสอดคลองกับจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานและจํานวนครูมีเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
 4)  ความสัมพนัธระหวางบุคคล  หมายถึง การประสานสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสามัคคีสามารถทํางานรวมกันไดอยางดแีละมีบรรยากาศ
ในการทํางานเปนไปอยางฉนัทมิตร 
 5)  ความมั่นคงและความปลอดภยั หมายถึง ระบบการจายคาตอบแทนใหแกครูในการปฏิบตัิงาน
อยางเพียงพอและเปนธรรม คาตอบแทนที่ไดอาจกําหนดทัง้ในรูปแบบตวัเงิน เชน เงินเดอืนหรือคาจาง
รวมถึงประโยชนเกื้อกูลตางๆ และการที่ครูมีความมั่นคงตอหนาที่การงานเกี่ยวกับความกาวหนา  
การไดรับความเปนธรรมและปกปองคุมครองจากผูบังคับบัญชา การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยไมกาวกายสิทธิของบุคคลอื่น การไดรับหลักประกันในการทํางานอยางเพียงพอ การจัดการที่สามารถ
ปองกันอันตรายจากอุบัตเิหตุ โรคภัยไขเจบ็ตลอดจนความปลอดภัยจากโจรผูรายคุกคาม 
 6)  ความสําเร็จ หมายถึง การทํางานที่ประสบผลสําเร็จ การยกยองในความสําเร็จและงานที่มั่นคง 
 7)  การยกยองในความสําเร็จ หมายถึง การแสดงความยินดี การใหกําลังใจ การยกยอง
ชมเชยหรือแสดงออกในดานอื่นๆ รวมทั้งการยอมรับในความสามารถ การไดรับเกียรตแิละศักดิ์ศรี 
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 8)  งานที่ทาทาย หมายถึง การไดมีโอกาสรับผิดชอบงานสําคัญๆและการไดเรียนรูส่ิงตางๆ  
ที่ไมเคยทํา 
 9)  ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น หมายถึง การไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ดีขึ้น การมีความสามารถ
ในการทํางาน  
 10)  ความเจรญิเติบโตและการพัฒนา หมายถึง การไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ
ประจําป การเลื่อนตําแหนงในหนาทีก่ารงาน การมีโอกาสไดรับการฝกอบรม สัมมนา ดูงานในหนาที ่
รวมถึงการไดเพิ่มพนูความรูและประสบการณโดยอาจไดวุฒิเพิม่ขึ้นหรือไมก็ได 
 ทฤษฏีของ Herzberg เปนแนวคิดทฤษฏีที่ทาํใหผูบริหารไดทราบวาปจจยัใดทีเ่ปนแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคคล เพือ่ที่จะใหบุคคลทํางานอยางมปีระสิทธภิาพและทํางานใหองคกรอยางเตม็ที่
และทราบวาปจจัยใดเปนปจจยัที่สงเสริมความพึงพอใจในการทํางานเพื่อชวยใหบุคคลไมคิดที่จะลาออก
จากงานอันเปนการบํารุงรักษาขวัญและกาํลังใจของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่นาพอใจซึ่งหาก
ปจจัยตาง  ๆเหลานั้นไดรับการยอมรับก็จะสงผลตอความรูสึกของผูปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น อันจะทําให
ผูปฏิบัติงานมีกําลังใจที่จะทาํงานอยางเต็มความสามารถ 
      การใหความสําคัญตอปจจัยกระตุนมิไดหมายความวา ปจจัยคํ้าจนุไมเปนสิ่งสําคัญแทที่จริง
แลวปจจยัเหลานี้ ผูบริหารตองเอาใจใสใหมากเพราะเปนสาเหตุของการเกดิความไมพอใจของผูปฏิบัติงาน
ไดงาย เชน นโยบายการบรหิารที่มุงงานโดยไมสนใจความเปนอยูของผูปฏิบัติงาน การควบคุมอยาง
เขมงวด ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการเต็มไปดวยความขัดแยง แขงขัน ชิงดีชิงเดน มีสวัสดิการ
ที่ไมเพียงพอทําใหผูปฏิบัติงานขวัญเสีย ขาดสิ่งกระตุนในการทาํงานและนําไปสูการลดผลงานลง
ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ จะเห็นไดวาการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถทํางานไดผลสําเร็จ
และมีประสิทธภิาพสูงบรรลุเปาหมายขององคการ บุคคลหรือกลุมผูปฏิบัติงานก็จะตองบรรลุเปาหมาย
ของตนเองดวย จึงจะทําใหเกิดขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 4.3  ทฤษฏี  X  และ  ทฤษฏีY  ของ  McGregor 
      McGregor (1969 : 10 อางใน มนูญ  จนัทรสุข, 2544 : 14 – 15)  
      ทฤษฎี X ของ McGregor ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคนวามีลักษณะดังนี้ คือ 
      1)  คนโดยทั่วไปไมตองการทํางาน ถามีโอกาสหลีกเลี่ยง บิดพล้ิวไดจะกระทําทนัทีเพื่อ
ตนเองจะไดไมตองเหน็ดเหนื่อยในการทํางานนั้นๆ 
       2)  คนไมชอบทํางาน ถาจะใหคนทํางานตองมีการบังคับ ควบคุม ดูแลอยางใกลชิด มีรางวัล
ถาทําไดดีและทําโทษคนไมทํางาน 
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       3)  โดยทัว่ไปคนหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไมกระตือรือรนที่จะทํางานแตอยากมีความ
มั่นคงรวมความแลวทฤษฏีนีม้องคนในแงรายวาคนมีความตองการดานรางกายแตเพียงอยางเดยีวไม
มีความตองการที่สูงขึ้นไปตามทฤษฏีนี้จึงเต็มไปดวยการบังคับ ควบคุม ลงโทษมากกวาจูงใจใหคน
มองเปาหมายอันสูงคาทางสังคม ความสําเร็จสูงสุดของชีวิต 
       ทฤษฏี Y ของ McGregorไดตั้งสมมติฐานเกีย่วกับคนในแงตรงกันขามกับทฤษฎี X  คือ 
       1)  โดยทัว่ๆ ไปใชวาคนจะคอยหลีกเลีย่งงานเทานั้น ถาไดงานที่ตนชอบทํารวมกบัคน
ที่ถูกใจอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมคนเราก็ปรารถนาที่จะทําแตถางานใดตองทาํเพราะถูกบังคับ  
ควบคุมคนอาจจะไมอยากทาํงานนั้นๆ ก็ได 
       2)  การควบคุมบังคับบัญชา บทลงโทษ การขมขูใดๆ ไมใชมรรควิธีทีด่ีในการทํางานของ
มนุษยทางทีด่คีวรเปดโอกาสใหทํางานที่เขาชอบใหเขารับผิดชอบของเขาเองเขาจะเกิดความพอใจ
และทํางานใหบรรลุเปาหมายได 
       3)  การทีก่ลาววาคนชอบปดความรับผิดชอบไมกระตือรือรนในการทาํงานแตชอบความมั่นคง
สวนตัวนั้นเปนความรูสึกที่เกิดจากประสบการณเกาๆ มากกวาลักษณะของคนไมไดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวเพียงอยางเดยีวถาไดมีการจัดการบริหารที่ถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับความตองการแลว
คนก็อยากทํางานอยากมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
 McGregor ช้ีใหเห็นวาการจูงใจคนใหทํางานนั้นตองใชทฤษฏี Y และมองคนในแงดีเปดโอกาส
ใหใชความสามารถอยางเต็มที่จะจูงใจไดมากกวาทฤษฎี X แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจะละเลยตอ
การควบคุมงานโดยสิ้นเชิง 
 
 4.4  ทฤษฏีความคาดหวงัของ Victor  H. Vroom (Expectancy theory) 
      Vroom (1964) ไดเสนอรปูแบบของความคาดหวังในการทํางาน เรียกวา VIE Vroom  
ซ่ึงไดรับความนิยมอยางสูงในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน  ดังนี ้
      V  =  Value หมายถึง ระดับความรุนแงของความตองการของบุคคลในเปาหมายรางวัล
กลาวอีกในหนึ่งก็คือ คุณคาหรือความสําคัญของรางวัลที่บุคคลใหกบัรางวัลนั้น 
      I  =  Instrumentality หมายถึง ความเปนเครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) หรือรางวัล
ระดับที่ 1 ที่จะนําไปสูผลลัพธที่ 2 หรือรางวัลอีกอยางหนึง่ 
      E =  Expectancy หมายถึง ความคาดหวังถึงสิ่งที่เปนไปไดของการไดผลลัพธหรือรางวัลที่
ตองการเมื่อเกดิพฤติกรรมบางอยาง เชน การดูหนังสือใหมากขึ้นจะทาํใหไดคะแนนดีจริงหรือ 
       Vroom ไดกลาวถึง ปจจยั 3 ประการที่มอิีทธิพลตอการจูงใจใหคนปฏิบตัิงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี ้
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       1)  ความเชื่อ ความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพยายามและ
ประสิทธิภาพของงานโดยถาบุคคลเชื่ออยางแรงกลาวาเขาสามารถทํางานไดสําเร็จเขาก็จะพยายาม
และเกดิแรงจูงใจในการทํางาน 
       2)  ผลตอบแทน เปนความคาดหวังของบุคคลที่วาเมื่อเขาทําดีแลวจะไดรับสิ่งตอบแทน 
       3)  การรับรูคุณคา บุคคลแตละคนจะใหคุณคาใหความสําคัญแตกตางกัน  
       การจูงใจคนตองรูวาเขาใหคุณคาและความสําคัญตอส่ิงใดแลวจูงใจดวยส่ิงนั้นเขาจะใช
ความพยายามในการทํางานมากหรือนอยอยูที่การเหน็คณุคาของสิ่งจูงใจ 
       จากแนวคดิทฤษฏีความคาดหวังของ Vroom ผูวิจัยเหน็วา มีผลตอการปฏบิัติงานของครูซ่ึงจะ
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่เขาคาดหวังวาจะเกดิขึน้กับเขาอาจจะเปนรางวัลหรือการลงโทษกไ็ด 
ดังนัน้การทีจ่ะทําความเขาใจเรือ่งการจงูใจจาํเปนที่จะตองคํานงึถึงการรับรูของปจเจกบุคคล (Individual) วา
เขาทําสิ่งนี้แลวจะคุมคาหรือไม ผูปฏิบัติงานแตละคนจะมีความคาดหวงัไมเทากัน ผูบริหารสามารถ
นําทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ไปวิเคราะหการทํางานของครูได หากครูมีความตองการหรือความ
คาดหวังสูงและไดรับการตอบสนอง ระดับขวัญและกําลังใจก็จะสูงตามไปดวยและจากที่นักวิชาการได
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกบัขวัญและกําลังใจ ขางตน สรุปไดวา แรงจูงใจเปนตัวขับ
ใหกระทําพฤติกรรมโดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาของกลุมหรือสวนบุคคลนั้นจะสะทอนวาพวกเขามี
ขวัญและกําลังใจดหีรือไมด ี
 
