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บทคัดย่อ 

การศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ต ครังนีมีวตัถปุระสงค์ 1) เพือศึกษาระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 2) เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 3) เพือรวบรวมข้อเสนอแนะแนว

ทางการสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่ม

ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ปีการศึกษา 2555 จํานวน 205 คน โดยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิด

ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified 

Random Sampling) เพือหากลุม่ตวัอย่างในแต่ละสถานศกึษา เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ

แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ  สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) และ     

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือสร้างสมการ

พยากรณ์ 
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ผลการวิจยัพบว่า 

1. การศึกษาระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ตพบว่าขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (푥̅=3.82) เมือพิจารณาขวัญกําลงัใจรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ปัจจัย โดยปัจจัยทีมีค่าเฉลียสงู 3 ลําดับแรก คือ การปรับตัวเข้ากับเพือนร่วมงาน และ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การเห็นความสําคัญและพร้อมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และความตังใจทีจะมาปฏิบัติงานก่อนเวลา และกลบั

หลงัเวลาเลกิงาน 

2. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานทัง 5 ด้านมีความสมัพันธ์กับ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .001 โดย

เรียงลําดับตามค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ดังนี ปัจจัยด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ (r=.68) 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (r=.67) ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน 

(r=.63) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (r=.62) และปัจจัยด้านผลตอบแทนและ

สวสัดิการ (r=.59)  

3. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ตสามารถร่วมกันทํานายขวัญกําลงัใจของพนักงานครูได้ 3 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้าน

ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (푥 ) ปัจจัยด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (푥 ) และปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 ) ดังสมการถดถอย เชิงพหุมาตรฐาน Z퐲=.36 

(푥 )+.26 (푥 )+.16 (푥 ) โดยมีอํานาจการทํานายขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานร้อยละ52 

(푅 =.52) ซงึเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว้ 

4. การรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตพบว่าพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกเรียงจากมากไปหา

น้อย คือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร (f=39) 2) การให้เงินโบนัสประจําปีและ

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานลว่งเวลา (f=20) และ 3) การพิจารณาความดีความชอบ (f=19) 

คําสําคัญ : ขวญักําลงัใจ  
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Abstract 

The objectives of the research were : 1) to examine the level of job 

satisfaction of those teachers, and 2) to study the factors that affect job 

satisfaction of the teachers in the schools that are under the supervision of 

Phuket Municipality, 3) to collect inputs and suggestions to improve the 

teachers’ job satisfactory level. The randomly chosen sample group consisted 

of 205 teachers who were teaching in the schools that are under the 

supervision of the Phuket Municipality. Questionnaires were used to collect the 

data. The statistics employed to analyse the collected data included 

frequency, means, S.D., Multiple Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis.   

 The results of the study revealed that:  

1. The overall level of the teachers’ job satisfaction was found to be high. The 

most satisfactory aspect of their jobs was being able to adjust themselves to 

their colleagues and the school environment, followed by their willingness to 

follow the school’s regulations, and dedicating their time to work beyond 

regular working hours. 

2. There were five factors that influenced the teachers’ satisfactory level 

in a moderate level at a significance level of .001. These factors were ranked 

respectively from most important to the least as follow : type of work (r=.68), 

relationship with colleagues (r=.67), school’s policy and administration (r=.63), 

work environment (r= .62), and benefits (r=.59). 

3. There were three factors that could predict the teachers’ job satisfaction at 

the level of 52.00 %. They consisted of : type of work, relationship with 

colleagues, and work environment. 
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4. Suggestions to improve the teachers’ job satisfactory level included : 1) 

better management of the administrative unit (f=39), 2) increase in bonuses and 

overtime money (f= 20), and 3) a fair promotion system (f=19). 

