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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ
ขวญัก าลังใจการท างานของครู 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูป
ของเครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 291 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู มีค่าความ
เที ่ยงเท่ากับ 0.97 (X) , 0.95 (Y)  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี ้

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.10, S.D.= 0.80) โดยที่ด้าน

การเข้าสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.16, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม (x̅ = 4.12, S.D.= 0.86) 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือการให้ความช่วยเหลือ ( x̅ = 4.07, S.D.= 0.85)  

  2. ขวัญก าลังใจในการท างานของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D.= 0.68) โดยที่

ด้านการสนับสนุนการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.18, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างครู ( x̅ = 4.16, S.D.= 0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือด้านปริมาณงาน ( x̅= 3.99, S.D.= 0.81)  
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (Rxy= 0.88) มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือด้านการเข้าสังคม โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ (Rxy= 0.87) รองลงมา คือ ด้านการประสานงาน โดยมีค่าความสัมพันธ์ (Rxy= 0.86)  และด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม โดยมีค่าความสัมพันธ์ (Rxy= 0.80) 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า  ขวัญก าลังใจในการท างานของครู  
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of leadership behavior of educational 
administrators (2) to study the level of teachers’ morale; and (3) to study the relationship between the 
leadership behaviors of the educational administrators with teachers’ morale. 291 teachers in schools 
under the Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office were drawn to be the sample of this 
study by using simple random sampling. The samples were defined using Krejcie & Morgan's ready-made 
table. The research instrument, a questionnaire with collecting data on the relationship between 
leadership behaviors of educational administrators and teachers' morale in educational institutions, was 
collected the data which were analyzed by Percentage, Frequency, Mean and Standard Deviation; and 
Pearson correlation coefficient 
 The study revealed that  
 1. The overall leadership behavior of the educational administrators was at a high level  

( x̅= 4.10, S.D. = 0.80), with the social aspect having the highest mean (x̅= 4.16, S.D. = 0.85). followed by 

the initiative aspect (x̅= 4.12, S.D. = 0.86), and the lowest mean was assistance (x̅= 4.07, S.D.= 0.85). 

 2. Teacher's morale was found to be at a high level (x̅ = 4.10, S.D. = 0.68), with the community's 

educational support having the highest mean (x̅= 4.18, S.D. = 0.69), followed by the relationship between 

teachers (x̅  = 4.16, S.D. = 0.73) and the workload is the lowest (x̅  = 3.99, S.D. = 0.81). 
 3 .  The correlation between the leadership behavior of the educational administrators and 
the teachers’ morale as a whole was positively correlated at the 0 .05 level with a correlation value  
(Rx,y = 0.88). When considering each aspect, it was found that the most relevant aspect was the social 
aspect which correlated with the teachers’ morale by the correlation value (Rx,y  = 0.87) , followed by 
coordination with correlation (Rx,y = 0.86), and the least correlated aspect was initiative with correlation 
(Rx,y = 0.80). 
 