5.  องคประกอบและปจจัยท่ีกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ 
 
 ขวัญและกําลังใจมีความสําคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร การมีขวัญกาํลังใจ
สงผลใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันทํางาน แตขวัญและกําลังใจของบุคคลสามารถเปลี่ยน 
แปลงไปได เชน สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหครูมีขวัญและกําลังใจไมดี
หรือกาํลังใจต่าํแตเมือ่รัฐบาลเขามาดแูลและแกปญหาทาํใหครูไดรับความอุนใจจึงมขีวัญและกําลังใจมากขึ้น 
ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่นาศึกษาถึงสิ่งที่ทําใหเกิดขวัญกาํลังใจวามีองค ประกอบอะไรบาง ซ่ึงนักวิชาการ
ไดกลาวถึงในแนวทางคลายคลึงกันดังนี ้
 Flippo (1961 : 369 – 370 อางใน มนูญ  จนัทรสุข, 2544 : 8) ไดกลาววา องคประกอบตางๆ  
ที่มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไววา “การที่จะทราบถึงขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน
อาจดูไดจากเงนิเดือน ความมั่นคง สภาพในการทํางาน ความเชื่อมั่นทีจ่ะปฏิบัติงานใหลุลวงลักษณะ
และรูปแบบของการปกครองบงัคับบัญชา ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนา  ผลประโยชน
ตอบแทนอื่นๆ สถานะทางสังคมและมีโอกาสประกอบกจิกรรมที่มีคุณคา” 
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 Davis (1964 : 15 อางใน สิริพร  ทองจินดา, 2545 : 8) ไดกลาววา ขวัญและกําลังใจดนีั้นเกดิ
จากองคประกอบที่สําคัญ  คือ 
 1)  ลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือหัวหนางานทีม่ีตอผูใตบังคับบัญชาสัมพันธภาพ
ระหวางกันของผูบังคับบัญชา 
 2)  ความพึงพอใจในหนาทีก่ารงานที่ปฏิบัติอยู เพราะการปฏิบัติงานถาไดทํางานที่ตนพึงพอใจ 
ยอมไดผลกวาการปฏิบัติงานที่ตนไมพึงพอใจ 
 3)  ความพึงพอใจตอจุดมุงหมายหลักและนโยบายการดาํเนินงานของสถานศึกษาทัง้ของ
เพื่อนรวมงานและผูบริหารตลอดจนการจดัระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพชวยใหเกิดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึน้ 
 4)  การใหบําเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง แกผูปฏิบัติงานดียอมเปนแรงจงูใจ
ใหผูใตบังคับบัญชามีความขยันขันแข็งในการทํางานมัน่ใจและขวัญกําลังใจด ี
 5)  สภาพแวดลอมของการทํางานควรจะใหถูกตองตามลักษณะ มีอากาศถายเท มีแสงสวาง
เพียงพอ มีเครือ่งมือเครื่องใชในการปฏิบตัิงานอยางเพยีงพอตอการทํางาน 
 6)  สุขภาพของผูปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพรางกายและสภาพจิตใจมีผลอยางมากตอการทํางาน  
เมื่อใดที่ผูปฏิบัติงานมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพยอมไมสามารถทํางานใหเกิดผลดีได 
 ชาญณรงค  จติธรรมมา (2542 : 25) ไดกลาววา ขวัญและกาํลังใจดีจะกอใหเกดิประโยชนตอ
หนวยงานและองคกร ดังนี ้
 1)  ทําใหเกิดความรวมมือมือใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 2)  สรางความซื่อสัตย จงรักภักดใีหมีตอองคกร 
 3)  เสริมสรางวินัยอันจะทําใหมีการปฏิบัตติามขอบังคับ ระเบียบ และแบบแผน 
 4)  ทําใหองคกรเปนองคกรที่แข็งแกรงสามารถฟนฝาอุปสรรคในยามคับขันได 
 5)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในองคกรมากขึ้น 
 6)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกจิกรรมตาง ๆ  
 7)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในองคกรของตนเอง 
 พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 :  235 – 237) ไดกลาวถึงปจจยัที่กอใหเกิดขวญัและกําลังใจที่ดี 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรูสึกของบุคคล เชน สภาพการทํางาน ลักษณะของงาน ความกาวหนาในการทํางาน
และทาทีของผูบังคับบัญชาตลอดจนฐานะขององคการ ซ่ึงปจจัยที่กอใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี
ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ 
 1)  ลักษณะทาทแีละบทบาทของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคบับัญชาผูรวมงาน หากผูบังคับบัญชา
มีความสัมพันธอันดีกับลูกนองและเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันยอมจะทําใหบรรยากาศการทํางานรวมกัน
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มีชีวิตชวีาและลูกนองจะมีขวญัที่ดี แตถาผูบงัคับบัญชาวางตัวแบบเจานายผูเรืองอํานาจขาดมนษุยสัมพนัธ
ที่ดี ขวัญของลูกนองจะตกต่ํา  
 2)  การมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หากมอบหมายงานไมเหมาะสม
กับบุคคล ซ่ึงอาจเปนในรูปของความไมเหมาะกับความถนัดไมเหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือความรู
ความสามารถของเขาจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความคับของใจเกิดความไมพึงพอใจ ซ่ึงเปนการทาํลาย
กําลังขวัญของเขาดวย แตถาการมอบหมายงานเปนที่ถูกใจ ถูกกับความถนัด ถูกกับนิสัยใจคอ เขายอมจะ
พึงพอใจและทํางานดวยความสุขขวัญก็เกดิขึ้นตามมา ความพึงพอใจในการทํางานทีป่ฏิบัติอยูยอม
ไดผลงานมากกวาการที่ตองปฏิบัติงานที่ไมพอใจ 
 3)  การจัดสภาพการทํางาน สภาพการทํางานมีอิทธิพลตอรางกายและจิตใจของบุคคลเปน
อันมากและมีสวนเสริมสรางขวัญและทาํลายขวัญเปนอยางยิ่ง การจัดสภาพการทํางานที่ดีถูกหลัก
อนามัย เชน สถานที่สะอาด เรียบรอย มีแสงสวางเพียงพอ เสียงรบกวนไมรอนอบอาว อากาศถายเทไดสะดวก  
จะทําใหคนงานบังเกิดความสบายใจไมรูสึกรําคาญหรือมีอารมณขุนมวั ขวัญของเขาก็จะดีแตถาการ
จัดสภาพการทาํงานไรระเบยีบ ขาดสิ่งจงูใจ ขาดความสะอาด ความสวยงาม คนงานจะขาดความตั้งใจ
ในการทํางานและเปนการทาํลายขวัญใหหมดส้ินไปดวยสภาพของการปฏิบัติงาน ควรใหถูกตองตาม
สุขลักษณะ มอีากาศถายเทไดสะดวก มีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในกรปฏิบัติงานครบถวน เหมาะสม
แกการปฏิบัติงานเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยผดงุขวัญในการปฏิบัติงานใหดขีึ้น 
 4)  ระบบการวัดผลความสําเร็จในการทํางาน ระบบการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การโยกยาย 
ส่ิงเหลานี้ถาปฏิบัติอยางไมมรีะเบียบกฎเกณฑจะมีผลกระทบกระเทือนขวัญมากที่สุด 
 5)  ความพึงพอใจตอวตัถุประสงคหลักและนโยบายดําเนนิงานขององคการตลอดจนการจัดการ
องคการและระบบงานที่มีประสิทธิภาพขององคการสิ่งเหลานี้นับวาเปนเรื่องสําคัญมากเพราะถาทุก
คนหรือสมาชิกสวนใหญขององคการมีความเขาใจซาบซึ่งถึงระบบและการดําเนนิงานขององคการ
แลวบุคคลเหลานั้นยอมจะอทุิศเวลาใหแกงาน มีกําลังใจและกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดดีขึน้ 
 6)  สุขภาพทัง้ทางกายและทางจติของผูปฏิบัติงาน การที่จะมกีาํลังขวัญดีนัน้ นอกจากจะคํานึงถึง
ปจจยัในการทาํงานแลวตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่ทาํงานดวย เชน ปญหาทางครอบครัว สุขภาพ
อนามยัทีไ่มด ีเปนตน และยังตองคํานงึถึงอารมณโดยท่ัวๆ ไปของแตละบุคคลซึ่งเปลีย่นไปมาอยูเสมอ
ไมเหมือนกัน เมื่อมาเปรียบเทียบกันแลว กจ็ะแสดงใหเหน็วาใครจะมีความพอใจในการทํางานที่ทํา
อยูมากนอยแตกตางกันอยางไร 
 7)  มีความสัมพนัธภายในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน เปนไปไดไมมีปญหาใด  ๆ
ที่กอใหเกิดขอขัดแยงกันขึ้น เขาใจดกีับเพื่อนรวมงาน หมูคณะ 
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 8)  ไมมีปญหาหรือขอขัดแยงใด  ๆเกีย่วกับศาสนาความคิดเหน็ทางการเมือง ส่ิงแวดลอมทางสังคม 
เชน ปญหาจราจร แหลงที่อยูอาศัยและอื่นๆ 
 9)  การควบคมุดูแลอยางเพยีงพอผูบริหารทุกคนควรจะเปนที่ปรึกษาแกลูกนองไดอยางดี 
เชน ชวยแนะนําแกไขปญหา ฉะนั้น สัมพนัธภาพระหวางหัวหนางานและผูรวมงานจงึมีความสําคัญ
ตอการเสริมสรางขวัญและความสําเร็จขององคการอยูมาก 
 10)  ความพึงพอใจในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรางวัลที่ไดรับ  การเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง
ที่เหมาะสม  การใหสวัสดิการ บําเหน็จ บํานาญ 
 11)  โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟง ตามปรกติทุกหนวยงานจะมเีหตุ
อันกอใหเกิดความคับแคนใจระหวางผูรวมงานหรือระหวางคนงานกับฝายบริหาร เชน สภาพและสิ่งแวดลอม
ในการทํางานไมดี การมอบงานใหทําไมเหมาะสม การปกครองบังคับบัญชาไมยุติธรรมปญหาดังกลาวนี้ 
ตองจัดใหมีทางระบายขึ้น หากคนงานไมมโีอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีแตวาฝายผูบังคับบัญชา
ไมยอมรับฟงก็จะทําใหคนงานเกิดความคบัของใจและทาํลายขวัญของเขาดวย 
 12)  การใหบาํเหนจ็รางวัลและการลงโทษ เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานดีตองรับรูในความดีของเขา
โดยใหบําเหนจ็ความดี ซ่ึงอาจจะเปนการเลือ่นขั้นหรือตําแหนงใหสูงขึน้ เพิ่มเงินเดือนใหมากขึ้น 
ตลอดจนการชมเชยใหรางวัลเปนพิเศษจะเปนการทําใหเขามีกําลังใจจูงใจใหกระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน
ดวยความขยนัขันแข็ง มีกําลังขวัญดี สวนเจาหนาที่ทําผิดวนิัยหรือมีขอบกพรองประการใดก็ตามก็ควร
มีการลงโทษตามควรแกกรณีโดยเครงครัดเสมอหนากนัและเปนธรรมเพื่อรักษาวินยัของกลุมและ
ความเปนอันหนึ่งเดยีวกันและเปนวิถีทางหนึ่งที่จะสรางขวัญใหเกิดขึน้และดํารงอยูอยางมั่นคง  
 ในขณะที่ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน (2547 : 138 – 139) ไดสรุปองคประกอบของขวัญและกาํลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลในอีกลักษณะหนึ่ง ประกอบดวย 
 1)  สภาพการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล และภายในสถานศึกษา 
 2)  ความเหมาะสมของการจดัชั่วโมงเวลาในการทํางาน 
 3)  การแขงขนัที่เปนการแขงขันกับตัวเอง 
 4)  ความสัมพนัธระหวางบุคคลในการทํางาน 
 5)  ฐานะและการอบรมจากเพื่อนรวมงานและหวัหนางาน 
 6)  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 7)  ความสัมพนัธกับหวัหนาหรือผูบริหาร 
 8)  วิธีการบรหิารงานของหวัหนาหรือผูบริหาร 
 9)  ความพึงพอใจในงานที่ทาํอยู 
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 ลักษณะอาการที่แสดงวาขวัญและกาํลังใจดีหรือขวัญและกาํลังใจสูง ตามที่นักวิชาการได
อธิบายไวนัน้ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ครูที่มีขวัญและกําลังใจดีหรือขวัญและกําลังใจสูงจะมลัีกษณะอาการ 
คือ มีความพึงพอใจใน มีความกระตือรือรน มีระเบยีบวินยั เสียสละ เชื่อมัน่ในตวัผูบริหาร ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพของงานและสรางความกาวหนาใหองคกรตอไป 
 
