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 This research aims to study compositions of morale and behavior of teacher 
performance in the academic stream of scripture and compositions of morale affecting 
behavior of teacher performance in the academic stream of scripture. 
 
 The samples were 175 teachers in Buddhism Secondary School Group3. 
Instruments employed in this study were questionnaires constructed by researcher. The data 
were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation and the stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 
 The results were: 

1. Composition of morale of teachers in the academic stream of scripture was at 
the moderate level. 

2. An overall behavior of teacher performance in the academic stream of scripture 
was at the moderate level. 

3. With regard to moral compositions, proud of works and deliverables, collogues 
and confidence to work successfully can forecast behavior of teacher performance in the 
academic stream of scripture schools at the significant level of 0.05 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษานับเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดที่ทุกประเทศทั่วโลก
ยอมรับซึ่งสามารถจะดําเนินการไดทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในมาตราที่ 4 แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดระบุความหมายของการศึกษาไววา การศึกษา คือ
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การ
ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การ
สรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
2542 : 2 ) การจัดการศึกษาประกอบดวยกระบวนการหลักซึ่งตองดําเนินการไปดวยกันอยาง
สอดคลองและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นั่นคือ การเรียนรู  และการสอน ซ่ึงเปนคําที่ครูและผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาคุนเคยกันดี (ไสว ฟกขาว 2544 : 18 ) แตการที่จะจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาวขางตนนั้น ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพตองอาศัยครูที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับวิชาที่สอน  อันจะเกื้อกูลให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร (กิตติ  ธีรศานต  2539 : 24 ) 
นอกจากนั้น ครูยังตองมีคุณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ   
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู จึงถือเปนภารกิจที่สําคัญที่สถานศึกษาไมวาจะเปน
โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน  หรือโรงเรียนในสังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น จําเปนตอง
ดําเนินการโดยเรงดวน (สนอง  ศิริกุลวัฒนา  และ คนอื่นๆ  2541 : 50) 

 
 
 

ภูมิหลัง 
การศึกษาพระปริยัติธรรม เปนการศึกษาในพระพุทธศาสนาที่ดําเนินการตามแนว

ไตรสิกขาโดยยึดถือพุทธพจนเปนหลัก มีความมุงหมายสําคัญเพื่อใหพระภิกษุสามเณรประพฤติ
ปฏิบัติ ดํารงรักษา  และเผยแพรพรหมจรรย อันเปนระบบดําเนินชีวิตตามหลักแหงพระธรรมวินัย 
โดยอาศัยพระไตรปฎกเปนพื้นฐาน  และใชคัมภีรที่อธิบายความในพระไตรปฎกเปนตําราหรือ
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แบบเรียนของพระภิกษุสามเณร หรือเปนศาสนศึกษาที่จะดํารงใหสืบตอไป(กรมการศาสนา  
2538:4)  โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 แผนกคือ    การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  การศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี  และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (กรมการศาสนา  
2539 ข : 57-58)  สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษารูปแบบหนึ่ง
ของการศึกษาคณะสงฆที่จัดขึ้นเพื่อใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนรูพระปริยัติธรรม  ควบคูไปกับวิชา
สามัญ  ไดแกภาษาบาลี ธรรมวินัย  ศาสนปฏิบัติ  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และสุขศึกษา (กรมการศาสนา  2516: 51-52) ซ่ึงเปนหลักสูตรที่โรงเรียนสามารถจัด
แผนการเรียนใหจบในตัวเอง โดยมุงพัฒนาคุณภาพของพระภิกษุสามเณรใหมีความรู และ
ประสบการณที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิทยาศาสตรสมัยใหม รวมทั้งเพื่อสนอง
ความตองการของพระภิกษุสามเณรเมื่อเรียนจบแตละชั้นยอมไดความรูเปนเครื่องบริขารรักษาตน
ขณะบวชอยู เพื่อสืบทอดพระศาสนา และเมื่อลาสิกขาออกไปก็มีความรูตามสมควรแกอัตภาพ เปน
ประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและหากตองการจะเรียนตอก็สามารถเรียนตอในระดับสูงขึ้นได 
(กรมการศาสนา  2538: 1-2) 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเปนผูจัดการเสนอขอตั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  โดยตองผานความเห็นชอบจากเจาคณะตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ภาค  กรมการ
ศาสนา  และกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา  ไดแก คณะสงฆ 
กรมการศาสนา คณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และนอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ 
ไดแก หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนยปริยัติธรรมนิเทศก
ประจําจังหวัด (กรมการศาสนา  2538 : 15 – 16 ) 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2514 โดยมี
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม  2514 และตอมาไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยโรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2535  โดยปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความรูและทักษะในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ 
2. มีนิสัยใฝหาความรู มีสมณสัญญา เคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบ 

