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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี 2) เปรียบเทียบ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการทางาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในบุคลากรทางการศึกษาในพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 278 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้น ภู มิ เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมู ลเป็ นแบบสอบถาม มี ค่ าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบั บ เท่ ากั บ .93
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การ
ทดสอบค่า F และการทดสอบ LSD
ผลการวิจัย พบว่า
1.บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
และรายด้านได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน ในระดับมาก ส่วน ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด
2.บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการทางาน ต่างกัน มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุ พบว่า ด้าน
ความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านนโยบายและการบริหาร แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 บุคลากรที่มีระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน บุคลากรที่มีรายได้ พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วน
ด้านความสาเร็จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านความสาเร็จของงาน ด้า นความมั่นคงในการงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนด้ านนโยบายและการบริหาร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ

Abstract
The research aimed to study and compare the level of morale in the
performance of education personnel in Ubon Ratchathani Secondary Education
Service Area 29 as classified by sex, age, educational levels, income and working
experience.
The samples used in the research were 278 educational personnel of Ubon
Ratchathani Secondary Educational Service Area 29, derived by a stratified random
sampling. The research instrument was a questionnaire with a confidence value
equivalent to .93. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test and LSD.
The research findings were as follows :
1. The educational personnel in the study had a high level of morale in
the aspects of job success, recognition, progress, job security. They had the highest
level of morale in the aspect of the policy and administration.
2. The educational personnel who had different sex, age, educational
levels, income and working experience had a different level of morale in their
performance. The personnel who had a different age had a different level of morale
with a statistical significance of 0.01 in terms of job success, progress and policy and
administration. The personnel who had a different income had a different level of
morale with a statistical significance of 0.01 in light of success and recognition. The
personnel who had different working experience had a different level of morale at a
statistical significance of 0.01 in terms of job success and security. They had a
different level of morale with a statistical significance of 0.05 in light of policy and
administration.
Keyword : Morale and Efficiency
บทนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กาลังคนที่มีคุณภาพทางการศึกษา
นับเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติ ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในงานพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาวิท ยาลั ย วิ ชาการศึ ก ษา
พ.ศ.2542 ความว่า “ประเทศชาติ ของเราจะเจริญ หรือเสื่อมลงนั้ น ย่อ มขึ้น อยู่กั บการศึก ษาของ
ประชาชนแต่ละคนเป็นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกาหนดอนาคตของชาติในวัน
ข้ า งหน้ า ” (สุ ก ฤษฎิ์ ลิ ม โพธิ์ ท อง 2550 : 2) จากวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คมที่ ไ ด้ มี
การเปลี่ยนแปลง ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน ทาให้หลายประเทศเกิดการผลักดัน ให้
เกิดการปฏิรูปทิศทางในการพัฒนาตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 8-11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วย
พัฒ นาให้ ค นมี ความสุ ขและคุณ ภาพชีวิต ที่ดี ขึ้น รวมถึ งการพั ฒ นาคนและสัง คมไทยให้มี คุณ ภาพ
ดั งเช่ น บทบาทของครู ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สั งคมประเทศชาติ ในการเป็ น ผู้ ส อนคนให้ มี ค วามรู้

ความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆ และบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย เช่น การพัฒนา
สังคม การเมืองเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น (กษมา ทองขลิบ 2550 : บทคัดย่อ) ขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูจึงมีความสาคัญมากต่อความเต็มใจ เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ
และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่รวมถึงการอุทิศตนต่อภาระหน้าที่ แสดงให้เห็นพฤติกรรมการทางานที่
ดี ด้วยความเต็มใจ เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และความก้าวหน้าขององค์การ กรีเทพ