ประโยชนของการศึกษาขวัญ 
 อารี  เพชรผุด (2530 : 43-44  อางใน เกยีรตพิันธ  หนทูอง, 2549 : 21) ไดกลาววา  การศกึษา
ขวัญในการทํางานนั้นจะชวยใหเกิดประโยชนหลายประการ  ดังนี ้
 1)  ผูบริหารจะไดทราบถึงระดับขวัญขององคกร โดยศกึษาเฉพาะลงไปเกี่ยวกับดานใดดาน
หนึ่ง กับกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ฝายผลิต ฝายควบคุมโรงงาน ฝายขาย ฝายบคุคล เพื่อดูวา
เขารูสึกอยางไรตองานของเขา ตอบุคคลที่เขาเกี่ยวของทาํใหทราบถึงปญหาตางๆ 
 2)  เมื่อมีการศึกษาขวัญในการทํางาน ตองมีการติดตอกันระหวางผูสํารวจกับคนงานที่ถูก
สํารวจ และเมื่อเปดโอกาสใหคนงานแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามหรือจากการสัมภาษณ
คนงาน ทําใหคนงานไดแสดงสิ่งที่เขารูสึกอัดอั้นตันใจหรือไมสบายใจออกมาและทาํใหคนงานมี
ความรูสึกวาฝายบริหารสนใจพวกเขา ทําใหพวกเขามีความรูสึกที่ดีตอผูบริหารมากขึ้น 
 3)  ทําใหมกีารปรับปรุงและเปลี่ยนจิตใจในระดับผูจัดการและผูบริหาร ถาการสํารวจศึกษา
ขวัญนี้กระทําโดยบุคคลนอกองคกร จะยิ่งทําใหผูบริหารหรือผูจัดการตองระมัดระวังมากขึ้น มีหลาย
องคการยอมรับวาการศึกษาขวัญเปนเครื่องมืออยางดีที่เตือนใหผูจดัการหรือผูบริหารคํานึงถึงขวัญ
ของคนงานหรอืบุคคลในองคการมากขึ้นดังนั้นการศกึษาขวัญก็คือวิธีการที่จะปรับปรงุมนุษยสัมพนัธ
และเจตคติของผูจัดการหรือผูบริหารนั่นเอง 
 4) การศึกษาขวัญจะบอกผลใหทราบวาบุคคลในองคการหรือคนงานนั้นตองไดรับการฝกอบรม
เพิ่มเติมทางไหนบาง เพราะจากผลการศกึษาจากคนงานหรือจากลูกนองจะสะทองใหเห็นวาผูบังคับบัญชา
หรือผูนิเทศงานหรือผูควบคมุงานปฏิบัติงานตอเขาอยางไรบาง ใหคําแนะนําแกคนงานดีหรือไมเพยีงไร 
มอบหมายงานเปนอยางไร และตองการฝกฝนอบรมเพิม่เติมอะไรบาง 
 5)  การศึกษาขวัญจะเปนประโยชนตอทั้งฝายนายจางและฝายสหพันธกรรมกรเพราะทั้งสองฝาย
มักจะโตเถียงกันเรื่องความตองการของคนงาน แตถาไมมีการศึกษาก็จะไมมีใครรูเท็จจริง ดังนั้น 
การศึกษาขวัญก็จะใหขอมูลแกทั้งสอบฝายเปนอยางด ี
 ในขณะที่พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 :  235) ไดกลาววา  การศึกษาขวัญในการทํางานนั้นจะมี
ประโยชนตอตนเองและหนวยงาน  ดังนี ้
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 1)  จะเปนเครื่องชี้บอกแกฝายบริหารเกี่ยวกับระดับขวัญโดยทั่ว  ๆไปการสํารวจขวัญจะบอกใหทราบ
วาคนงานมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับงานของเขา งานสวนไหนของเขาที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกอยางนั้น
ความรูสึกเชนนั้น เกดิขึ้นที่แผนกหรือฝายไหนและเปนความรูสึกของใครบาง (เชน หัวหนาคนงาน  
คนงาน ผูเชีย่วชาญ) นัน่ หมายถึง วาการสํารวจเปนเครื่องมือวินจิฉัยที่สําคญัในการมองปญหาของคนงาน 
 2)  การสํารวจขวัญทาํใหเกิดการติดตอส่ือสารที่มีคุณคา จะเกิดกระแสของการติตอส่ือสาร
ในทุกทิศทางเมื่อคนเราวางแผนสํารวจ ทําการสํารวจและปรึกษากันถึงผลที่จะเกิดขึน้การติดตอขึ้น
เบื้องบนจะใหผลเปนพิเศษถาหากคนงานไดรับการสนับสนุนใหแสดงความคิดเหน็ 
 3)  ทําใหเจตคติดีขึ้น การสํารวจจะเปนสิ่งทีป่ระกันความปลอดภัย เปนเครื่องปลดปลอยทาง
อารมณเปนโอกาสหนึง่ที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่กดทบัจนอดัแนนในอกออกไปการสํารวจแสดงถึงความ
สนใจอยางชดัแจงของผูบริหารในสวัสดิการของคนงาน ซ่ึงจะกอใหเกดิความรูสึกดีขึน้ตอผูบริหาร
ที่สําคัญเหนือส่ิงใดก็คือ เจตคติของฝายบริหารมีแนวโนมไปทางที่ดีขึน้   
 4)  เปนวิธีการในการกําหนดการฝกอบรมบางประการ โดยปกติการสํารวจนั้น คนงานจะไดรับ
โอกาสที่จะรายงานวาพวกเขารูสึกวาหวัหนาของพวกเขาทํางานเปนอยางไร 
 5)  การสํารวจอาจใหประโยชนแกสหภาพแรงงาน การโตเถียงระหวางฝายบริหารกับสหภาพแรงงาน
นั้น มักเปนเรื่องของความตองการของคนงาน ซ่ึงโดยแทจริงแลวตางฝายตางกไ็มรู การสํารวจเปนหนทาง
หนึ่งที่จะไดความจริงนี ้
 สรุปไดวา  ประโยชนที่ไดจากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทําใหทราบ
ความตองการของครใูนสถานศึกษา ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากพฤตกิรรมตางๆ เชน ความหวัง ความกลา 
และความเชื่อมั่น ผูที่มีขวัญและกําลังใจที่ดีสังเกตไดจากความกระตือรือรนและความพึงพอใจใน
การทาํงานอยางมีความสุข ถาครูมีขวัญและกาํลังใจไมดีพฤติกรรมทีแ่สดงออกมาจะเปนลักษณะหมดหวงั 
หมดกําลังใจและทํางานอยางไมมีความสุข 
 
