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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีและเพื่อเปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดั
สระบุรีตามแนวคิดของเบนทเ์ลยแ์ละแรมเพล (Ralph R. Bentley and Averno M.Rempel) จาํแนก
ตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานครู
โรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 248 คน จาก 19 โรงเรียนโดยวิธีการ
สุ่มตวัอย่างแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม
เลือกตอบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  สถิติการทดสอบ t-test และ F-test  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 

1. พนกังานครูโรงเรียนเทศบาล  มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังานของ
พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับมากสูงสุด คือ ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา  
รองลงมา คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและการบริการ และดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ครูกบัผูบ้ริหาร 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังานของพนกังาน
ครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี  ผลปรากฏดงัน้ี 
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 ขนาดโรงเรียน พบว่า พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมีความ
คิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังาน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  มีระดบัขวญัและกาํลงัในการ
ปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมี
ความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัในการปฏิบติังาน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  มีระดบัขวญัและกาํลงั
ในการปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the levels of opinions toward work morale 

of the teachers of the municipality schools in Saraburi Province, and to compare those levels of 
opinions based on the theory of Bentley and Rampel. The study was classified according to 
school sizes and work experience. The sample of this research consisted of 248 teachers from 19 
municipality schools in Saraburi Province in the 2007 academic year, and was obtained from a 
stratified random sampling method. The instrument used to collect the data was a set of multiple 
choice questionnaires. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and F-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the opinions toward the work morale of the teachers of the municipality 

schools in Saraburi Province were at a high level. The further study in each aspect showed that 
the aspect of communities and educational support obtained the highest mean, followed by the 
aspect of building and service. On the other hand, the aspect obtaining the lowest mean was the 
relationship between teachers and school administrators.  

2. The results of the comparison of the opinions toward work morale of the teachers 
of the municipality schools in Saraburi Province were as follows : 

 When classified according to school sizes, the opinions toward work morale of 
the teachers of the municipality schools in Saraburi Province were different at a statistically 
significant level of 0.05 

 When classified according to work experience, the opinions toward work 
morale of the teachers of the municipality schools in Saraburi Province were different at a 
statistically significant level of 0.05. 
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ความสําคญัของปัญหา 
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า “การพฒันา” ทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง ข้ึนอยูก่บัผลของการจดัการศึกษา การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้การพฒันา
พลเมืองของชาติเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึงเป็นคนดีและเก่งใชค้วามดีเป็นกรอบและใช้
ความเก่งเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้องค์กรหรือชุมชนนั้นอยู่รอดและพฒันาต่อไปได้ ดังนั้นความ
ปรารถนาขององคก์รหรือสงัคมในปัจจุบนัจึงมุ่งตรงไปสู่การแสวงหาและการพฒันาสมาชิกใหเ้ป็น
คนท่ีมีคุณภาพ การท่ีจะทาํให้พลเมือง มีคุณภาพ คือ การศึกษาและประเทศไทยก็ให้ความสําคญั
การศึกษาเช่นกนั 

หวัใจสาํคญัของความสาํเร็จในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพท่ีลํ้าเลิศสมบรูณ์
อยูท่ี่การส่งเสริมใหมี้กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูจึงมีความสาํคญัในฐานะเป็นผูมี้
บทบาทท่ีสาํคญัยิง่ในการจดัการเรียนการสอน 

ดงันั้นการพฒันาครูจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะเป็นรากฐานของการพฒันา การศึกษา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัในการบริหารงาน ด้านบุคลากรจากงานทั้ง 4 ดา้น         
ดว้ยเหมือนกนั 

ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษานั้นบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนส่งผลต่อ
ขวญัและกาํลงัใจของครู การสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานถือว่า เป็นความสาํคญัและจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ในวงการศึกษาในขณะเดียวกนัก็จะช่วยทาํให้ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาไปในทิศทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น และความตอ้งการของตนเอง (ทองใบ  สุดชารี, 2543 : 178) ผูบ้ริหาร
จะตอ้งใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการสร้างกาํลงัใจและการจูงใจบุคลากรใน
โรงเรียน (บุรัญชยั  จงกลนี, 2532 : 23)  เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้และก่อใหเ้กิดความร่วมมือ มี
วินัย มีความซ่ือสัตยแ์ละเสียสละเพ่ือความเจริญกา้วหน้าของหน่วยงาน ขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานนบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการทาํงานและจะทาํให้บุคลากร
เกิดความมัน่ใจท่ีจะทาํงานให้สําเร็จ พยายามต่อสู้อุปสรรคนาประการ เพื่อให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ในองคก์ารใดก็ตามท่ีคณะบุคลากรท่ีมีขวญัและกาํลงัใจดี ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อองคก์าร
อย่างสําคญัยิ่ง แต่เน่ืองจากขวญัเป็นสภาพทางจิตใจ เป็นนามธรรมและเกิดจากความตอ้งการของ
บุคลากรอยู่และความตอ้งการนั้นมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป (จุรีพรหม  กมลาศน์, 2533 : 13) 
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ถา้บุคลากรในโรงเรียนมี
ขวญัและกาํลงัใจดีจะช่วยในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลดีในโรงเรียน เช่น ความมีศรัทธา 
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และพอใจในงาน ความพยายามทาํหนา้ท่ีของตนอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดผ้ลงานและคุณภาพตลอดจน
มีความร่วมมือประสานงานกบักลุ่มเป็นอยา่งดี มีทศันคติ ท่าที ความรู้สึกท่ีดีในงาน มีสุขภาพจิตท่ีดี
ในการทาํงาน มองทุกส่ิงทุกอยา่งในแง่ดี รู้จกัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายในทางกลบักนัหากมีขวญัและ
กาํลงัใจตํ่าความกระตือรือร้นในการทาํงานก็นอ้ยลงทาํงานแบบเชา้ชามเยน็ชาม ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์เกิดการวาดระแวงไม่เช่ือใจกนั และชิงดีชิงเด่นกนัในหมู่เพื่อนร่วมงานจะมีมากอนัจะ
นาํไปสู่ความเบ่ือหน่ายหมดกาํลงัใจ ละท้ิงงาน (ปราชญา  กลา้ผจญ, 2543 : 181) ในการการบริหาร
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนั้น พบว่าปัญหาสาํคญัอีกอย่างคือ ครูขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
(กรมการปกครอง สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2539: 12)  จึงทาํผูว้ิจยัใหส้นใจท่ีจะศึกษาขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
 
คาํสําคญั 

ขวญัและกาํลงัใจ การปฏิบติังานของครู  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนัประสบการณ์
การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู
โรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานครู โรงเรียนเทศบาล ในจงัหวดัสระบุรีตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากร คือ พนกังานครูในสังกดัเทศบาล จงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 
19 โรงเรียน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระบุรี จาํนวน 10 โรงเรียน เทศบาลตาํบลหนองแค 
จาํนวน 5 โรงเรียน เทศบาลเมืองแก่งคอย จาํนวน 3 โรงเรียน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จาํนวน 1 
โรงเรียน รวมพนกังานครู 647 คน  กลุ่มตวัอยา่ง 248 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานครูในสังกดัเทศบาล จงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2550 
จาํนวน 19 โรงเรียน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่  (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545 : 
107) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 248 คน โดยวิธีสุ่มอยา่งแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ตามขนาดโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จากนั้นจึงทาํการสุ่มตวัอยา่งในกลุ่มยอ่ย เป็นวิธีสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัสลาก 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
3.2 ตวัแปรตาม  คือ ความคิดเห็นดา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร ความ

พอใจในหนา้ท่ีการงาน  สัมพนัธ์ภาพระหว่างเพื่อนครู  เงินเดือน  ปริมาณการสอน  หลกัสูตร 
สถานภาพของครู  ชุมชนกบัการสนบัสนุนการศึกษา  อาคารสถานท่ีและการบริการ  ภาวะกดดนั
ของสงัคม 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานครู เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อวดัเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตาม ขนาดโรงเรียน
และประสบการณ์การทาํงานโดยใช ้F-test และเม่ือพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบรายคู่โดยใช้
วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe´test) ให้ครอบคลุมคาํนิยามศพัท ์นาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามโครงสร้างเน้ือหา จะตอ้งปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญแลว้นําแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้(Try out) กบัครู ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient) 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ในการวิเคราะห์ใชส้ถิติ  