Keywords: leadership,  teachers’ morale 
 

บทน า 
 ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐสอดคล้องกับการพัฒนา 
ที่แท้จริง กล่าวคือ มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนและในการจัดการศึกษาที่มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษาในระดับใด แต่ละรูปแบบพัฒนาขึ้นจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนถึงการเมืองของประเทศนั้นๆ และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในส่วนของ
ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันแบ่งการศึกษาเป็นสายสามัญ และสายวิชาชีพก็เช่นเดียวกับที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดมา  
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของโครงสร้าง การบริหาร ท าให้เกิดข้อข้องใจในคุณภาพการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษา
สาขาต่าง ๆ รวมถึงขาดแคลน ก าลังคนในบางสาขาวิชา เช่น อาชีวศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงต้องมีการ
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ปฏิรูปการศึกษาท้ัง ระบบอย่างเร่งด่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการ
พัฒนา ประเทศในโลกยุคดิจิทัลและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีครั้งนี้ 
ประสบความล้มเหลวตั้งแต่การจัดการศึกษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แล้วละเลยผู้ที่
ขาดโอกาสในวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก การจัดการศึกษาขาดเอกภาพในการจัด อย่างครอบคลุม และมี
ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงสื่อและกระบวนการเรียนรู้ (พีระพงษ์ สิทธิอมร, 2561, 1) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 37 ) พ.ศ.
2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 มีความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนโทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น ภูม ิปัญญาไทย และความรู ้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใผ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 5) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ สถานศึกษา
และบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก ทั้งในแง่การสร้าง
พฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสม ถือได้ว่าเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์โน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
บรรลุและวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานประสิทธิผลของสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นผลแห่ง ความส าเร็จและความมี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าที่มีความสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา สถานศึกษาจนบรรลุ
ตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลหรือท่ีประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัย
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน ต้องอาศัยความทุ่มเท
พยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจน ต้อง
อาศัยทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ ต้องอาศัยความมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีและหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องอันเป็นบทบาท  
ที่ส าคัญของผู้บริหาร (ศราวุธ กางส าโรง, 2559, 2) 
 ในขณะเดียวกันการบริหารงานโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพมากน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
เพยีงแต่ผู้บริหารฝ่ายเดียว แต่ยังรวมไปถึงบทบาทของครูผู้สอนอีกด้วย ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการ
โรงเรียนจะเป็นผู้คอยสนับสนุนมากกว่าที่เป็นผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารเป็นผู้น าโรงเรียนที่ต้องคอยอ านวยการ กระตุ้น 
ช่วยเหลือให้ครู ปฏิบัติงานการสอนได้ดีและมีประสิทธิภาพ ล าพังผู้บริหารเพียงคนเดียว ไม่สามารถที่จะท างาน 
ให้ส าเร็จได้ ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อบุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธา และ
ยอมรับในการบริหารงาน ต้องคอยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน ให้ผู้ร่วมงานได้รับความพึงพอใจ 
ต้องมีความกระตือรือร้นเสียสละให้กับการท างาน ลักษณะการท างานที่ดีเหล่านี้จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  การบริหารงานบุคคล
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เป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร หากคนในองค์กร ได้รับความพึงพอใจ ได้รับความยุติธรรม 
ได้รับการพัฒนา มีขวัญก าลังใจ ศรัทธาและเชื ่อมั ่นในองค์กรแล้ว จะเกื ้อหนุนและส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2557, 14) กล่าวไว้ว่า 
ถ้าบุคคลในองค์การเกิดความไม่พอใจในการท างาน ขาดขวัญและก าลังใจย่อมท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต ่าลง
บางครั้งก็จะหยุดงาน หลบงานลาออก ซึ่งส่งผลเสียท าให้งานล่าช้าหรือเสียงานได้ การที่ครูจะปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ี และภารกิจให้เกิดประสทิธิภาพไดน้ั้น ครูต้องมีขวัญก าลังใจที่ดีได้รับการตอบสนองด้านตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพราะขวัญก าลังใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้คนมีวินัย ปฏิบัติตามข้อบังคับของระเบียบแบบแผน 
มีความเข้าใจองค์การดีขึ้น มีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในองค์กรของตน ท าให้ องค์กรมีความ
แข็งแกร่งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้  
 ดังนั้น การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารพึงกระท าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ภารกิจของบุคลากรในสถานศึกษาแตกต่างจากภารกิจของบุคลากรของในหน่วยงานหรือองค์การ กล่าวคือ บทบาท
หน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
พัฒนาตัวของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่  
พึงประสงค์ ในการที่ผู้บริหารมอบหมายงาน หรือหน้าที่ควรค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานนั้น
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารต้องให้ความเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีเมตตา กรุณา ให้ความเป็นธรรม 
ส่งเสริมความก้าวหน้า ใช้เทคนิคในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความสามารถ
ของบุคลากรจะท าให้การปฏิบัติงานออกมาไม่ประสบผลส าเร็จ เมื่อมีผลงานก็ส่งเสริมสนับสนุนให้รางวัล จะท าให้
บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู ส ังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่ก ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 