Keyword : Satisfaction 

 

บทนํา 

การบริหารงานบคุคลเป็นปัจจัยสําคัญในการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ หาก

คนในองค์กรได้รับความพอใจ ได้รับความยุติธรรม ได้รับการพัฒนา มีขวัญกําลงัใจ 

ศรัทธาและเชือมนัในองค์กรแล้ว จะเกือหนนุและสง่เสริมให้องค์กรบรรลวุัตถุประสงค์และ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 15) กล่าวว่าถ้า

บุคคลในองค์กรเ กิดความไม่พอใจในการทํางาน ขาดขวัญกําลังใจย่อมทําให้

ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานตําลง บางครังก็จะหยุดงาน หลบงาน ลาออก ซึงส่งผล

เสยีทําให้งานลา่ช้าหรือเสยีงานได้การทีครูจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีและภารกิจ

ให้เกิดประสิทธิภาพได้นันครูจะต้องมีขวัญกําลังใจทีดีและได้รับการตอบสนองด้าน

ต่างๆอย่างเหมาะสมเพราะขวญักําลงัใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ทําให้คนมีวินยั ปฏิบติัตามข้อบงัคับของระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจองค์กรดีขึน มี

ความคิดริเริมในกิจกรรมต่างๆ มีความเชือมันในองค์กรของตนเอง ทําให้องค์กรมี 

ความแข็งแกร่งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้พรนพ พุกกะพันธุ์  (2544 : 232) ได้

กลา่วถงึขวญักําลงัใจว่าขวญักําลงัใจจะเกิดขนึได้ภายในทีทํางานมากหรือน้อยย่อมขึนอยู่กับ

นโยบายทางด้านการบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารระดับสงูทีจะทําให้บุคลากรเกิด

ความสนใจอย่างจริงจังและมีความจริงใจทีจะกระทําสิงต่างๆอย่างต่อเนืองอันจะ

นําไปสู่การมีขวัญกําลงัใจและการขาดขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงาน การทําให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ สิงเหล่านี

ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา การพัฒนา

บคุลากรครูจงึไม่ควรมองข้ามเรืองการให้ความสาํคญัต่อขวญักําลงัใจของครู 

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถินทีมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ

เป็นจํานวนมาก มีบทบาทหน้าทีให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
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บทบาทหน้าทีหลกัของเทศบาลนครภูเก็ต คือการให้บริการ การอํานวยความสะดวก

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิงขึน ด้วยบทบาทหน้าที

ทําให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องรับผิดชอบภาระงานทีแตกต่างกันเป็นจํานวนมาก ทําให้

ผู้บริหารระดบัสงูได้มีนโยบายในการกระจายงานลงไปสูห่น่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วน

ช่วยเหลือ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึงในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ทีจะต้องเข้ามา

ช่วยอํานวยความสะดวกและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี

ยิงขึน ทําให้พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตต้องเจอกับสภาพปัญหาการแบก

รับภาระงานอืนๆ ทีนอกเหนือจากภาระหน้าทีและบทบาทความเป็นครู เช่น การออกไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที  การเข้าร่วมกิจกรรมหรือให้บริการชุมชน หลังเลิกงาน 

วันหยุดราชการ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ พนักงานครูจึงต้องสละเวลาส่วนตัวไปปฏิบัติ

หน้าที เพือตอบสนองนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานต้นสงักัดบ่อยครัง ทําให้

พนกังานครูเกิดความเบือหน่าย เมือยล้า ประกอบกับหลกัเกณฑ์การพิจารณาความดี

ความชอบ การพิจารณาเพือปรับขันเงินเดือนของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

รวมทังสวัสดิการต่างๆ ทีพนักงานครูควรจะได้รับ เช่น การจัดสรรทีพักให้กับครู การเบิก

จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลยังแตกต่างจากข้าราชการทีสังกัด

กระทรวงอืน สิงต่างๆ เหล่านี ทําให้พนักงานครูเฉือยชา และขาดความกระตือรือร้นใน  

การปฏิบติังานและความรับผิดชอบในการทํางาน โดยเฉพาะงานพิเศษนอกเหนือจาก

หน้าทีประจํา 

ผู้ วิจยัซงึเป็นบคุลากรคนหนึงในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจึงมีความสนใจทีจะ

ศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ต เพือให้ทราบระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต และเป็นข้อมูลให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มี

ความเข้าใจถึงปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต เพือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานอัน

จะมีผลโดยตรงต่อความสาํเร็จและประสทิธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ตต่อไป 
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วัตถปุระสงค์ 

1. เพือศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ต 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

3. เพือรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

 พนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน 

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

2. ปัจจัยด้านลักษณะของงานทีปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน     