เขมะเพ็ชร (2551 : 12) ศึกษาตัวประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู พบว่า
ตัวประกอบที่สาคัญมากที่สุดกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู คือขวัญและความพึงพอใจใน
การทางาน ครูจะปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ให้เวลาในการทางานมากขึ้น ตั้งใจทางานด้วย
ความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อภาระงานของตน มีความอุตสาหะและพยายามยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ชิดชนก ชัยธนามี (2552 : 17) กล่าวถึงความสาคัญของขวัญในการปฏิบัติงานว่า ขวัญและกาลังใจใน
การทางาน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและการทางานอยู่ เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
กาลังใจในการทางานดี การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุ ประสงค์ของหน่วยงานหรือ
องค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 29 อุบลราชธานี ขวัญในการปฏิบัติของ
ครูผู้ ส อน มี ค วามส าคั ญ มากต่ อ ความเต็ ม ใจที่ จ ะเสี ย สละเพื่ อ หน่ วยงาน การร่ วมแรงร่ว มใจกั น
สร้างสรรค์เพื่องาน และปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆ
เหล่านี้สามารถสะท้อนออกมาในรูปของขวัญและกาลังใจของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ การบริหาร
และจัดการระบบการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 29 อุบลราชธานี โดย
ศึก ษาจากสถานศึก ษาโรงเรีย นมั ธยมศึก ษา 4 แห่ ง ได้แ ก่ 1) โรงเรียนลื อค าหาญวาริน ชาราบ 2)
โรงเรีย นวิจิต ราพิ ท ยา 3) โรงเรี ยนวาริน ชาราบ 4) โรงเรีย นห้ วยขะยุงวิท ยา ได้ ดาเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 2545 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารจัดการ มาตราที่
39 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะในการบริหารงานด้านวิชาการที่เป็นภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 2545 มุ่งให้มี
การกระจายอานาจในการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษามากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สามารถสร้างความเข้มแข็งเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาทุ ก ฝ่ า ยเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แ ล พั ฒ นาด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ บ ริ ห ารและค รู ผู้ ส อน จึ ง เป็ น บุ ค ลากรส าคั ญ ใน
การดาเนินงานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทาง เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ
การศึกษา และเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยนี้
จะเป็ นข้ อมู ลที่ ส าคั ญ สาหรับผู้ บ ริหารงานและผู้ ที่ เกี่ยวข้ อง ในการน าไปพั ฒ นาเกี่ยวกั บ ขวัญ และ
กาลังใจของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
และประสบการณ์ในการทางาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิง สารวจ ดาเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ เป็ น
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานในบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จั งหวั ด
อุบลราชธานี ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane (ที่มา : Yamane, 1973 อ้างใน บุญธรรม จิตต์อนันต์ , 2546 : 97) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 278 คน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และประสบการณ์ ในการท างาน และตั วแปรตามขวัญ และก าลั งใจใน
การปฏิ บั ติ งานประกอบด้ ว ย 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความส าเร็ จ ของงาน ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน และด้านนโยบายและการบริหาร
การวิจัย เรื่องขวัญและกาลังใจได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (Herzberg’s twofactor Theory)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบแก้ไข
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 ท่าน และผ่านการทดลองใช้เครื่องมือ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการทดสอบ LSD
สรุปผลการวิจัย
1. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขวัญและ
ก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน ของบุ ค ลากร ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ านนโยบายและ
การบริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นคงใน
การทางานด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ตามลาดับ
1.1 ด้านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่สุ ดคือ นโยบาย การบริห ารงานในหน่วยงานของท่ านมีความ
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ด้านความมั่นคงในการทางานทั้งในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลบุคลากรในหน่วยงายงานเป็นอย่างดี
1.3 ด้านความสาเร็จของงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้สาเร็จ

1.4 ด้านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ งานที่ท่านทาอยู่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับจากสังคม
1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดคือ ทุกคนได้รับการพิจารณาความดี ความชอบเท่าเทียมกัน
และ ท่านมีความก้าวหน้าในตาแหน่งที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติงาน
อภิปรายผลการวิจัย