สงฆ 
3. มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 
4. รูจักบํารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ เสริมสรางสภาพแวดลอม 
5. มีความภูมิใจในความเปนสมณะ  จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 
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เล่ือมใสในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
6. มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดความเจริญแกชุมชนและ 

สังคมสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ  2537:20-25) 
 
 
 

ปญหา 
การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แมจะเปนประโยชนอยางมากก็

ตาม แตการจัดการศึกษาในดานนี้ยังไมไดตอบสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรเทาที่ควร 
และการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผานมายังพบ
ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารในหลายประการ   จากงานวิจัยของ สุแทน  โคตรภูเวียง  
(2537: บทคัดยอ) พบวาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารสวนใหญเกิดจากโครงสรางการ
บริหารที่ขาดความชัดเจนและเกิดจากการขาดแคลนปจจัยการบริหารที่ สําคัญ  ไดแก เงิน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและบุคลากรที่มีความสามารถทางการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของมนัส ภาคภูมิ 
และคณะ (2544: บทคัดยอ) พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวทางการ
ดําเนินงานยังไมเปนระบบชัดเจน มีความขาดแคลนในแทบทุกดาน อาทิ ดานบริหารจัดการดาน
วิชาการ ขาดครูบางสาชาวิชา ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่   สภาพของปญหาดังกลาว มี
ความหลากหลายมากหรือนอย เปนไปตามสภาพปจจัยแวดลอมและขนาดของโรงเรียน 

จากการที่กรมการศาสนาจัดสัมมนากลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่
พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2540 ที่ประชุมไดสรุปปญหาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เสนอกรมการศาสนาโดยรายงานถึง 
การขาดความเอาใจใสดูแลจากทางราชการ   ทางดานการจัดการ แผนงานในการพัฒนา เชน
แผนพัฒนาการบริหาร  แผนพัฒนาหลักสูตร  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนพัฒนาบุคลากร  และ
แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  เปนตน  ขาดเงินงบประมาณดําเนินการดานบุคลากร 
วิทยากร หองสมุด และเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการควรจะตองแกไขเรงดวน คือเร่ืองคาจางและ
สวัสดิการแกครูอาจารยผูรวมงานที่เปนฆราวาส  และสวนกลางไมกระจายอํานาจมายังสวนภูมิภาค 
และมาตรฐานการศึกษาที่ไมแนนอนชัดเจนเปนแบบแผนเดียวกัน ตอมากรมการศาสนาได
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมทั้ง 14 กลุม ทั่วประเทศเพื่อพิจารณามาตรฐาน
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น ระหวางวันที่ 19 – 22 กันยายน พ.ศ.2541 ณ หอง
ประชุมกรมการศาสนา ระบุถึงการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวา ยัง
ไมมีมาตรฐานที่แนนอนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงกรมการศาสนาควรที่จะจัดทําเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้น (กรมการศาสนา  2542: 21-22) 
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กองแผนงาน กรมการศาสนา ไดทําการประเมินผลการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พบวา ดานความพรอมในการดําเนินงานมีปญหา งบประมาณไมเพียงพอกับการ
ดําเนินงาน และการเบิกจายลาชา ผูบริหารตองใชวิธีการตางๆ เชนเงินบริจาค  เงินมูลนิธิ และอื่นๆ
เขามาชวยในการบริหารงาน ขาดแคลนดานวัสดุครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน และสื่อตางๆ 
(สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 10   2543: 45 – 46) 

 
 