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
 มนุษยทกุคนเกดิมายอมมีความตองการซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางกนัออกไปและเมื่อความ
ตองการนั้นไดรับการตอบสนองจะทําใหเกิดความพึงพอใจและนํามาซึ่งขวัญและกาํลังใจ การสราง
ขวัญและกําลังใจถือเปนหนาที่ของฝายบรหิารทุกระดับ ซ่ึงจะตองดําเนนิการทกุวิถีทาง การสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกบุคลากรในองคกรนั้นไมใชเร่ืองที่จะกระทําไดงายนักและไมอาจกอใหเกิดผลสมบูรณได
ทุกอยาง กลาวไดวา การสรางขวัญและกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองทําความเขาใจและตองศึกษา  
ซ่ึงหากผูบริหารเขาใจและหมั่นดูแลจะทําใหบุคลากรในองคกรนั้น มีขวัญและกําลังใจที่ดีได   
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 ระวัง  เนตรโพธิ์แกว (2542 : 133 – 138) ไดกลาวถึงการสรางขวัญและกําลังใจ โดยสรุป
ดังตอไปนี ้
 1)  การควบคุมอารมณ เนื่องจากการทาํงานรวมกันนั้นจะตองรูจักการควบคุมอารมณและ
ความรูสึกในการตอบรับหรือปฏิเสธตอบุคคล กลุมชน เหตุการณหรือส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการ 
รูจักพินิจพิจารณาและมองคนในแงดี ผูรวมงานตางยิ้มแยมแจมใส 
 2)  ความพึงพอใจงานที่ทํา ถาเปนงานทีเ่ปดโอกาสใหไดใชความรู ความสามารถและเปนความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคจะทาํใหเกดิความภาคภูมใิจผูทําจะพึงพอใจงานทีจ่รทําเปนอยางมากและผลงานทีเ่กดิ
จากการกระทาํดวยใจรักจะดีและมีคณุคากวาผลงานที่ทาํโดยไมชอบและไมพึงพอใจ 
 3)  สรางมาตรฐานวดัความสาํเร็จ เปนการสรางขวัญและกาํลังใจจากการประเมินผลงาน เพื่อจะ
ไดพิจารณาเลื่อนขั้น เล่ือนเงินเดือน คนงานหรือเพื่อประโยชนในการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
การสรางมาตรฐานวัดผลงานจะปองกันการลําเอียงและคําครหาทั้งปวง 
 4)  ความเปนเอกภาพ เนื่องจากองคการทุกแหงจะตองมีกลุม ถามีกลุมมาก  ๆแตละกลุมไมประสาน
และรวมมือตอกันการทาํงานก็จะเกดิการชิงดีชิงเดนหรือบางทีก็อาจอจิฉาริษยากันผลการทํางานก็จะ
เกิดความเสียหาย 
 5)  คาจางและคาแรง ปกติลูกจางหรือคนงานทุกคนทํางานก็หวังจะไดคาจางคาแรงทีใ่ชจาย
เพื่อการดํารงชพีและบอยครั้งที่โรงงานอุตสาหกรรมกอการสไตรค เพื่อเรียกรองคาแรงสาเหตุเนื่องจาก
คาครองชีพสูงขึ้น ดังนั้น คาจางที่เหมาะสมและเปนธรรมจะชวยสรางความรูสึกที่ดกีับลูกจางทุกคน 
 6)  ความสัมพนัธระหวางคนงานกับหวัหนา จะตองเปนความสัมพันธบนพื้นฐานของความ
รวมมือ ความรัก เคารพนบัถือ ยกยองใหเกยีรติซ่ึงกันและกนัโดยหวัหนางานไมควรมองผูใตบังคับบญัชา
เปนเสมือนเครือ่งจักรคอยจับผิดและหาเหตตุําหนติิเตยีนสรางความแตกแยกใหเกดิขึ้นระหวางคนงาน 
 7)  การจัดสวัสดิการที่ดี เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ หมายถึง ผลประโยชนและบริการตางๆ 
ที่หนวยงานจัดใหบุคลากรของหนวยงาน เพือ่ใหบคุลากรไดทํางานอยางมีความสบายใจมีความพอใจ
กับงานสวัสดกิารอาจเปนการใหเงนิหรือใหเปนบรกิารความสะดวกตางๆ แตจะตองเปนการใหพเิศษ
เพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือคาจางปกติ สวัสดิการที่หนวยงานจัดใหอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ  
ความปลอดภยั ความสะดวกสบายตางๆ การศึกษาและขาวสารประกอบความรู ความมั่นคงในทาง
การเงิน การพกัผอนหรือการสันทนาการ 
 และ พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 : 229) ไดกลาวถึงวิธีการสรางเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ใหเพิ่มขึน้นั้นสามารถดําเนินการไดดังนี ้
 1)  สรางเจตคตทิี่ดีในการทํางาน เพราะขวัญทีด่ียอมเกดิจากเจตคติที่ดีตอการทํางานของผูรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชา เจตคติโดยทั่วไป หมายถึง ความรูสึกหรืออารมณที่จะกระทําในทางรับหรือปฏิเสธ
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ตอบุคคล กลุมชนหรือสถานการณหรือคานยิมใดๆ เจตคตจิึงเปนสิ่งสําคัญประการแรกที่ควรจะไดรับ
การสงเสริมใหมีขึ้น 
 2)  วางมาตรการและสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เชน การจัดใหมี
การประเมินผลงานเพื่อประโยชนในการเลื่อนชั้น เล่ือนเงินเดือน เพราะการจัดตั้งมาตรฐานที่เชื่อถือ
ได ไวใชในองคกรเพื่อประโยชนดังกลาวนี ้ยอมสามารถปองกันความลําเอียงและขอครหาตางๆ 
อันจะเปนทางนําไปสูความเสื่อมขวัญในการปฏิบัติขององคกรได 
 3)  เงินเดือนและคาจาง เปนคาตอบแทนเพื่อการครองชีพและยกมาตรฐานการครองชีพ
ของตน ซ่ึงหมายความวาเงินมีความสัมพันธกับการงานของคนโดยตรง เงินเดือนและคาจางที่เปน
ธรรมเปนสิ่งจําเปนและเปนเครื่องชวยใหเกิดขวัญและกาํลังใจที่ดี แตการบริหารงานบุคคลที่ดีมิใช
เพยีงแตกาํหนดอัตราเงนิเดือนคาจางใหเปนธรรมเทานั้น หากเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งประการหนึง่ซึ่งควร
ไดรับความเหน็ใจ 
 4)  ความพึงพอใจในงานที่ทาํ ขวัญเกิดขึน้ดวยความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําถางานนั้นเปด
โอกาสใหคนไดใชความสามารถและความคิดริเร่ิมของตนเองก็จะพอใจในงานที่ตนเองทําจึงอาจตัง้
ขอสังเกตไดวาผลงานที่คนทําดวยใจรักนั้นยอมดีกวาผลงานที่ทําโดยคนไมรักงานเมื่อเราหวังจะไดงาน
ที่มีประสิทธิภาพงานที่จะมอบหมายใหคนหนึ่งทํานัน้จึงเปนงานที่คนนัน้พอใจ เพื่อทีจ่ะไดผลงานที่
มีประสิทธิภาพ 
 5)  ความสัมพนัธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา จะทําใหเกดิขวัญที่ดีนัน้ควรจะ
เปนความสัมพนัธที่ตั้งอยูบนฐานแหงความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน หนาที่ที่ผูบังคับบัญชาจะตองหา 
ทางกระตุนใหเกิดการทํางานดวยความสมัครใจของผูใตบังคับบัญชาเอง เชน เมื่อมีปญหาในการทํางาน
เกิดขึ้นจะตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดปรึกษาหารือและชวยช้ีปญหาแกปญหาใหและหาก
เปนเรื่องที่จะกระทบกระเทอืนตอสวนรวมก็จะตองฟงความคิดเห็นของสวนรวมดวย 
 และปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2547  : 143) ไดกลาวถึงการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิผลที่ดีนั้นมีเหตุผล 10 ประการ ดังนี ้
 1)  ไดรับคาจางและสวัสดิการที่ดี มีที่เลนกีฬาและที่พักผอน มีสวัสดิการในการใหยืมเงินไปเชา
หรือผอนบางใหลูกจาง 
 2)  ไดรับการดแูลอยางมชีีวิตชีวา มีความไววางใจในนายจาง แมบริษัทจะขาดทุนกย็ังจางโบนัสให 
เมื่อเวลานายจางมีโครงการใหมๆ ก็ไดรับการสนับสนุนจากพนักงาน 
 3)  พนักงานและฝายจัดการตางรูถึงปญหาการบริหารงานในอดตีและเชื่อวาการเพิ่มผลผลิต
เทานั้นที่จะชวยใหทกุฝายมีความเปนอยูที่ดขีึ้น 
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 4)  ความรูสึกมั่นคงและคุมคาในการทํางาน นายจางไมไลออกงายๆ แมยุบแผนกที่ทาํอยูก็
หางานแผนกอืน่ใหทํา อีกทั้งใหรางวัลแกคนที่มีผลงานดีเดนเปนพิเศษอกีดวย 
 5)  มีสหภาพแรงงานที่แข็งแกรง คอยชวยเหลือแนะนําเปนสหภาพแรงงานเดียวที่ทุกคน
เปนสมาชิก มีเจาหนาที่ทํางานเต็มเวลา 
 6)  ทุกคนพยายามตั้งหนาตั้งตาทํางานโดยถือระบบอาวุโสเปนหลักในระยะ10 ปแรกของการทาํงาน 
มีการสับเปลี่ยนงานอยูเสมอหลังจากนัน้จึงเขาสูระบบงานเฉพาะตําแหนง 
 7)  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นสวนตัวในโอกาสที่มีการพบปะสังสรรค 
 8)  ฝายบริหารรับฟงและพิจารณาขอเสนอแนะของฝายลูกจางดวยความเปนธรรม 
ไมพยายามจับผิดและถือวาลูกจางหวัหมอ 
 9)  นายจางเปดโอกาสใหลูกจางไดศึกษาตอและจัดฝกอบรมอยูเสมอ การฝกอบรมทําเปน
โปรแกรมไวตลอดทั้งป แมแตประธานบริษัทก็ยังตองเขาสูระบบงานเฉพาะตําแหนง 
 10)  ลูกจางทุกคนมีโอกาสไตเตาเปนประธานกรรมการของบริษทัได มีตัวอยางใหเห็นใน
เร่ืองนี้ ลูกจางทุกคนจึงพยายามไปใหถึงตําแหนงนี้โดยอุทิศเวลาทั้งหมดใหกับงาน 
 นอกจากนี้ เสง  สิงโตทอง (2547  : 22-24) ไดเสนอวิธีการสรางขวัญใหคนทํางานไดนาน ดังนี ้
 1)  สํารวจทัศนคติ วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 
 2)  วางมาตรฐานการทํางานเพื่อใหการสนบัสนุนลูกนองมีความกาวหนาอยางยตุิธรรม 
 3)  ดูแลเอาใจใส สรางความสนิทสนม และสนใจความเปนไปของลูกนองตามสมควร 
 4)  สรางเกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจ และความรูสึกเปนเจาของหนวยงาน 
 5)  ยกยองชมเชยใหกาํลังใจแกลูกนองที่ทาํความดแีละปลอบขวัญเมื่อทํางานผิดพลาดใหโอกาส
แกตวัใหม 
 6)  ใหโอกาสลูกนองไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 7)  มีระบบความเที่ยงธรรมในการใหคณุใหโทษ และรองทุกข 
 8)  จัดคาตอบแทน สวัสดิก์ารที่เปนธรรมเพียงพอในการดํารงชีวิตของลูกนอง 
 9)  มีการสนับสนุนการเลื่อนตําแหนง แตงตั้งดวยเครื่องมือวัดผลงานที่ยุติธรรม 
 10) ใหโอกาสความดีความชอบในการทํางานเปนคณะหรือเปนทีม 
 11) ยอมรับคณุคาทางปญญาของลูกนอง 
 12) ใหโอกาสลูกนองแสดงความสามารถ 
 13) ประพฤตปิฏิบัติตนเปนผูนําที่มีคุณธรรมเปนตัวอยางในการทํางาน 
 