ความคิดเห็นที่มีต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. ผลการวิจัย พบว่า ด้านความสาเร็จของงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้สาเร็จ แสดง
ให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาบทบาทหน้าที่มีความสาคัญยิ่งในการให้ความรู้กับ
นักเรียน ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของการได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานได้เป็นผลสาเร็จ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ซึ่งการเป็นบุคลากรทางการสอนจัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มี
ความมั่นคง สอดคล้องกับการศึกษาของ Kossen and College (1975 : 101; อ้างถึงใน ถาวร ศรี
แก้ ว, 2549 : 9) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของขวั ญ และก าลั งใจว่ า ทั ศ นคติ ข องพนั ก งานที่ มี ต่ อ การ
ปฏิบัติงานขององค์การโดยทั่วๆ ไป หรือปัจจัยต่างๆ ของงาน เช่น การปกครองผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ความสาเร็จของงาน ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานที่ประสบผลสาเร็จ และค่าตอบแทน
สวัสดิการที่ได้รับในการทางาน
2. ผลการวิจั ย พบว่า ด้ านการยอมรับ นั บ ถื อ ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ งานที่ท่านทาอยู่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับ
การยอมรั บ จากสั งคม แสดงให้ เห็ น ว่า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ ต้ อ งใช้ค วามรู้
ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณ เป็นตัวอย่างให้กับสังคม จึงทาให้ได้รับการ
ยอมรับนับถือ ได้รับเกียรติ จากสังคม สอดคล้องกั บการศึกษาของ บุญยง จินตนะกุล (2550 : 13)
ได้กล่าวถึงความหมายของขวัญและกาลังใจว่า ขวัญและกาลังใจเป็นองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจหรืออุตสาหะของคนทางานที่จะอุทิศเวลาหรือแรงกาย
ของตนเพื่อสนองความต้องการ มีความกระตือรือร้นที่จะทางาน และมีผลผลิตของงานออกมาดีและ
สม่าเสมอ เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3. ผลการวิจัย พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ยระดับ มากที่ สุด คือ ทุ กคนได้ รับการพิ จารณาความดี
ความชอบเท่ าเที ยมกั น และ ท่ านมี ค วามก้ าวหน้ าในต าแหน่ งที่ เหมาะสมกับ ระยะเวลาที่ ท่ านได้
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดี มีความยุติธรรม ทั้งในด้านการ
บริหารงานที่ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส รวมทั้งการประเมินผลงานตรงตามตาแหน่ง งาน และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Wang Dan and XU Qin (2007 : 1524-15-29; อ้าง
ถึงใน ลักขณา สุวรรณรอด, 2552 : 67) ได้วิจัยผลของวิธีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อผล
การดาเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดผล
การด าเนิ น งานและวิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น อย่ างมาก
ชี้ให้เห็นโอกาสในการพั ฒนา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งได้นาเอาวิธีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์มาใช้ในการพัฒนาจะได้ผลงานดีขึ้น

4. ผลการวิจัย พบว่า ด้านความมั่นคงในการทางานทั้งในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลบุคลากรในหน่วยงายงาน
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญในการดูแลเอาใจใส่
บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี และได้กาหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานในหน่วยงานที่มีความ
ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งในบุคลากรที่มีตาแหน่ง
งานต่างกันได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Maslow (1970 : 80-81) ทฤษฎี
ลาดับความต้องการของมาสโลว์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ในข้อที่ 1. ความต้องการ
ของร่างกายความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็น ความต้ องการขั้นพื้ นฐานเพื่ อ
ความอยู่รอดเช่นอาหารน้าความอบอุ่นที่อยู่อาศัยการนอนและการพักผ่อน และข้อที่ 2. ความต้องการ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security of Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเป็นอิสระจาก
อันตรายการมีชีวิตรอดและความกลัวต่อความสูญเสียหน้าที่การงานทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัย
5. ผลการวิจัย พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ นโยบาย การบริหารงานในหน่วยงาน
ของท่านมีความชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติงานแสดงให้เห็ นว่า กฎระเบียบ นโยบาย โครงสร้างของ
องค์การมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติต ามได้ มีผลทาให้การทางานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Kossen and College (1975 : 29; อ้ า งถึ งใน ถาวร ศรี แ ก้ ว , 2549 : 9) ได้ อ ธิ บ ายความหมาย
ของขวัญและกาลังใจว่า ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การโดยทั่วๆ ไป หรือปัจจัย
ต่างๆ ของงาน เช่น การปกครองผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ความสาเร็จของงาน ความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงานที่ประสบผลสาเร็จ และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
29 จังหวัดอุบลราชธานี
2. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกับตาแหน่งงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกาลังใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
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