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

3. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความสมัพันธ์กับขวัญกําลงัใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

4. ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานมีความสมัพันธ์กับขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

5. ปัจจัยด้านผลตอบแทน และสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจใน 

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

จํานวน 7 โรงเรียน มีพนกังานครู ทงัสนิ 440 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือพนักงานครู สงักัดเทศบาลนครภูเก็ต 

อําเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 205คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
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วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan อ้างถงึใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 64) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified 

Random Sampling) เพือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษาจากนันนํา

รายชือพนักงานครูในแต่ละสถานศึกษามาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเพือเลือก  

กลุม่ตวัอย่างสาํหรับการเก็บข้อมลู 

ตวัแปรทีศกึษา 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยด้านลกัษณะ

ของงานทีปฏิบัติ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความสมัพันธ์

ระหว่างผู้ ร่วมงานและปัจจยัด้านผลตอบแทน และสวสัดิการ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัด

เทศบาลนครภูเก็ต 

ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั 

การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยใช้เวลาในการศกึษาวิจัย ตังแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครังนีเป็นแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามลกัษณะ

แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบสอบถามปลายเปิด 

ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจํานวน 5 ด้าน ด้านละ10 ข้อ จํานวน 50 ข้อ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 30 ข้อลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
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ตอนท ี4 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด 

โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไป 

ส่วนข้อทีมีค่า IOC ตํากว่า 0.50 นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ ซึงได้

ค่า IOC = .99 แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ทีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สมัประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึงแบบสอบถามตอนที 2 

ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานได้ค่าความเชือมัน (.97) ส่วนแบบสอบถาม

ตอนที 3 ระดบัขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน ได้ค่าความเชือมนั (.95) 

 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผู้ วิจยัสรุปผลการวิจยัได้ดงันี 

1. การศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตพบว่า ขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาล

นครภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( 푥̅=3.82) เมือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อยู่

ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นทีมีค่าเฉลียมากสดุ 3 ลําดับแรกคือ การปรับตัว

เข้ากบัเพือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน( 푥̅=4.14)การเห็นความสําคัญและ

พร้อมปฏิบติัตน ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ( 푥̅=4.07) 

และความตงัใจทีจะมาปฏิบติังานก่อนเวลาและกลบัหลงัเวลาเลกิงาน ( 푥̅=4.06) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจยั ปรากฏดงัตาราง 
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ตาราง 1 ปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานกบัขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  

ข้อที 
ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกาํลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน 풙 S.D. การแปลผล 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน(푥 ) 3.63 0.69 มาก 

2 ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ(푥 ) 3.77 0.61 มาก 

3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน(푥 ) 3.69 0.74 มาก 

4 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงาน(푥 ) 3.57 0.78 มาก 

5 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ(푥 ) 3.37 0.77 ปานกลาง 

 รวม 3.61 0.64 มาก 

 

 จากตาราง 1 พบว่า โดยรวมพนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตมีความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (푥̅ = 3.61) เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านลกัษณะของงาน

ทีปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 

พนักงานครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไป

น้อยคือด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ (푥̅ = 3.77) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

(푥̅ = 3.69) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (푥̅ = 3.63) ด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

ผู้ ร่วมงาน (푥 = 3.57) สว่นด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ พนักงานครูมีความคิดเห็น อยู่

ในระดบัปานกลาง (푥̅ = 3.37) 
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ตาราง 2 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพันธ์ของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานกับ

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  
 

ข้อ

ที 

ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกาํลังใจ                  

ในการปฏบัิตงิาน 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญ

กาํลังใจในการปฏบัิตงิานกับขวัญ

กาํลังใจในการปฏบัิตงิาน (r) 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน(푥 ) .63*** 

2 ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ(푥 ) .68*** 

3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน(푥 ) .62*** 

4 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงาน(푥 ) .67*** 

5 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ(푥 ) .59*** 

 *** p  <  .001 

 

จากตาราง 2 พบว่าปัจจยัทีสง่ผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานทัง 5 ด้าน

มีความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ปานกลาง” อย่างมี

นัยสําคัญทีระดับ .001 โดยเรียงลําดับความสมัพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี 1) ปัจจัย

ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ 2) ปัจจัยด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 3) ปัจจัยด้าน

นโยบายและการบริหารงาน 4) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานและ 5) ปัจจยั

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบมีขันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครู (X) มีค่าสมัประสิทธิ การถดถอยพหุคูณปรากฏดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจใน      

การปฏิบติังานของพนกังานครู เมือเพิมปัจจยัทีละตวั 
 

ตวัแปรอิสระ 푅  푅  Chang StandardError F 

푥  .46 .46 .23 173.65*** 

푥 푥  .51 .05 .21 104.97*** 

 푥 푥 푥  .52 .01 .21 72.51*** 

 *** p  <  .001 

จากตาราง 3 ค่าสมัประสิทธิ การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูเมือเพิมปัจจยัทีละตวัพบว่า 

ปัจจยัตวัแรก ทีนําเข้าสมการคือลกัษณะของงานทีปฏิบติั(푥 )ถือว่าเป็นปัจจัยที

ส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานมากทีสดุ สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ46 (R2=.46) มีอํานาจในการทํานายขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังาน (Y) ได้อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอย

พหคุณูทีได้ คือ Y=1.10+.68푥  

ปัจจัยตัวที2ทีถูกนําเข้าสมการคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน (푥 ) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานร่วมกับปัจจัยตัวแรก

ได้ร้อยละ51 (R2=.51) มีอํานาจในการทํานายขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน (Y) ได้

อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอยพหุคูณทีได้ คือY=1.17+.40푥  + 

.36푥  

ปัจจัยตัวที3 ทีถูกนําเข้าสมการคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 ) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานร่วมกับปัจจัยตัวที1

และ2เพิมขึนเป็นร้อยละ52 (R2=.52) ม ีอํานาจในการทํานายขวัญกําลงัใจใน    

การปฏิบัติงาน (Y) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ.001 สมการถดถอยพหุคูณที

ได้ คือ Y=1.08+.36푥  +.26푥 +.16푥  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูจะเห็นว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงาน คือ ลักษณะของงานทีปฏิบัติ (푥 ) ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน 
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(푥 ) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (푥 )โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวน

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานได้ร้อยละ 52 (R2=.52) 
 

ตาราง 4 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน 

ตวัแปรอิสระ B SE.B    Beta t 

푥  .38 .09 .36 4.37* 

푥  .22 .08 .26 2.86* 

푥  .14 .07 .16 2.06* 

a (Constant) 1.08 .20  5.29* 

R   = .72   

R2 =  .52 

 *p < . 05   

 

 ซึงผลจากการวิเคราะห์ในตาราง 4 สามารถนําค่าสมัประสิทธิ ความถดถอย 

(B) และค่าสมัประสิทธิ ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) เขียนเป็นสมการทํานายขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตได้ ดงันี 

 สมการความถดถอยเชิงพห ุ

 Y=1.08+.38(푥 )+.22(푥 )+.14(푥 ) หรือ 

สมการความถดถอยเชิงพหมุาตรฐาน 

 Z =.36(푥 )+.26(푥 )+.16(푥 ) 

3. การรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภู เก็ตพบว่าพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน 3 ลําดับแรกเรียงจากมากไปหา

น้อยคือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร (f=39) 2) การให้เงินโบนัสประจําปี

และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา (f=20) และ 3) การพิจารณาความดีความชอบ 

(f=19) 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผู้ วิจยัอภิปรายผลการวิจยัจากผลการวิจยัทีค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตามลาํดบัดงันี 

1. ระดับขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสงักัดเทศบาลนคร

ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

สงักัดเทศบาลนครภูเก็ตอยู่ในระดับมาก และเมือนําขวัญกําลงัใจเป็นรายประเด็นมา

พิจารณาพบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก การที

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตตังอยู่ในสถานทีตังทีเหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลาง

ความเจริญ ทําให้พนกังานครูได้รับความสะดวกสบายในด้านการเดินทางมาปฏิบัติงาน

และทางเทศบาลนครภูเก็ตซงึเป็นหน่วยงานต้นสงักัดยังมีงบประมาณสนับสนุนในเรือง

การจัดการศึกษาการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ และสือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเพียงพอ เพือ

เอืออํานวยการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูอย่างเต็มที นอกจากเรืองการคมนาคมที

สะดวก งบประมาณทีเพียงพอแล้ว เทศบาลนครภูเก็ตยังสนใจในเรืองความเป็นอยู่ของ

พนักงานครูโดยมีการจัดสรรบ้านพักให้กับพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทีมี

รายได้น้อยเพือลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานครูและเทศบาลนครภูเก็ตยังมีเงินเพิมหรือ

เงินตอบแทนพิเศษ(โบนัส)ให้กับพนักงานครู เพือเสริมสร้างขวัญกําลงัใจและแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูในแต่ละรอบปีซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ(อุดม 

อักษรนิตย์, 2542 : 158) ทีกล่าวว่าขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สกึนึกคิด 

ทัศนคติของบุคคลทีมีต่อสถานการณ์ปฏิบัติงาน เป็นความสนใจของบุคคลทีมุ่งหน้า

ปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนอย่างไม่ลดละ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีวางไว้ 

2. ปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลนครภูเก็ตมีจํานวน 3 ปัจจัยคือปัจจัยด้านลักษณะของงานทีปฏิบัติ(푥 ) 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน(푥 )และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน                

การปฏิบติังาน(푥 )  

2.1 ปัจจยัด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ(푥 )ส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก
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เทศบาลนครภูเก็ตมีการกําหนดกรอบอตัรากําลงัการบรรจแุต่งตงัพนักงานครูโดยสํารวจ

จากสาขาวิชาทีโรงเรียนขาดแคลนหรือพิจารณาจากความต้องการพนักงานครูในแต่ละ

สถานศึกษาและนํามาเปิดสอบบรรจุทําให้พนักงานครูได้ปฏิบัติงานทีตรงกับความรู้

ความสามารถความต้องการและความถนัดของพนักงานครูและสดัส่วนจํานวนครูเพียงพอ

กบัจํานวนนกัเรียน ปริมาณงานทีพนักงานครูต้องปฏิบัติมีความเหมาะสมการมอบหมาย

งานมีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (เสริมศักดิ  

ประสารแสง, 2542 : 22) ทีกล่าวถึงปัจจัยสําคัญของขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานว่า

คนเราโดยมากมีความพอใจแท้จริงเมือได้ทํางานทีตนชอบผู้ปฏิบัติงานจะชอบงานของ

ตนเมือได้รับการตรวจแนะนําอย่างใกล้ชิดจะทํางานนันๆได้อย่างสบายใจมากจะ

พยายามทําอย่างดีและรู้สึกว่างานนันให้โอกาสแก่ตนทีจะใช้ความสามารถได้อย่าง

เต็มทีและตนเองเจริญขนึด้วย  

2.2 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงาน(푥 )ส่งผลต่อขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี 

เนืองจากพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ตสว่นใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด เมือต้อง

โยกย้ายมาทํางานต่างสถานทีและต้องแยกย้ายจากครอบครัว ทําให้พนักงานครูรู้สกึโดด

เดียวไม่อบอุ่น พนกังานครูจงึต้องการเพือนร่วมงานเพือเป็นทีปรึกษาหารือ หรือช่วยเหลือ

เมือประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน ต้องการมีสัมพันธภาพทีดีกับเพือนร่วมงาน 

ต้องการความจริงใจ ความไว้วางใจจากเพือนร่วมงาน ต้องการทีจะรู้สกึว่าตนเองมีค่าและ

เป็นทียอมรับจากผู้อืน ต้องการเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ลาํดบัขนัความต้องการของมาสโลว์ (วิภาพร มาพบสขุ, ม.ป.ป. : 21-24) ขันที 3 ทีกล่าวว่า

มนษุย์ต้องการความรักและเป็นสว่นหนงึของหมู่คณะซงึหมายถงึความต้องการทีจะเป็น

ทีรักของผู้อืนและต้องการมีสมัพันธภาพทีดีกับบุคคลอืนและเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ 

ทางเทศบาลนครภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้นสงักัดมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพือสร้าง

ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนเช่นงานเลียงสงัสรรค์ปีใหม่ การอบรมพนักงานครูเทศบาล 

การจัดกิจกรรมค่ายลกูเสือ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู เป็นต้น ซึงวิธีการต่างๆเหล่านี