ประพจนปญหา 
 ครูเปนบุคลากรในสถานศึกษาที่เปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการทุกระดับ  ทําให
องคกรสูความสําเร็จเจริญกาวหนา  และบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
( ปญญา แกวกียูร และ สุภัทร พันธพัฒนกุล   2545:33 )  แตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษายังไมสามารถที่จะดึงเอาศักยภาพของครูมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จากรายงานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามี
ปญหาในเรื่องขาดครูผูสอน ขาดแคลนครูประจํา มักตองจางครูพิเศษ จึงทําใหการเรียนการสอนไม
ไดผลเทาที่ควร ครูไมคอยมีเวลา มีภารกิจมาก ตองสอนหลายแผนก จึงสอนไดไมเต็มที่ ขาดความ
เอาใจใสผูเรียน ขาดแรงจูงใจในอาชีพ และไมมีการประเมินคุณภาพครู (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2545:97)   

กองแผนงาน กรมการศาสนา ไดทําการประเมินผลการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พบวา  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ขาดครูสอนวิชาสามัญซึ่ง
ไดแก คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ขาดแคลนคูมือครู ที่จะชวยสอน ขวัญและ
กําลังใจบุคลากรไมดี มีการลาออก ทําใหการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง (สํานักงานกลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 10  2543: 46) นอกเหนือจากนั้นครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไมคอยไดเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอน
แบบตางๆ โดยเฉพาะครูที่เปนบรรพชิตที่ไมไดจบทางการศึกษาโดยตรง ครูผูสอนก็ไมไดสอนตรง
กับวิชาเอกที่ตนเรียนมา และครูรอยละ 43.56 ประสบปญหาการสอนในเรื่องที่สอน ดานเทคนิคการ
วัดผลประเมินผล โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ครูอาจารยไดคาตอบแทน ไมเกิน 2,500 
บาท ตอเดือน (มนัส ภาคภูมิ 2538: 19 – 20)  

จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลปรากฏวา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา มีเกณฑมาตรฐานดานครูที่คอนขางต่ํา ดังแผนภูมิตอไปนี ้
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แผนภูมิแสดงรอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพดี 
จําแนกตามสังกัดและรายมาตรฐาน  ( ดานครู ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพดีจําแนกตามสังกัดและรายมาตรฐาน 
(ดานครู) 
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สพฐ. สช. ทองถ่ิน พุทธศาสนา ตชด.

 
มาตรฐานที่ 22    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน  
  เปนสําคัญ  
มาตรฐานที่ 24   ครูมีวุฒิหรือความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคกรมหาชน 2548:7)   

จากแผนภูมิ ในมาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปรากฏวา ครูในสังกัดพระพุทธศาสนาอันไดแกครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญนั้น จัดอยูในอันดับที่ต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 11.5  สวนมาตรฐานที่ 24 
ครูมีวุฒิหรือความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ โรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โรงเรียนในสังกัดพระพุทธศาสนา 
และโรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน  

จากรายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของสงฆในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11  สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา 
การบริหารงานในโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูสอน
บอยครั้ง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนต่ํา   (สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  2538 : 2) สอดคลองกับรายงานการวิจัยของมนัส ภาคภูมิ, รังสรรค พิมพันธุพงษ 
และคณะ (2538:79) เร่ืองการพัฒนารูปแบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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พบวา ระบบการสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับบุคลกรของโรงเรียน ยังไมชัดเจนเพียงพอในการที่
บุคลากรตางๆ เหลานั้นจะเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน   

จากรายงานการวิจัยเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุมโรงเรียนที่ 2 พบวา ปญหาในการบริหารงาน
บุคลากรที่พบมากคือ ขาดการวางแผนบุคลากร ใชระบบอุปถัมภ ไมมีระเบียบที่แนนอนในการ
คัดเลือก ขาดการประชาสัมพันธในการสมัครคัดเลือกบุคลากร และขาดแคลนครูผูสอนสายสามัญ 
อัตราจางเงินเดือนต่ําเกินไป ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินการปฏิบัติงาน
บุคลากรไมเพียงพอ บุคลากรขาดความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ และเปนเหตุใหบุคลากรลาออกพน
จากตําแหนง พระภราดร สุขากุล (2547: บทคัดยอ)    