มีความสัมพันธ์ในระดับใดหรือรูปแบบใดบ้าง จะได้สร้างความเข้าใจในภาวะผู้น าของผู้บริหารและขวัญก าลังใจใน
การท างานของครูได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพจริงและน าผลที่ได้ไปพัฒนาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะผู้น าผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและขวัญก าลังใจการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ภาวะผู้น าผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครูมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดของ Griffiths ซึ่งประกอบด้วย 
7 ด้าน คือ 1) ด้านการมีความคิดริเริ่ม  2) ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข  3) ด้านการยอมรับนับถือ  4) ด้านการให้
ความช่วยเหลือ  5) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ  6) ด้านการประสานงาน  7) ด้านการเข้ากับสังคม ส่วนขวัญก าลังใจใน
การท างานของครูใช้แนวคิดของ Bentley & Rempel  ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับขวัญ 
10 องค์ประกอบมาเป็นแนวทางในการศึกษา คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร  2) ความพอใจในหน้าที่
การงาน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างครู  4) เงินเดือน  5) ปริมาณงาน  6) หลักสูตร  7) สถานภาพของครู  8) การ
สนับสนุนการศึกษาของชุมชน  9) อาคารสถานท่ีและการบริการ  10) ภาวะความกดดันของสังคม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู 
ในครั้งนี้จะศึกษาขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน จากแนวคิดภาวะผู้น าของ Griffiths (1956) ประกอบไป
ด้วย 1) ด้านการมีความคิดริเริ ่ม 2) ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 3) ด้านการยอมรับนับถือ4) ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ 5) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 6) ด้านการประสานงาน 7) ด้านการเข้าสังคม กับขวัญก าลังใจในการท างาน
ของครูในสถานศึกษา 10 องค์ประกอบจากแนวคิดองค์ประกอบแห่งขวัญในการปฏิบัติงานของครูตามแนวคิดของ 
Bentley & Rempel(1970) ประกอบไปด้วย1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร 2) ความพอใจในหน้าที่การ
งาน3) ความสัมพันธ์ระหว่างครู 4) เงินเดือน 5) ปริมาณงาน  6) หลักสูตร7) สถานภาพของครู 8) การสนับสนุน
การศึกษาของชุมชน 9) อาคารสถานท่ีและการบริการ 10) ภาวะความกดดันของสังคม 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ทั้งหมด 163 โรงเรียน จ านวน 1,134 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 จ านวน 291 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และท าการสุ่มอย่างง่าย 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน 
   1) ด้านการมีความคิดริเริ่ม 
   2) ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 
   3) ด้านการยอมรับนับถือ 
   4) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
   5) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 
   6) ด้านการประสานงาน 
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   7) ด้านการเข้าสังคม 
  ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 10 องค์ประกอบ  
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร 
   2) ความพอใจในหน้าท่ีการงาน 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างครู 
   4) เงินเดือน 
   5) ปริมาณงาน 
   6) หลักสูตร 
   7) สถานภาพของครู 
   8) การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน 
   9) อาคารสถานท่ีและการบริการ 
   10) ภาวะความกดดันของสังคม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามรูปแบบของ Likert’s Scale 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู ตามรูปแบบของ Likert’s Scale  
 ขั้นตอนการสร้าง 
 ในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี ้
  1. ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครูระดับ เพื่อก าหนดกรอบที่ใช้ในการวิจัย 
   2. ยกร่างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา และความชัดเจนของข้อค าถาม แล้ว
น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข 
  3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะของอาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญมีรายนามดังต่อไปนี้ 
   3.1 ผศ.ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   3.2 ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   3.3 นายชัยวุฒิ  สังข์ขาว      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวถนน จังหวัดนครสวรรค์ 
  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of Congruency:  IOC) ดังนี้  
   ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
   ให้คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
   ให้คะแนน -1  เมื่อแน่ว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นไม่วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
   โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อค าถามได้เท่ากับ 0.67 – 1.00 
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  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู ้เชี ่ยวชาญ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที ่ควบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 
  5. น าแบบสอบถามมาพร้อมน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ านวน 30 คน 
เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยง ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาหาค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach) (X=.97, Y=.95) 
  6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาให้กลุ่มเป้าหมาย ใน
ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564  โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ Google form และ E-mail ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแนบเอกสารที่อธิบายถึงจุดประสงค์ของการวิจัยและช้ีแจงถึงการตอบข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ 
 3. กลุ่มเป้าหมายส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย์ Google form และ E-mail ได้แบบสอบถาม
กลับคืนจ านวน 291 ฉบับ ครบถ้วนตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทั้งหมดอย่างละเอียด 
ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ วิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. วิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครู ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของ
ครู โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ค่าความถี่ 