5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของโรงเรียน 
5.1.2 ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
โดยถือค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามว่าตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของครูในโรงเรียนนั้นเป็นแบบนั้น ตามแนวคิดของ
เบสต ์(Best)  มี  5  ระดบั คือ   มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
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5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าที      
(t-test) และ F-test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s  Method) 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
สามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ขนาดโรงเรียน พบว่า พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็น
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน มีระดบัขวญัและกาํลงัในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ประสบการณ์การทาํงาน  พบว่า พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีมี
ความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน มีระดบั
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี   

1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูโรงเรียน
เทศบาลในจงัหวดัสระบุรี ทั้ง 10 องคป์ระกอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพราะโรงเรียนสังกดั
เทศบาลมีความพร้อมในการบริหารงานทุก ๆ ดา้น เพิ่มมากข้ึนจากอดีตอยู่ในระดบัสูงจึงมีส่วน    
ทาํให้พนกังานครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ยกเวน้ดา้น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบั
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นว่า ผูบ้ริหารขาดการพูดคุยเป็นกนัเองและยิม้แยม้ จริงจงักบั
งานมากเกินไป จึงอาจส่งผลกระทบให้ครูไม่อยากพูดคุยปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ไม่ว่าเร่ืองงาน
หรือเร่ืองส่วนตวั แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเอง อาจทาํให้การทาํงานของครู
ทุ่มเทดว้ยความเต็มใจและมีความสุขกบังานท่ีไดรั้บหมอบหมายมากกว่า ดงันั้น ผูบ้ริหารควรยอ้น
สาํรวจตวัเองเสมอ ๆ ในความเป็นผูน้าํ เพื่อส่งผลใหค้รูมีขวญัและกาํลงัใจในทาํงานไดป้ระสิทธิผล
เพิ่มมากข้ึน 

2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี
ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงาน 
ขนาดโรงเรียน โดย  พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาด
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู 
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 2.1 โรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรุณ  ศรีวรรธนชาติ  (2529) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองขวญัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า ขนาด
ของโรงเรียนต่างกนั  มีระดบัขวญัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พงษพ์ิช รุ่งเป้า (2545) การศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ประถมศึกษา
และขวญัและกาํลงัใจในของขา้ราชการครูสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยั พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีขวญัในการทาํงานแตกต่างกนั 
                               2.2ประสบการณ์การทาํงาน โดยพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี
ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิวุฬ  วิชตวาสน์ (2534) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีระยะเวลาใน
การทาํงานต่างกนั มีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในในการปฏิบติังานของพนกังานครู

โรงเรียนในจังหวดัสระบุรี เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก         
ซ่ึงแตกต่างจากในอดีต เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบการศึกษาอยูใ่นเกณฑม์าก จึงทาํใหค้รู
ในสงักดัเทศบาลมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครูกบัผูบ้ริหารยงัคงตอ้งมีการแกไ้ข เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในในการทาํงานเพ่ิม
มากข้ึนโดยผูบ้ริหารอาจจะสังเกตหรือปรับปรุงตนเองเสมอ ดงัน้ี การพูดคุยเป็นกนัเองและยิม้แยม้
ต่อครูเสมอ  มีความสนใจและเป็นห่วงเม่ือครูเกิดปัญหาและสนบัสนุนการสอนอยา่งเตม็ท่ี 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการให้ขวญัและกาํลงัใจในของพนกังาน

ครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรี 
2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรท่ีจะส่งกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานครูโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัสระบุรีท่ีนอกเหนือจากตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี 
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อรุณ  ศรีวรรธนชาติ.  2529.  ขวญัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงาน                 
การประถมศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต           
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ. 
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