 



 

 

29

 

 จากแนวคิดของนักวิชาการทีก่ลาวขางตนสรุปไดวา วิธีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางานทําไดโดยการใหครูมีสวนรวมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นในสิ่งตาง  ๆมีการพัฒนา
ความรูของครูอยางตอเนื่องใหมีความกาวหนาและมีความรูสึกมั่นคงในชวีิตการทํางานจะสงผลใหครูมี
ขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้นผลการปฏิบัติงานก็จะเพิ่มขึน้ตามไปดวย 
 
ขอสังเกตที่แสดงวาบคุคลมีขวัญกําลังใจด ี
 ลักษณะอาการที่แสดงวาขวญัและกําลังใจดีนัน้ไดมีนกัวิชาการกลาวไวในแนวทางคลาย  ๆกันดังนี ้
 Milton (1981 : 151 – 152 อางใน มนูญ  จนัทรสุข,  2544 : 4) ไดกลาวถึงลักษณะการมขีวัญ
กําลังใจนัน้สามารถแสดงออกไดดังนี ้
 1)  ผูรวมงานจะมีความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกันดี ซ่ึงมิใชเกิดจากแรงกดดันภายนอก 
 2)  สามาชิกมคีวามขัดแยงกนันอยและกลุมสามารถแกปญหากันได 
 3)  กลุมจะมกีารพัฒนาและเจริญเติบโตประสบผลสําเร็จอยูเสมอ 
 4)  สมาชิกไดรับความดึงดดูใจและความเชื่อถือเพิ่มขึ้นในระหวางหมูสมาชิกของกลุมเดยีวกัน 
 5)  สมาชิกมีความเหน็สอดคลองกันในเปาหมายและคุณคาเดียวกัน 
 6)  สมาชกิมีความเห็นพองตองกันในวตัถุประสงค รูปแบบของผูนําโดยยนิยอมใหผูดําเนนิการ
ไปตามความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 
 7)  กลุมมีความปรารถนาอยางแรงกลาเพื่อดํารงรักษาความเปนอยูอยางเดิมไว 
 Calvin Grieder, Truman M. K. Forbis Jorden (อางใน พรนพ  พุกกะพนัธุ, 2544 : 234)  ไดกลาววา  
ผูที่มีขวัญดีจะมีลักษณะดังนี ้
 1)  มีความรูสึกปลอดภัย และมีความมั่นคงทางจิตใจทีไ่ดเปนสมาชิกของกลุม 
 2)  มีความพอใจวาไดทํางานที่ดีมีประโยชน 
 3)  มีความมั่นใจวาผลงานคงจะเปนที่พอใจ 
 4)  มีความมั่นใจวางานที่ทําจะไดผลคุมคา และตนเองไดรวมกระทําภารกิจที่คุมคาเวลา 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2547 : 134 - 135) ไดกลาววา บุคคลที่มีขวัญดีจะมพีฤติกรรม
ดังตอไปนี ้
 1)  มีความกระตือรือรนที่จะรวมทํางาน เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมายของสถานศึกษา 
 2)  อยูในระเบยีบวนิัยและเตม็ใจที่จะทําตามระเบียบขอบงัคับตางๆ 
 3)  มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอยางมาก 
 4)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 5)  มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
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 สรุปไดวา ขวญัและกําลังใจเปนเรื่องที่สําคัญในการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล ผูที่มีขวัญ
และกําลังใจดจีะสามารถทํางานใหเปนไปตามความมุงหมายของการจดัการและเปนประโยชนตอผูบริหาร 
 