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล ยังประสบ
ปญหาตางๆ เชน ครูสอนไมตรงกับสาขาที่เรียนมา  ครูไมมีวุฒิทางดานการศึกษา ประสบปญหา
ดานการสอน  ดานเทคนิคการวัดผลประเมินผล เนื่องจากไมมีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร
ที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับผูบริหารจะเปนผูจัดจางเอง  ดวยอัตราเงินเดือนต่ํา หรือตามอัตราการจางที่จะตก
ลงกันเองระหวางครูและผูบริหาร   ครูไมมีหลักประกันความมั่นคงหรือความกาวหนาในหนาที่การ
งาน เชน การไมไดขึ้นเงินเดือน การไมไดรับเงินเดือนตรงตามวันเวลาที่ควรจะไดรับ หรือกรณีถูก
ลอยแพเนื่องจากโรงเรียนเลิกลมกิจการเปนตน ปญหาเหลานี้ทําใหครูขาดขวัญในการปฏิบัติงาน
เปนอยางมากและมักจะหางานพิเศษอื่นๆ ทํานอกจากนี้ยังมีการยายโรงเรียนสอนกันมาก ซ่ึงยอม
กระทบถึงคุณภาพดานการเรียนการสอนดวย จากปญหาตางๆ ดังกลาวพอจะพิจารณาไดวา ครูที่
ทํางานอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําลังประสบปญหาในหลายๆ ดาน ที่อาจ
มีผลทําใหขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญปจจุบันอยูในระดับต่ํา หรืออยูใน
ระดับที่ควรจะไดรับการชวยเหลือหรือปรับปรุงแกไข และบํารุงขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญใหดียิ่งขึ้น  

 
 
 

ความสําคัญของปญหา 
 อุทัย  หิรัญโต (2531: 161-162) กลาวถึงความสําคัญของขวัญวา ขวัญที่ดีจะเพิ่มพลังการ
ทํางานที่สูงขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหผลผลิตสูงไปดวย การสงเสริมใหเจาหนาที่มีขวัญสูงจึงเปน
หนาที่สําคัญของฝายบริหารบุคคล ความสําคัญของขวัญจําแนกไดดังนี้   

1. ขวัญจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันอยางสมานฉันท 
2. ขวัญจะสรางความจงรักภักดีใหแกองคการใหเกิดขึ้นแกเจาหนาที่ทุกคน 
3. ขวัญจะเกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับขององคการเกิดผลในการควบคุมความ 

ประพฤติของบุคคล กลาวคือเจาหนาที่จะอยูในระเบียบวินัย 
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4. ขวัญจะสรางความสามัคคีธรรมขึ้นในหมูคณะ และกอใหเกิดพลังรวม (Group  
Efforce) 

5. ขวัญจะเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุ 
ประสงคขององคการ 

6. ขวัญจะจูงใจใหเจาหนาที่ในองคการมีเจตคติที่ดีตอองคการ และมีความคิดสราง 
สรรคที่เปนประโยชนตอองคการ 

7. ขวัญจะทําใหเจาหนาที่มีความมั่นคงทางใจ และทํางานอยูกับองคการนานเทานาน 
นอกจากนี้ สุภาพรรณ  คํามวง (2525: 25) ไดกลาวถึง ความสําคัญของขวัญในการ

ปฏิบัติงานวา การบริหารงานตามแนวความคิดซึ่งใหความสําคัญของปจจัยในเรื่อง “คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)” เปนพิเศษ โดยถือวาขวัญของบุคคลหรือกลุมคนที่ทํางาน
รวมกันอยูในหนวยงานเปนสิ่งสําคัญ เพราะกําลังขวัญก็เหมือนสุขภาพของมนุษย ซ่ึงตองใหการเอา
ใจใส การตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษา ใหมีสุขภาพกําลังขวัญที่ดีหรือสูงสุดอยูเสมอ ไมวาจะ
เปนกําลังขวัญสวนบุคคล หรือกําลังขวัญขององคการอันเปนสวนรวม 

จากความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานดังกลาว  ทําใหเปนที่ยอมรับกันในทุกองคการ
วา การสรางขวัญที่ดี  เปนพลังที่สําคัญอันหนึ่งที่จะกอใหเกิดความรวมมือและการประสานงาน
เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเปนส่ิงมีชีวิตจิตใจ  มีความรูสึกนึกคิด มีอารมณและ
พฤติกรรมที่จะตอบสนองจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา   
จากสภาพปญหาของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และความสําคัญของขวัญใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการตางๆ    จึงทําใหผูวิจัยในฐานะเปนผูชวยอาจารยใหญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธ์ิศรี สนใจที่จะศึกษาระดับองคประกอบของขวัญ
ที่สงสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้
เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการเสริมสรางขวัญในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพราะวาถาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี ก็จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
อันจะสงผลดีตอการพัฒนาการศึกษาของสงฆ และเปนการสรางศาสนทายาทที่มีคุณภาพตอชาติ
และศาสนาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.  เพื่อทราบระดับองคประกอบของขวัญ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