 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) 
 3. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (rx,y)) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การเข้าสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม และด้านการให้ความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
 2. ระดับขวัญก าลังใจในการท างานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครู และ
ปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครูระดับ
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมคีา่
ความสัมพันธ์  .88 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น า ด้านการเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจใน
การท างานของครู โดยมีค่าความสัมพันธ์ .87 รองลงมา คือ ด้านการประสานงาน โดยมีค่าความสัมพันธ์ .86 และ
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม โดยมีค่าความสัมพันธ์ .80 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ผู้วิจัยอภิปรายได้ ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้าน
การเข้าสังคมมีค่ามากที่สุด ซึ่งผู้บริหารได้รับความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือจากบุคคลอื่น เป็นผู้รู้กาลเทศะ และมี
มารยาททางสังคม ให้เกียรติผู้อื่น และให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่า เรียนรู้ และปรับปรุงตนเองในการเข้ากับชุมชน 
สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีกับครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมณี
กาญจน์ รัตนธรรม (255 ) ที่ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ เจิมมงคล (2560 ) ที่ศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการท างานของครู พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่พบมาก
ที่สุดคือ การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน ซึ่งการได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกัน จะท า
ให้งานนั้นประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับพัชรี คงดี (2556 ) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับสุวัฒน์ 
พันธฤทธิ์ (2554 ) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของ
ครู โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างความสมัพันธ์ระหว่างภาวะความเป็นผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูกันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านการเข้าสังคม (X7) มีความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารที่รู้จักการเข้ากับสังคมนั้น รู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ ให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว 
เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้แสดงความคิดเห็น เป็นผู้ฟังที่ดีในบางโอกาส รู้จักรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น มีความ
จริงใจ สุภาพเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ได้รับความเชื่อมั่นและความน่าเชื ่อถือจากบุคคลอื่น เป็นผู้รู้
กาลเทศะ และมีมารยาททางสังคมที่เหมาะสม ท าให้ครูมีความรู้สึก สภาพจิตใจและภาวะทางอารมณ์ ที่ก่อให้เกิด
ก าลังใจ เจตคติ และความพอใจต่อโรงเรียน เป็นผลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการท าให้งานนั้น
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ประสบผลส าเร็จส าเร็จมุ่งศึกษาอื่นซึ่งสอดคล้องกับเอกรัฐ เอกวงษา (2557) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพอใจในการปฏิบัติงานของครูอ าเภอบ้านนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้อง
กับทิวาภรณ์ มุทะจันทร (2557 ) ศึกษา ความสัมพันธ์ของแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญของครู  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับขวัญ
ของครูในเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ผู้บริหารควรมีการแนะน าช่วยเหลือแก่ครูในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดูแลสวัสดิการ และบริการต่าง ๆ 
ให้ครูตามความเหมาะสม ให้ก าลังใจและสนับสนุนครูให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการส่งเสริมให้บุคลากร 
ได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูอย่างสม ่าเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง  
  1.2 ผู ้บริหารมีการสนับสนุนการใช้สื ่อการเรียนการสอน การใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา ควรลดภาระงานในหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบมีมากเกินไปเพื่อให้ครูได้ท างานอย่างเต็มที่ ควรมอบหมายงาน
ตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลและมอบหมายงานให้ท างานพิเศษอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน นอกเหนือจาก
ชั่วโมงสอนเพื่อจะได้เป็นการกระจายงานไม่ให้ตกหนักกับบุคคลเพียงคนเดียว ในการมอบหมายงานควรค านึงถึง
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อน าไปปรับใช้ในการพัฒนา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
  2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการ
ท างานของครูในสถานศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ 
ในสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับ
ความกรุณาจาก ผศ.ดร. สายทิตย์  ยะฟู และ ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ช่วยเหลือดูแลและให้ค าแนะน า ในการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จ  
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง และ ผศ.ดร. สุพัฒนา  
หอมบุปผา และนายชัยวุฒิ  สังข์ขาว  ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการ
ศึกษาวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้สอนทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา จนผู้วิจัย
ได้น าเอาหลักวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้และอ้างอิงในการท าวิจัยในครั้งนี้ คุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบ
เพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัวตราปัญญา ตลอดจนผู้เขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้
แก่ผู้วิจัยจนสามารถท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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