สอดคล้องกบัแนวคิดของ (ศจี อนันต์นพคุณ, 2542 : 71-75) ทีกล่าวถึงวิธีการในการสร้าง
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ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและภายในโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

เพือให้พนกังานครูได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การจัดเลียงสงัสรรค์ตามโอกาส เพือ

ลดความจําเจจากการปฏิบติังานและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกนั 

2.3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน (푥 ) สง่ผลต่อขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน ครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยเป็นเช่นนี เนืองจาก

โรงเรียนทีสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต สว่นใหญ่ตงัอยู่ในบริเวณทีเหมาะสมเป็นจุดศูนย์กลาง

ของความเจริญ ทําให้พนักงานครูเกิดความสะดวกสะดวกสบายในการเดินทางมา

ปฏิบติังานและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียนทีสงักัดเทศบาล นครภูเก็ต

โดยภาพรวมนันจะมีอาคารเรียนและห้องเรียนทีพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพทีส่งเสริม

ให้ครูปฏิบติัหน้าทีจดัการศกึษาได้อย่างสะดวกสบาย มีการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ

ทีเอือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีวัสดุอุปกรณ์และสือเทคโนโลยีใหม่ๆทีเอือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานครูเช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ

ห้องสมดุทีรวบรวมหนังสือทีหลากหลาย สําหรับให้บริการแก่ครูและนักเรียน รวมทังมี

ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี สิงต่างๆเหล่านีอาจเป็นส่วนหนึงทีทําให้ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยทีสําคัญและส่งผลต่อขวัญกําลงัใจใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ       

(ชูศักดิ  เจนประโคน, 2543 : 81) ทีกล่าวถึงองค์ประกอบทีทําให้เกิดขวัญกําลังใจใน      

การปฏิบัติงานว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานควรให้ถูกต้องตามสขุลักษณะโดยมี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและมีเครืองอํานวยความสะดวกอืนๆ ที

เหมาะสมแก่ การปฏิบติังานและสอดคล้องกับแนวคิดของ(อุทัย หิรัญโต, 2531 : 217) ที

กลา่วถงึปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานว่าการจัดสภาพการทํางาน สภาพ

การทํางาน (Working Conditions) มีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลเป็นอันมาก

และมีสว่นเสริมขวญักําลงัใจและทําลายขวญักําลงัใจเป็นอย่างยิง 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ตผลการวิจัยพบว่า พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้
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ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างขวัญกําลงัใจในการปฏิบติังาน 3 ลาํดบัแรกเรียงจากมาก

ไปหาน้อยคือ 1) การจดัระบบการบริหารงานภายในองค์กร 2) การให้เงินโบนสัประจําปีและ

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานลว่งเวลาและ 3) การพิจารณาความดีความชอบซึงอภิปรายได้

ดงันี 

3.1 พนักงานครูเสนอแนะให้สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครภูเก็ต

ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในเ รืองการจัดระบบการบริหารงานภายในองค์กร 

ผลการวิจยัเป็นเช่นนีอาจสบืเนืองมาจากการทีพนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตส่วน

ใหญ่มีอาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อย ทําให้พนกังานครูขาดประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน เมือสถานศกึษามอบหมายภาระงานให้ พนักงานครูปฏิบัติ พนักงานครู 

ไม่เข้าใจขอบข่ายภาระงานทีจะต้องปฏิบัติหรือการทีสถานศึกษามอบหมายงานให้

พนักงานครูป ฏิ บั ติ โดยไ ม่ ไ ด้สอบถามความคิดเห็น ว่าพนักงานครู มีความ รู้ 

ความสามารถและความถนดั ในการปฏิบัติงานในเรืองใด นอกจากนีพนักงานครูยังให้

ข้อเสนอแนะว่าสถานศกึษากระจายงานให้พนักงานครูปฏิบัติไม่ทัวถึง สถานศึกษาจึงควร

เปิดโอกาสให้พนกังานครูได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพือทําให้พนักงานครูรู้สกึว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึงทีสําคัญในองค์กร ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนีไปสอดคล้องกับแนวคิดของ 

(อทุยั หิรัญโต, 2531 : 217) ทีกล่าวถึงปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ว่าการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติหรือรับผิดชอบนัน หากมอบหมายงานไม่