2.  เพื่อทราบองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 
 

 

คําถามของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดตั้งคําถามของงานวิจยัไวดังนี ้

1.  ขวัญและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
อยูในระดับใด 

2.  องคประกอบใดของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 องคประกอบของขวัญ สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบของขวัญที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังนี้ 

1.  การศึกษาองคประกอบของขวัญ  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาคนควา
จากแนวคิดของ  บุญทัน   ดอกไธสง และคณะ,  นพพงษ  บุญจิตราดุล,  Darrell E. Roach,  Carvell,  
Plippo,  Beach, และ  Tiffin  and  McCormic  โดยผูวิจัยไดสรุปรวบรวมองคประกอบของขวัญโดย
จัดเปน ปจจัยภายใน  และปจจัยภายนอก ดังนี้ 

 1.1  องคประกอบของขวัญที่เปนปจจัยภายใน   
  1.1.1  ความรูสึกมั่นคงในงาน 
  1.1.2  ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต 
  1.1.3  ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 
 1.2  องคประกอบของขวัญที่เปนปจจัยภายนอก 
  1.2.1  รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา 
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  1.2.2  โอกาสกาวหนา 
  1.2.3  คาจาง 
  1.2.4  เพื่อนรวมงาน 
  1.2.5  สภาพในการทํางาน 
  1.2.6  การมีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี 
  1.2.7  สถานะทางสังคม  
2.  การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดโดยศึกษาจาก

งานของ ยนต  ชุมจิต (2536:87) ซ่ึงไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานซึ่งเปนหนาที่ของครูไวดังนี้ 
1.1  การสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆใหแกศษิย     
1.2  การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย 
1.3  ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย 
1.4  ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศษิย  
1.5  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
1.6  จัดกิจกรรมเพื่อความเจรญิงอกงามของศิษย 
1.7  ปฏิบัติงานในหนาที่ ทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ 
1.8  ดูแลสอดสองปองกันภยัพิบัติมิใหเกดิแกทรัพยสินของโรงเรียน 
1.9  สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ 
1.10 รักษาวนิยัและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 

 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย ไดกําหนดตัวแปรตางๆ ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพืน้ฐาน ไดแก สถานภาพสวนตวั อายุ ระดับการศึกษา ระดบัการศึกษาสูงสุด
ดานพระปรยิตัิธรรม ระยะเวลาในการปฏบิัติงานในโรงเรียน  หนาที่นอกเหนือจากการสอน 

2.  ตัวแปรตน ไดแก องคประกอบของขวัญ มีทั้งหมด 10 องคประกอบ คือ  ความรูสึก
มั่นคงในงาน,  ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต,  ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง, รูปแบบการ
ปกครองบังคับบัญชา, โอกาสกาวหนา, คาจาง,  เพื่อนรวมงาน,สภาพการทํางาน,  การมีโอกาส
ไดรับการนิเทศที่ดี  และสถานะทางสังคม  

3.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู อันไดแก  การสั่งสอนศิลป
วิทยาการตางๆใหแกศิษย,  การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย,  
ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย, ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย,  แนะแนวการศึกษา
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และอาชีพ, จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย, ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ, ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน, 
สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ, และการรักษาวินัยและประพฤติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
 
 

ภาพที่ 2    กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                      
 

  ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
              
       
  
 
 
 
 

 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  องคประกอบของขวัญ หมายถึง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกดานสภาพทางจิตใจ

ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีตองานและผูรวมงาน อันประกอบ ดวยผูบังคับบัญชา และเพื่อน
รวมงาน ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นแลวจะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของ
งาน ซ่ึงประกอบไดดวยองคประกอบ  10 อยาง คือ 1) ความรูสึกมั่นคงในงาน  2) ความภาคภูมิใจ

พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของครู  10 ประการ คือ 
 

-  การสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆใหแกศิษย 
-  การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  
   ใหแกศิษย 
- ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย 
- ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย 
- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- จัดกจิกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 
- ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
   เรียบรอยและมีคุณภาพ 
- ดูแลสอดสองปองกันภยัพบิัติมิใหเกิดแกทรัพยสิน 
   ของโรงเรียน 
- สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยาง 
   สม่ําเสมอ 
- รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแก 
   ศิษยและบุคคลทั่วไป 
 