6.  ปญหาความไมสงบในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 สุชาติ  บํารุงสุข (2550 : 15) ไดกลาววา ภาคใตในปจจุบันไดสะทองใหเห็นถึงปญหาความมั่นคง
ที่รัฐไทยตองเผชิญอยางเปนรูปธรรม  ในอดตีเปนที่รูจักกนัโดยทัว่ไปวา ภาคใตเปนฐานที่มั่นที่สําคัญ
ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และภาคใตในยุคสงครามเย็นไดเปนสมรภูมิที่สําคัญของ
สงครามภายในระหวางอุดมการณที่แตกตางกันซึ่งปญหาสงครามในภาคใตไมไดดํารงอยูในมิติเดียว
ที่เปนประเด็นสงครามของพรรคคอมมิวนิสตเทานั้น แตเปนปญหาเชิงซองที่ดาํรงอยูอีกดานหนึ่ง
ของสงครามในภาคใต ก็คือ สงครามของขบวนการชาตินิยมปตตานีหรือที่ฝายรัฐบาลเรียกวา “ขบวนการโจร
แบงแยกดินแดน” หรือช่ือที่รัฐใชเปนทางการคือ “ขบวนการโจรกอการราย” (ขจก.) ในอดีตนั้นมี
ความเกีย่วพันกับความตองการที่จะจัดตั้งพืน้ที่ในบริเวณสีจ่ังหวดัภาคใตของไทยขึ้นเปนรัฐเอกราชใหม 
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธอํานาจรัฐของไทย เพราะพวกเขาเชื่อวาพื้นทีด่ังกลาวเปนประเทศ
อีกประเทศหนึ่งที่ไมจําเปนตองรับการปกครองจากรัฐบาล  เมื่อสถานการณสงครามภายในพรรค
คอมมิวนิสตไดลดระดับของความรุนแรงลงจนกระทั่งกลายเปนการสิ้นสุดลงในภาคใตในชวงป 
พ.ศ. 2535 สงครามกบัขบวนการโจรกอการรายก็ลดระดับลงตามไปดวย  เมื่อระยะเวลาผานมาไมนาน 
นับตั้งแตเหตุการณในวันที่ 4 มกราคมพ.ศ.  2547  เร่ิมตนดวยความทาทายตอรัฐไทยโดยการปลน
คายทหาร การเผาโรงเรียน จนถึงการสังหารขาราชการทหารอยางโหดราย  สถานการณความรุนแรง 
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งสถานการณความรุนแรงในภาคใตไมใชปญหาใหม แตเปน
เร่ืองเกาที่เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน กลาวไดวาเปนหนึ่งในปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในขบวนการสรางรัฐ
ประชาชาติ (nation-state) ของสยามมาตั้งแตยุครัตนโกสินทรและไดกลายเปนขอขดัแยงทีไ่มยุติมา
ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 
 เมื่อระยะเวลาพัฒนาสืบเนื่องตอมาจากความเปนรัฐประชาชาติสยามจนถึงรัฐประชาชาติไทย ได
มีปญหาอื่นๆ ทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหปญหาของจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
ซับซอนมากขึ้น  สวนหนึ่งปญหาภาคใตมีสาเหตุมาจากปญหาความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม ในอดีต 
พื้นที่ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตมีฐานะเปนรัฐมากอน ดังที่รูจักกนัโดยทัว่ไปวา “รัฐปตตานี” เปน
รัฐที่มคีวามมั่งคั่งทั้งในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตอมาถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรฐัประชาชาติ
สยาม สภาพเชนนี้จึงกอใหเกดิความรูสึก โดยพื้นฐานสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ ความแตกตาง
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ที่มิไดเปนเนื้อเดียวกันกับรัฐประชาชาติที่เกิดขึ้นและพัฒนาเรื่อยมา โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปธรรมที่สะทอน
ใหเห็นไดจากความแตกตางในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 นอกจากนี้ปญหาภาคใตยังสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงความออนแอดอยของระบบบริหาร
จัดการ ที่ไมใชแตเพียงในเรื่องงานความมั่นคงเทานั้น แตเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาการบริหาร
จัดการทั้งระบบ เมื่อผนวกกับปญหาการขาดยุทธศาสตรที่จะใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางของนโยบาย
ในภาคใต ทําใหการดําเนินการในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตยิ่งออนแอลง 
 จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นไดสรางความหวาดกลัว
ใหกับครู อาจารยและนักเรียน ปจจุบันครูในภูมิลําเนาอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ตางยายถ่ินกลับภูมิลําเนาตนเอง เพราะปญหาที่เกิดขึ้นทําใหครูไดรับบาดเจ็บและตายเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากมกีารฆารายวันโดยไมทราบสาเหตุ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหครูยายกนัไปเปนจํานวนมาก
และเปนเหตุผลสําคัญที่คุกคามขวัญและกําลังใจของครู 
 
7.  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาจังหวัดยะลา 
 
 การบริหารงานของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจงัหวดัยะลา เปนสวนหนึ่งในการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ตามโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลัก “การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” สงผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรที่มีระบบ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวไดทนัตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม จึงเปนประโยชนตอการบรหิารงานของครูโดยมกีารบรหิารงานดังนี ้
 1)  การบริหารงานสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 8 - 233) ไดใหรายละเอียดและแบงกลุมการปฏิบัติงาน 
และอัตรากาํลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ออกเปน 8 กลุมงาน  
เพื่อเปนมาตรากรจูงใจใหครูในเขตพืน้ที่การศึกษาปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบ มีความรูและพัฒนา
ขวัญและกําลังใจไปสูคณุภาพการศกึษาของผูเรียนตอไป ซ่ึงแตละกลุมมีการบริหารงานทีแ่ตกตางกนั 
ดังนี ้
       1.1)  กลุมอํานวยการ 
                งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเปนงานที่เกี่ยวของกับการจดัระบบ
บริหารองคกร การประสานงานและใหบริการสนับสนนุ สงเสริมใหกลุมภารกิจและงานตางๆในสํานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสามารถบรหิารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาที่ไดอยางเรยีบรอย
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใสตลอดจนสนับสนนุและใหบริการ
ขอมูลขาวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรทีใ่ชในการจดัการศกึษาแกสถานศกึษา
เพื่อใหสถานศกึษาบริหารจดัการไดอยางสะดวก คลองตวั มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
       1.2 )  งานบริหารงานบุคคล 
                การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิงาน เพือ่ตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยดึหลักการกระจาย
อํานาจระบบคณุธรรมและหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใหการบรหิารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระใน
การปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถมีขวัญกําลังใจ
นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะสงผล
ตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป  
       1.3)  กลุมนโยบายและแผน 
                เปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร
เปนสําคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Base Budgeting: SPBB) โดยเนนความโปรงใสทันสมัย  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) 
การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการ
วางแผนการดาํเนินการตามแผน การกํากบั ติดตามผล อยางเปนระบบ  
       1.4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
               งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการ
การจัดการศกึษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยไปสูการศึกษาตลอดชีพนําแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ  
จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ ดอยโอกาส  พิการ  
และมีความสามารถพเิศษอีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชวีิตของผูเรียนม ี
       1.5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
                กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกบัการนิเทศการศึกษา วเิคราะห วิจยั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศกึษา  เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ 
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การจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีคณุภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกนัโดยยดึโรงเรียนเปนฐานสงผลให
ผูเรียนทั้งระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 
       1.6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
               กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เปนหนวยงานที่สรางความเขมแข็ง 
การบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ประกอบไปดวยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการเปนพิเศษ มหีนาที่ชวยใหการ
บริหารจัดการของสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษาดาํเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยดึ
หลักการบริหารที่ใชกระบวนการ ประสาน สงเสริมสนับสนุนเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลทางการบริหารจัดการและมุงเนนศกึษา วิเคราะห วิจยั 
แสวงหาและจัดทํานวัตกรรม รูปแบบ มาตรฐาน เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
       1.7)  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
               งานสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการ
ในสถานศึกษาของเอกชนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหสมบูรณ  จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือ
ผูเรียนปกติ ดอยโอกาส พิการและมีความสามารถพิเศษอีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถานบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนรวมจัดการศึกษาที่
จะสงผลตอคุณภาพชวีิตของผูเรียน   
       1.8)  หนวยตรวจสอบภายใน 
                   หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนเครื่องมือของ
ผูบริหารในการสงเสริมสัญญาณเตือนความเสีย่งที่ทาํใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย การตรวจสอบ
ภายในที่เพยีงพอที่ การตรวจทานทีด่ีสามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ประหยดัและโปรงใส  
 