เหมาะสมกบับคุคล ซงึอาจจะเป็นรูปของความไม่เหมาะสมกับความถนัด ไม่ชัดเจน ไม่

เหมาะสมกับบุคลิกภาพ หรือความรู้ความสามารถ จะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคับข้องใจ

เกิดความไม่พงึพอใจ ซงึเป็นการทําลายกําลงัขวัญของเขาด้วย แต่ถ้าการมอบหมายงาน

เป็นทีถูกใจ ถูกกับความถนัด ถูกกับนิสัยใจคอ เขาย่อมจะพึงพอใจและทํางานด้วย

ความสขุ ขวญักําลงัใจก็เกิดขนึตามมา 

3.2 พนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่าทาง

เทศบาลนครภูเก็ต ควรมีการปรับเกณฑ์ในการให้เงินโบนัสประจําปีและค่าตอบแทน

การปฏิบติังานลว่งเวลา ผลการวิจยัเป็นเช่นนี เนืองจาก พนักงานครูสงักัดเทศบาลนคร
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ภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นพนักงานครูทีเพิงเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการทําให้มีรายได้ต่อ

เดือนน้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอประกอบกับการทีพนักงานครูส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่

ต่างจงัหวดัจงึต้องแบกรับกบัภาระเรืองค่าครองชีพทีสงู เรืองของเงินและค่าตอบแทนจึง

เป็นสว่นหนงึทีพนกังานครูให้ความสําคัญ เมือทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการมอบหมาย

งานพิเศษทีนอกเหนือจากหน้าทีประจําทีพนักงานครูปฏิบัติบ่อยครัง ทําให้พนักงานครู

บางส่วนมองเห็นว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในเรืองเงิน

โบนัสประจําปีหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงานที

พนักงานครูต้องปฏิบัติและการให้โบนัสประจําปีของเทศบาลนครภูเก็ตควรนํา

หลกัเกณฑ์การให้โบนัสโดยเทียบเคียงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนๆในจังหวัด

ภูเก็ต ข้อเสนอแนะนีสอดคล้องกับแนวคิดของ (โยธิน ศันสนยุทธ์, 2531 : 183-186) ที

กล่าวถึงการประยุกต์ทฤษฏีความคาดหวัง จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้ นทีจะทํางาน ตาม

ทฤษฎีนี เมือเราพิจารณาว่าเงินเป็นสิงจูงใจ พนักงานต้องการเงินเพิมขึนและเชือว่า   

การกระทําทีดีจะทําให้ได้เงินเพิม การจูงใจในการทํางานของเขาก็จะสูงขึน ในกรณีที

พนกังานต้องการเงินเพิมแต่มีความเชือว่าไม่มีทางทีจะได้เงินเพิม ก็จะไม่ทําให้การจูงใจ

ของเขาสงูขนึ ดังนันองค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีความรู้ความสามารถและความอุตสาหะ

พากเพียรพิเศษ ได้เงินเพิมเป็นพิเศษเพือว่าผลผลิตขององค์การและความก้าวหน้าของ

บคุคลได้เพิมทวีขนึ 

3.3 พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่าเทศบาล

นครภูเก็ตควรมีการปรับปรุงในเรืองการพิจารณาความดี ความชอบเพือปรับขันเงินเดือน 

ผลการวิจัยเป็นเช่นนีเนืองจากพนักงานครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตส่วนใหญ่อยู่ใน

ตําแหน่งครู ค.ศ.1พนักงานครูมองเห็นว่าในแต่ละรอบปีการปรับขันเงินเดือนของ

พนักงานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตจะได้รับน้อยกว่าครู ทีสงัก ัด สพฐ.หรือครูที

สงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถินอืนๆในจงัหวดัภูเก็ต ทําให้พนักงานครูเกิดความรู้สกึไม่

เท่าเทียมกนัและรู้สกึว่าตนเองเกิดความล่าช้าในเรืองความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน

หรือความล่าช้าในเ รืองการทําผลงานหรือวิทยฐานะพนักงานครูบางส่วนจึงให้

ข้อเสนอแนะว่า เทศบาลนครภูเก็ตควรพิจารณาความดีความชอบเพือปรับขันเงินเดือน
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ให้กบัพนกังานครู โดยคํานงึถงึความสาํคญัของงานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลกั

และการปรับขันเงินเดือนควรพิจารณาโดยดูผลย้อนหลงัว่าการให้ขันเงินเดือนเหมาะสม

หรือไม่ เพือให้พนักงานครูทีปฏิบัติงานหลายๆปี สามารถทําผลงานเลือนวิทยฐานะได้

ทัดเทียมกับข้าราชการครูในสงักัดอืน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปราชญา กล้าผจัญ 

และอัปษรศรี ปลอดเปลียว (2542 : 228) ทีกล่าวไว้ว่า การให้บําเหน็จรางวัล เลือนขัน เลือน

ตําแหน่ง แก่ ผู้ปฏิบติังานดี ตลอดจนการให้ความเป็นธรรม สทิธิทีพงึมีพึงได้เสมอหน้ากัน

ย่อมเป็นเครืองจูงใจให้บรรดาผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ ร่วมงาน มีความกระตือรือร้นต่อ

งานทีปฏิบติัมากขนึ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 จากผลการวิจยัทีพบว่า ระดบัขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต ทงัโดยรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก ทุกปัจจัย โดยปัจจัย

ทีมีค่าเฉลียสูง 3 ลําดับแรกคือการปรับตัวเข้ากับเพือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดี การเห็นความสําคัญและพร้อมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและความตังใจทีจะมาปฏิบัติงานก่อนเวลาและ

กลับหลังเวลาเลิกงานซึงมีปัจจัยทีน่าสนใจ1ปัจจัย คือ ปัจจัยโอกาสในการได้เลือน

ตําแหน่งหรือปรับเปลยีนสายงานตามความสามารถเนืองจากประเด็นนีมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดับตําสดุเมือเทียบกับประเด็นอืนๆ ดังนันเทศบาลนครภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้น

สังกัดควรปรับปรุงและพัฒนาในเรืองการเปิดโอกาสให้พนักงานครูทุกคนมีโอกาสใน     

การเลือนตําแหน่งและการปรับเปลียนสายงานตามความสามารถอย่างเท่าเทียมกันโดย

วิธีการสง่เสริมให้พนกังานครูได้ศกึษาต่อในระดับทีสงูขึนหรือการจัดอบรมสมัมนา การพา

ครูไปทศันะศกึษาเพือให้ครูนําความรู้มาพฒันาการทํางานเพือความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ของตนรวมทังเทศบาลนครภูเก็ตควรกําหนดเงือนไขหรือเกณฑ์ในการเลือนตําแหน่ง

และการปรับเปลียนสายงานให้เป็นระบบอย่างชัดเจนและการเลือนตําแหน่งควร

พิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความโปร่งใส ยติุธรรม 
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    1.2 จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูสงักัดเทศบาลนครภูเก็ตมี 3 ปัจจัย ได้แก่ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบัติ ด้าน

ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานและด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เทศบาลนคร

ภูเก็ตซึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนาใน 3 ด้านนีโดยการปรับในเรืองระบบ      

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาในส่วนของการจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับ

งาน การกําหนดขอบข่ายหน้าทีและภาระงานให้ครูปฏิบัติอย่างชัดเจน การมอบหมาย

งานในปริมาณทีเหมาะสม การกระจายงานให้ครูปฏิบัติอย่างทัวถึง การจัดหาสือหรือสิง

อํานวยความสะดวกในเรืองการจดัการศกึษาให้กบัพนกังานครู การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา การให้ความสนใจและดูแลครูอย่างทัวถึงรวมทังการจัดกิจกรรม

เพิมเติมเพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังตอ่ไป 

     2.1 ควรศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครู

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโดยเปรียบเทียบระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานครูในแต่ละสถานศกึษา 

     2.2 ควรศกึษาปัจจยัทีสง่ผลต่อขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครู

สงักดัเทศบาลนครภูเก็ตโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ  

     2.3 ควรมีงานวิจัยเกียวกับทิศทางแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาขวัญ

กําลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 

     2.4 ควรศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนกังานครูสงักดัเทศบาลนครภูเก็ต 
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