องคประกอบของขวัญ 
----------------------------------------- 

 

องคประกอบภายใน 
-  ความรูสึกมัน่คงในงาน 
-  ความภาคภมูิใจงานและผลผลิต 
-  ความเชื่อมัน่ที่จะปฏิบัติงานใหลุ 
   ลวง 
----------------------------------------- 
 

องคประกอบภายนอก 
- รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา 
- โอกาสกาวหนา 
- คาจาง 
- เพื่อนรวมงาน 
- สภาพในการทํางาน 
- การมีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี 
- สถานะทางสังคม 
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งานและผลผลิต  3) ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 4) รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา  5) 
โอกาสกาวหนา   6)  คาจาง   7)   เพื่อนรวมงาน  8)  สภาพในการทํางาน  9) การมีโอกาสไดรับการ
นิเทศที่ดี  10)   สถานะทางสังคม  

2.  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของ
ครู ตามแนวคิดของ ยนต   ชุมจิต  ที่ไดกลาวหนาที่ของครูไว 10 ประการคือ1)  การสั่งสอนศิลป
วิทยาการตางๆใหแกศิษย 2)การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย  3)  
ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย 4)ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย 5)  แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ     6)  จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย7) ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ 8) ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแก
ทรัพยสินของโรงเรียน  9) สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ 10)  การ
รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 

3. ครู   หมายถงึ บรรพชิต และฆราวาส ที่ทาํหนาที่สอนประจําอยูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2548    

4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   หมายถึง   โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 3   อันประกอบไปดวยโรงเรียนใน 12 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา   
อางทอง    ลพบุรี     สิงหบุรี   สระบุรี   ชัยนาท   อุทัยธานี   สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
และประจวบคีรีขันธ ซ่ึงโรงเรียนเหลานี้วัดจัดตั้งขึ้นในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ หรือที่ดินของมูลนิธิ
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 

 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบระดับองคประกอบของขวัญ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
2.  ทําใหทราบองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
3.  เปนสารสนเทศตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเสริมสรางขวัญในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 การศึกษาเรื่อง องคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบไป
ดวย แนวคิด และทฤษฎีของนักการศึกษา และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นศึกษาเพื่อใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น จึงขอนําเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้   

1.  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
2.  แนวคดิเกีย่วกับขวัญในการปฏิบัติงาน 
3.  หนาที่และความรับผิดชอบของครู 
6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 1.  ประวัติความเปนมา  
  การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษานั้น  เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาคณะสงฆ    เปนการศึกษาที่รัฐกําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของคณะสงฆ       (พระ
ราชวรมุนี  2521: 355)  ซ่ึงมีมูลเหตุสืบเนื่องจากการที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดตั้งโรงเรียน
บาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษา  สํานักเรียนวัด  กลาวคือ  ภายหลังจากการที่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง  คือ  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  และมหามกุฎราชวทิยาลัย  ซ่ึงเปด
ดําเนินการมาตั้งแต  ป  พ.ศ.2432  และ  พ.ศ.2489  ตามลําดับ  ไดเจริญกาวหนามากขึ้น  ทางมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงไดจัดแผนกมธัยมขึ้นมา  เรียกวา  โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  กําหนดให
มีการเรียนบาลี  นักธรรม  และความรูช้ันมัธยม  โดยรับผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  4  
ตอมาเมื่อทางโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี ้  ไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวดัหลายแหง  มพีระภิกษุ
และสามเณรเรยีนกนัมาก  ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษา  จึงไดกําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนี้
ใหมวา  โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาสํานักเรียนวดั  โดยมติสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได
ออกระเบียบกระทรวง  ใหโรงเรียนบาลีวสิามัญศึกษาสํานักเรียนวดั  เปดทําการสอนสมทบในชัน้
ตัวประโยค  คอื ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และชั้นมัธยมศกึษาปที่3  ไดตั้งแตป พ.ศ. 2500  เปนตนมา  
และเมื่อสอบไดแลวกย็ังจะไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย   ดวยเหตุนี้ จึงทํา 