 2)  อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรม
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เขตพื้นที่การศกึษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2546 และมาตรา 37  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  และมีอํานาจหนาที่  ดังนี้  
      1)  จดัทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและความตองการของทองถ่ิน 
      2)  วิเคราะหการจัดตัง้งบประมาณเงนิอดุหนนุทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
       3)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกบัสถานศึกษาใหเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
      4)  กํากับ ดแูล ติดตาม และประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
       5)  ศึกษา วเิคราะห วิจยั และรวบรวมขอมลูสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
      6)  ประสานการระดมทรพัยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 
สนับสนุน การจัดและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
       7)  จดัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาและประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
      8)  ประสาน สงเสริม สนบัสนุน การจดัการศกึษาของสถานศกึษาของเอกชนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวชิาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื่น
ที่จัดรูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 
      9)  ดําเนนิการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
                  10)  ประสาน สงเสริมการดําเนนิงานของคณะกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
      11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกบัองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูเทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
      12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 สรุปไดวา  งานวิจยัคร้ังนี้ใชสถานที่ปฏิบัติงานเปนตวัแปรที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 3 เขต  
คือ เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3   
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8.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
      8.1  งานวจัิยในประเทศ 
 กาญจนา วสุสิริกุล (2540) ไดทํางานวิจยัเร่ืองขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวา ระดับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมของขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สายวิชาการอยูในประดับปานกลาง สายบริการทางวิชาการอยูในระดบัเกณฑปานกลางเชนกัน เมือ่
เปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมของขาราชการสายบริการทางวิชาการ โดยมีแนวโนมวา
ขาราชการสายวิชาการมีระดบัขวัญสูงกวา แตไมแตกตางจากสายบริหารธุรการ ในขณะที่ขาราชการ
สายบริการทางวิชาการและสายบริหารธุรการ มีระดับขวัญไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 คํากอง  อามาตยมนตรี (2540)ไดศกึษาปจจยัที่สงผลตอขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
ประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา สภาพขวัญกําลังใจโดยภาพรวมอยูในระดับสูงและสามารถ 
รวมกันทํานายขวัญกําลังใจครูโดยมี 6 ปจจยัที่มีอํานาจการทํานายจากสูงไปหาต่ํา คือ ความสัมพันธ 
ระหวางผูบังคบับัญชาและผูใตบังคับบัญชา ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน สภาพความพอใจในงาน  
ความพึงพอใจในการทํางานเปนกลุม สภาพการปฏิบัติงานและความมัน่คงปลอดภัย 
 จิรัฐิต  พึ่งนุสนธ (2540) ไดทํางานวิจยัเร่ืองขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูฝายปกครอง 
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตกรุเทพมหานคร ตามปจจยักระตุนและปจจัยจําเปนเบื้องตน  พบวา 
ระดับขวัญของครูฝายปกครองโรงเรียนเอกชนอาชีวศกึษาเขตกรุงเทพ ตอปจจัยกระตุนและปจจยัจําเปน
เบื้องตนอยูในระดับปานกลางเกือบทุกดาน ยกเวนดานปจจัยกระตุนอยูในระดับต่ํา คือ ปจจัยดาน
การยอมรับนบัถือและดานความรับผิดชอบ ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญกําลังใจตามตัวแปรพบวา 
ครูฝายปกครองโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อาย ุระยะเวลาการ
ทํางานและขนาดของโรงเรียนมีระดบัขวัญกําลังใจในการปฏบิัติงานไมแตกตางกนั แตระดบัขวัญกําลังใจ
ของครูฝายปกครองโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาและรายไดตางกัน มีระดับขวัญและกําลังใจ
แตกตางกัน 
 ชัชวาล  แกวจันดี (2540) ไดศกึษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร พบวา ระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ตํารวจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายดาน พบวา 
กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความตั้งใจในการทํางานอยูใน
ระดับสูง ดานความสัมพนัธกบัเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ยเทากนัและมีคาเฉลีย่ต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ 
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 องอาจ  โสรถาวร (2540) ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายขายบริษัทไทย
ประกันชวีิตจํากัด สาขารัตนบุรี จังหวดัสุรินทร พบวา กลุมตัวอยางมีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยูในระดับสูง เมื่อพจิารณาตามองคประกอบขวัญพบวาทัง้ 3 องคประกอบ คือ ความผกูพนัตอองคกร 
การปฏิบัติตามระเบียบและการอุทิศตนเพือ่งานมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับที่สูง 
 จิรชาติ  เจริญศรี (2541) ไดศึกษากําลังขวัญใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  
ในสังกัดกองบังคับการปกครองโรงเรียนนายรอยตํารวจ พบวา กําลังขวัญของเจาหนาที่ตํารวจอยูใน
ระดับปานกลาง สําหรับตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดบักําลังขวัญ ไดแก  อายุ  อายรุาชการ การศึกษา 
และรายไดตอเดือน 
 บุญสนอง  ฉกรรจศิลป (2541) ไดศึกษากําลังขวัญของเจาหนาที่สาธารณสุขตอการดําเนินนโยบาย
ผอนผันแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย : ศึกษากรณีอําเภอติดชายแดนไทย - พมา จังหวัดตาก พบวา 
กําลังขวัญของเจาหนาที่สาธารณสุขตอนโยบายผอนผันแรงงานตางชาติผิดกฎหมายอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน ดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
รองลงมาไดแก ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาทีก่ารงาน ดานความมั่นคงในอาชีพและในดาน
สภาพการทํางานตามหนาที่ สวนดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีคาเฉลี่ยของกําลังขวัญต่ําที่สุด 
 วิชัย  ครองยุติ (2541) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี  อําเภอเขื่อน
ในจังหวัดอบุลราชธาน ีพบวา กาํลังขวัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ตวัแปรดานความพึงพอใจในศกัดิศ์รี
ของอาชีพมีระดับกําลังขวัญสูงสุดและปจจัยที่มีความสมัพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดแก 
ระยะทางจากบานพักถึงโรงเรียน งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนและการสนับสนนุของชุมชน 
 วิโรจน  เซมรนัย (2541) ไดศึกษากําลังขวญัของเจาหนาที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานใน
สถานอนามัยตามชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การศึกษาขอมูลดานกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการเปนสวนหนึ่งขององคกร 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและนอยที่สุดคือ ความมั่นคงในการปฏิบตัิงาน 
 สถาพร  เอมโอษฐ (2541) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจผูทําหนาที่
สายตรวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการตํารวจในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาองคประกอบของกําลังขวัญแตละดาน พบวา 
ขาราชการตาํรวจมีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงสุดในดานการตั้งใจทํางานอยูในระดับปานกลางและ
มีกําลังขวัญต่ําสุดในดานความพึงพอใจในความมั่นคงปลอดภัยอยูในระดับต่ํา ดานทีต่่ํารองลงมาคือ
ดานความพึงพอใจในสภาพแวดลอมและดานความพึงพอใจในความยุติธรรม 
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 ชาญ  สกุลพอง (2542) ไดศกึษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน
ตามแนวชายแดนจังหวดัอุบลราชธานี พบวา มีกําลังขวญัอยูในระดับปานกลาง ตัวแปรดานศักดิศ์รี
ของอาชีพ ความตั้งใจและอทุิศตนใหกับงาน มีกําลังขวญัอยูในระดับสูง ซ่ึงปจจัยทีม่ีความสัมพันธ
กับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดแก ความพรอมของอุปกรณการสอน สวนตัวแปร เพศ อายุ ระดับ 
ตําแหนง(ซี) รายไดสุทธิ จํานวนคาบสอนและภูมิลําเนาเดิมไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน 
 บุษยมาศ  ลานมา (2542) ไดศึกษากําลังขวัญในการทํางานของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน
ในงานฝายอํานวยการของกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธร ภาค 6 พบวา กําลังขวัญในการปฏิบัติงาน
ในฝายอาํนวยการของขาราชการตํารวจในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง โดยมีกาํลังขวญัดานความตั้งใจ
ในการทํางานมากที่สุดและนอยที่สุดในดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน คือ หนวยงานที่สังกัดและปจจยัทีไ่มมี
ความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน คือ เพศ อายตุัว อายุราชการ ช้ันยศ อัตราเงินเดือน  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและประสบการในการทํางาน 
 ประดิษฐ  ชูเชดิ (2542) ไดศกึษากําลังขวัญในการปฏิบัตหินาที่ของขาราชการตํารวจตรวจ
คนเขาเมือง ดานตรวจคนเขาเมอืงทาอากาศยานภูเก็ต พบวา ระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจตรวจคนเขาเมอืงทาอากาศยานภเูกต็ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  เมื่อจาํแนกตามรายดานพบวา 
ความตั้งใจในการทํางาน การอุทิศตนเพื่องาน ความผูกพันตอองคกร การปฏิบัติตามระเบียบ และความภูมิใจ
ในงานอยูในระดับสูง สวนความตองการที่จะอยูในหนวยงานตอไปอยูในระดบัปานกลาง 
 อริชัย  กุลวิมลประทีป (2542) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร
กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 6 พบวา ระดับกาํลังขวัญในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางคอนขางไปทางสูงแตถาแยกเปนองคประกอบยอยจะพบวา ความรูสึกเปนสวนหนึง่
ของหนวยงาน ความพึงพอใจในความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิต การอุทศิตนใหกับงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
และตวัช้ีวดัที่มคีาเฉลีย่ต่ําสุดไดแก ความพึงพอใจในรายไดและสวัสดกิาร ความพึงพอใจในความกาวหนา
ในงาน ความพึงพอใจในความยุติธรรมในการทํางาน   
 ชยธร  กิ่งสกุล (2543) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด 
(มหาชน)ในจงัหวัดอุบลราชธานี พบวา มีกาํลังขวัญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มกีําลังขวัญมากที่สุดในดานการไดรับการยอมรับนับถือ รองลงมาคือ ความตัง้ใจในการทํางาน
และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับกําลังขวัญ
ในการปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงและสาขาธนาคารและปจจัยทีไ่มมีความสัมพันธกับกาํลังขวัญใน
การปฏิบัติงานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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 พิศไหม  ชูเกื้อ (2543) ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวทิยาลัยสาธารณสุข
สิริธรจังหวัดยะลา พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกรายดาน  พบวา การปฏิบตัิ
ตามระเบยีบมคีาเฉลีย่อยูในระดบัสูง การอทุิศตนเพือ่งานและความผูกพนัตอองคการมคีาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกรายดาน 
พบวา ดานลักษณะงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัสูง รองลงมาคือ สภาพแวดลอมในการทํางานและเงนิเดอืน 
และสวัสดิการมีคาเฉลี่ยเทากนั 
 มนูญ  จนัทรสุข (2544) ไดศกึษาขวัญกาํลังใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการครูในโรงเรียน
เสี่ยงภยัและกนัดารจังหวัดยะลา พบวา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีขวัญกําลังใจอยูในระดบัปานกลาง เมือ่
พิจารณาเปนรายดานตามลําดบั พบวา ดานความพึงพอใจในงาน ดานความมีสัมพันธภาพ ดานความมัน่คง
ปลอดภัยมีขวัญกําลังใจอยูในระดับที่สูง ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานสภาพการทํางาน  ดานการยอมรับ
นับถือและดานสวัสดิการทีไ่ดรับมีขวัญกาํลังใจอยูในระดับปานกลาง 
 ปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจของขาราชการครูไดแก เพศ อายุตัว ศาสนาที่นับถือ รายไดและ
ความเขาใจในวัฒนธรรมชมุชนมีความสัมพันธกับขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน สวนปจจยัทีไ่มมีผล  
ไดแก ภูมิลําเนา สภาพสมรสและความสามารถในการใชภาษามลายูทองถ่ิน 
 วิโรจน  วงคใจ (2545) ไดทาํงานวิจยัเร่ืองขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการใน
วิทยาลัยพลศึกษา พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในวิทยาลัยพลศึกษาราย
ดานและภาพรวมทุกดานในทัศนะของผูบริหาร มีความคดิเหน็เกี่ยวกับการมขีวัญและกําลังใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก สวนทัศนะของครูสอนสายสามัญ ครูผูสอนสายอาชีพ สายบริการและสงเสริมการศึกษา
รายดานและภาพรวมทุกดาน พบวาอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดบั
ความคิดเหน็ระหวางครูผูสอนสายสามัญ ครูผูสอนสายอาชีพ และสายบริการสงเสริมการศึกษา พบวา
ไมแตกตางกัน 
 สิริพร  ทองจนิดา (2545) ไดศกึษาขวัญกาํลังใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการครู :  ศึกษาเฉพาะ
กรณีขาราชการครูสายผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอเมอืงนราธวิาส พบวา มีขวัญกําลังใจ
อยูในระดับมากโดยมีดานตาง  ๆตามลําดับ ดังนี้ ความตั้งใจในการทํางาน ความตองการที่จะอยูในงานตอไป
และการปฏิบตัิงานตามระเบียบ 
 ปจจยัที่มีผลตอขวัญกาํลังใจของขาราชการครูสายผูสอนในระดบัมาก ไดแก ปจจัยดานความสมัพันธ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานและปจจยัที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูสายผูสอน
ในระดับปานกลางไดแก ปจจัยดานความยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานโอกาสกาวหนา
ในงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสอดคลองระหวาง
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งานกับความถนัด ดานความมั่นคงปลอดภยั ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ตามลําดบั สวนปจจยัทีไ่ม
มีผล ไดแก ความสามารถในการใชภาษามลายูในการสื่อสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 อุษณีย  สงเสริมพงษ (2545) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวม พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโทรศัพท 
เคลื่อนทีโ่ดยรวมอยูในระดับปานกลางแตเมื่อพิจารณาแตละดานขององคประกอบที่ศกึษา พบวา พนกังาน
เพศตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั สวนพนักงาน
ที่มีประสบการณในบริษัทตางกัน มีรายไดในการทํางานรวมตอเดือนตางกันและมีระดับตําแหนงตางกัน 
มีขวัญและกําลังใจโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 คมสันต  วัฒนบารมี (2546) ไดทํางานวจิัยเร่ืองปจจัยทางดานขวัญกําลังใจที่มีผลตอพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการสงออกและนาํเขา
แหงประเทศไทยมีเพียงปจจัยดานตําแหนงหนาที่รับผิดชอบและรายไดที่แตกตางกัน มีผลทําใหพนักงาน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั.05 ในขณะทีป่จจยัทางดาน
ขวัญกําลังใจทัง้ 5 ดาน ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ภาคภูมิ  ทับทมิรณยุทธ (2547) ไดทํางานวจิยัเร่ืองขวัญและกาํลังใจการปฏิบตัิงานของขาราชการ 
สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก พบวา ระดับขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานตรวจ
บัญชีกองทัพบกโดยรวมอยูในระดบัดี สวนดานอื่นๆไดแก เพศ สถานภาพสมรส วฒุิการศึกษาและ
อายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เกยีรติพนัธ  หนูทอง (2549) ไดทํางานวจิยัเร่ืองขวัญการปฏิบัติงานของบคุลากรทางการศึกษา
ในสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัปตตานี พบวา ระดับขวัญการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตานอียูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน 
ดานความสัมพนัธระหวางบุคคล ดานเงิน ฐานะและความมัน่คง ดานความสําเร็จ และดานการยกยอง
ในความสําเร็จอยูในระดับมาก 
 นุชลี  โพธิวรากร (2549) ไดทํางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูนํา ความพึงพอใจในการทํางานและ
ขวัญกาํลังใจในการทาํงานของพนกังานบรษิัทหลักทรัพยยานถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร พบวา พฤตกิรรม
ผูนํามีความสัมพันธทิศทางเดยีวกันกับขวัญกําลังใจในการทํางานโดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมมคีวามสัมพนัธกบัขวัญกําลังใจ
ในการทํางานในระดับปานกลางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ขวัญกาํลังใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ
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เปนไปในทิศทางเดียวกนักบัแนวโนมพฤติกรรมการทํางานในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง 
 จากตัวอยางงานวิจัยในประเทศ สรุปไดวา ผลการวิจัยเกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ในหนวยงานตาง  ๆโดยภาพรวมระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับสูงและระดับปานกลาง บุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานที่ตางกัน สวนใหญจะมีขวัญและกําลังใจที่แตกตางกัน ไดแกปจจัยดานความสมัพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน สภาพความพอใจในงาน อายุราชการ 
รายไดตอเดือน ความพึงพอใจในการทํางานเปนกลุม สภาพการปฏิบัติงานและความมัน่คงปลอดภัย 
 