12 
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ใหพระภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกันมาก  โรงเรียนประเภทนี้จึงแพรหลายออกไปยังจังหวัดตาง ๆ  
อยางกวางขวาง  จนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลง  เพราะ
พระภิกษุสามเณรตางมุงศึกษาวิชาทางโลกมากไปเปนเหตุใหตองละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลี  แต
ทางการคณะสงฆก็ยังพิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู  ดังนั้นแมกองบาลี
สนามหลวงสมัยนั้น  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ฟน  ชุตินฺธโร)  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีขึ้นใหม  มีวิชาบาลี  วิชาธรรมและวิชาทาง
โลก  เรียกวา  บาลีศึกษาสามัญและปริทัศนศึกษา  และไดประกาศใชเมื่อ  พ.ศ.  2507  พรอมกับได
ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรี  วาดวยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด
และกําหนดใหพระภิกษุ  สามเณร  เรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  ที่คณะสงฆไดจัดตั้งขึ้นใหม
แทน  แตการปรากฏตอมาวาการศึกษาตามระบบใหมไมเปนที่นิยมของผูเรียน  พระภิกษุ  สามเณร
สวนใหญยังพอใจที่จะเรียนโดยไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู  ดังนั้นนักเรียน
ในโรงเรียนดังกลาวจึงไดพากันเขาชื่อเปนนักเรียนโรงเรียนราษฎรของวัด  ซ่ึงตั้งขึ้นโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการบาง  สมัครสอบบาง  เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง  ทําใหการศึกษาของคณะสงฆ
ในชวงระยะนั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก  (กรมการศาสนา  2521 : 7-9)  เพื่อสนองความตองการ
ของผูเรียน  และแกไขปญหาความสับสนในวงการศึกษาของคณะสงฆกอปรกับขอเรียกรองของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ที่เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการเปดการสอนสมทบในชั้นตัวประโยค
ใหแกพระภิกษุ  สามเณร  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาขึ้น  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2514  โดยมี
วัตถุประสงคที่จะใหการศึกษาดังกลาว  เปนประโยชนตอฝายศาสนจักรและฝายอาณาจักร  กลาวคอื  
ศาสนจักรก็ไดศาสนทายาทที่ดี  มีความรู  ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
กวางขวาง  ประพฤติดีปฏิบัติชอบในขณะดํารงอยูในสมณเพศหรือแมลาสิกขาบทไปแลวก็สามารถ
เขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได  สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
และประเทศชาติไดเชนกัน  (กรมการศาสนา  2544:1) 
 2.  การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในปจจุบัน 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2514 เปนตนมา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นภายใต
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนาเปนผูออกใบอนุญาต การเรียนมีลักษณะเหมือน
โรงเรียนเอกชน ครู และบุคลากรเปนเพียงลูกจางของโรงเรียน  กรมการศาสนาเปนผูอุดหนุน
งบประมาณคาใชจายเปนรายหัว ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545  และมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมไดขึ้นตรงตอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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สามัญศึกษา พ.ศ.2546 โดยมีเจาอาวาส หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสมอบหมายเปนผูจัดการ มีครูใหญ 
อาจารยใหญ หรือเจาอาวาส หรือผูอํานวยการเปนผูบริหารโรงเรียน สวนครูและบุคลากรอื่นๆ เปน
เพียงลูกจางของโรงเรียน โดยโรงเรียนเปนผูจายคาตอบแทนตามกําลังงบประมาณ  

  
แนวคิดเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบตัิงาน 

1.  ความหมายของขวัญในการปฏิบตัิงาน 
 ราชบัณฑิตยสถาน   “ขวัญ” (Morale) หมายถึง ส่ิงที่เปนสิริมงคล ส่ิงที่ดี มีมีตัวตน นิยมกัน
วามีอยูประจําชีวิตของคนนั้นตั้งแตเกิดมา ซ่ึงเชื่อกันวาถาหากมีขวัญอยูกับตัว ก็เปนสิริมงคลเปนสุข
สบาย จิตใจมั่นคง ถาคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็จะออกจากรางกายไปเสีย ซ่ึงเรียกวา ขวัญหาย 
ขวัญหนี ขวัญบิน เปนตน “กําลังใจ” หมายถึง สภาพของจิตที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือรนพรอม
ที่จะเผชิญเหตุการณทุกอยาง” 
 โยเดอร(Yoder , อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2525: 203) กลาววา “ขวัญในการทํางาน หมายถึง 
องคประกอบแหงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรูสึก ซ่ึงเมื่อรวมกันแลว
แสดงใหทราบถึงความรูสึกของผูปฏิบัติการที่มีตองานนั้นๆ เชน ความสัมพันธในการทํางานของ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานอื่นๆ” 