      8.3  งานวจัิยตางประเทศ 
 
 Finger ( 1985 : 3494-A, อางอิงใน เกยีรติพันธ  หนูทอง, 2549 : 64 ) ไดศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูนํา 
ของผูบริหารและความพึงพอใจในการทํางานของครู ผลการวิจัยพบวา ครูที่ทํางานกับผูชวยบริหารที่
เนนทั้งงานและความสัมพันธในระดับสูง มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูที่ทํางานกบัผูชวยบริหาร
ที่เนนทั้งงานและความสัมพนัธในระดับต่าํ 
 Boyd (1994 : 3274-A, อางอิงใน อุษณีย  สงเสริมพงษ, 2545 : 30) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรู
ของครูดานระดับชั้นทางสังคม สถานภาพทางสังคม ศักดิ์ศรีแหงอาชีพมีผลตอระดับขวัญหรือไม 
และสิ่งที่ผูบริหารการศึกษากลาวถึงปญหาของครูที่มีขวัญและกําลังใจต่ําคืออะไร โดยศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ พบวาสถานะทางสังคม ศักดิ์ศรีแหงอาชีพมีผลโดยตรงอยางมากตอขวัญและกําลังใจของครู 
นอกจากนี้ยังพบอีกวามีมิติทีม่ีผลตอขวัญและกําลังใจของครูในระยะสั้นและระยะยาว คือ ระดับทักษะ
ความคิดรวบยอดของผูบริหารและครู ความคาดหวังของผูบริหารการศึกษาตอส่ิงที่สอแสดงถึงการติดตอ
ระหวางครูกับผูเรียน การปรับโครงสรางของโรงเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน
การสอน การทําใหครูมีการยอมรับความกาวหนาในอาชีพหรือระบบคุณธรรมและการมีความมั่นคงในอาชีพ 
 Wilcox (1993 : 3079) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมผูนําของผูบริหาร
กับความพึงพอใจในการทํางานและขวัญของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยศึกษาจากครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโคลัมเบียและโอไฮโอจํานวน 285 คน จาก 29โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสามารถทํานายความพึงพอใจในการทํางานและขวัญของครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ พฤติกรรมผูนําของผูบริหารแบบการใหมีสวนรวมหรือเปนทมีสงผลตอความพึงพอใจใน
การทาํงาน ผูบริหารทีแ่สดงพฤติกรรมผูนําทางการศกึษาหรือศึกษาคนควาอยูเสมอจะมีความสัมพนัธ
กับความพึงพอใจและขวัญในการทํางาน ผูบริหารที่มีความรู ความเขาใจในทฤษฎีพฤติกรรมผูนํามากๆ 
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จะทําใหมีความสามารถลดความคับของใจ ความขุนใจและกลับเพิ่มบรรยากาศของขวัญและความ
พึงพอใจมากขึน้ 
 จากตวัอยางงานวจิัยตางประเทศ สรุปไดวา ผลการวิจยัเกีย่วของกับขวัญและกาํลังใจของบุคลากร
ในหนวยงานตาง  ๆมีทั้งความพึงพอใจในระดับมากและระดับปานกลาง บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่ตางกัน
สวนใหญจะมขีวัญและกําลังใจทีแ่ตกตางกนัโดยเฉพาะปจจัยดานเพศ ขวญัและกาํลังใจเปนองคประกอบ
สําคัญที่จะชวยสงเสรมิใหบุคคลปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายทีห่นวยงานและองคกร
กําหนดไว  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาขวัญและกําลังใจมีความสําคัญ
มากในการทํางาน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลประสิทธิภาพของหนวยงานและการพัฒนาขวญั
ของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดบัสูง จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะสงผลตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูวิจยัไดใชแนวคิดทฤษฏีสองปจจัย คอื ปจจัยอนามยัและปจจยัจูงใจ  
ของ Herzberg’s Two – Factor Theory 10 ดาน ประกอบดวย นโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา 
สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ความมั่นคงและปลอดภัย  ความสําเร็จ  การยกยอง
ในความสําเร็จ งานที่ทาทาย ความรับผิดชอบเพิม่ขึ้นและความเจริญเติบโตและการพัฒนาเพื่อเปนแบบสอบถาม
วัดระดับขวัญและกําลังใจของครูคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