สมพงษ   เกษมสิน (2526: 241) ใหความหมายวา ขวัญในการทํางาน หมายถึง ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคณะ หรือสมาชิกทั้งมวลของหมูคณะ รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความ
เต็มใจ และพยายามที่จะธํารงไวซ่ึงสัมพันธภาพระหวางหมูสมาชิก ทั้งนี้ โดยมุงหวังใหภาระหนาที่
การทํางานของหมูคณะหรือองคการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว      

นิพนธ คันธเสวี (2528:100) ไดใหความหมายไววา ขวัญ (Morale) หมายถึง เจตคติของ
บุคคลแตละคน ของกลุมแตละกลุมที่มีตอสภาพแวดลอมของงานซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพการ
ทํางานเชน ความกระตือรือรน อารมณ ความหวังและความมั่นใจ เปนตน ขวัญที่ดีซ่ึงเกี่ยวกับงาน 
หมายถึงความตั้งใจของคนทํางานที่จะอุทิศเวลาและแรงกายของตน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของหมูคณะและวัตถุประสงคขององคการ 
 เดวิด (Davis, อางถึงใน อุทัย หิรัญโต  2531:160) ก็ใหความเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของขวัญวา หมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นและสะทอนถึงสภาพการทํางาน เชน ความกระตือรือรน 
อารมณ ความหวัง ความมั่นใจ และองคประกอบอื่นๆ  
 ฟลิบโป(Flippo, อางถึงใน เจิดหลา สุนทรวิภาต และคณะ  2531: 29) ยังใหความหมายวา 
ขวัญเปนสภาพทางจิตใจ หรือความรูสึกของแตละบุคคล หรือกลุมบุคคลที่บงชี้ใหเห็นถึงความตั้งใจ
ที่จะรวมมือประสานงานกัน 
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เสนาะ  ติเยาว ( 2532:338) ไดใหความหมายของขวัญไววา ขวัญ(Morale) คือสภาพทางใจ
ที่สะทอนใหเห็นถึงการทํางานของคนหรือเปนความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมของคน ตอการทํางาน 
เชน อารมณ ความกระตือรือรน ความหวัง ความตั้งใจ ขวัญจึงเปนสภาพอยางหนึ่งของจิตใจนี้จะ
เปนสิ่งกําหนดกําลังใจในการทํางานที่มีผลโดยตรงตอเปาหมายในการทํางานของคนและกระทบตอ
งานขององคการ กลาวอีกนัยหนึ่ง ขวัญเปนอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่แสดงออกทางอารมณ
อันจะกอใหเกิดกําลังใจที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  ผลของขวัญจะมีตอความ
กระตือรือรน ความคิดริเร่ิม ความสําเร็จของงาน คาใชจาย 

พิไลวรรณ  แสงขํา  (อางถึงในอรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย 2544:18) กลาวไววา ขวัญหมายถึง 
สภาพจิตใจ อารมณที่เกิดขึ้นตอตนเอง ตลอดจน ความรูสึกที่มีตอเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชา และ
หนวยงานที่ตนสังกัดอยู รวมทั้งความสนใจตอภารกิจหรืองานในหนาที่ 

อัปษรศรี  ปลอดเปลี่ยว (อางถึงใน อรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย 2544: 18) กลาวถึงขวัญและ
กําลังใจในการทํางานวา หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสภาพการณการทํางาน 
เปนความสนใจของบุคคลในกลุมที่จะมุงหนาทํางานในความรับผิดชอบของตนเองอยางไมลดละ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

เสรี  พงศพิศ  (2548 : 15)  ไดอธิบายความหมายของขวัญไววา  “ขวัญ” คือองครวมของคน 
คนที่ขวัญอยูกับเนื้อกับตัวยอมสบายดี ถาไมอยูก็จะเจ็บปวย หรือไมเปนสุข ขวัญหนีดีฝอ  ขวัญหาย 
ตองมีการสรางขวัญและกําลังใจ 

บีช (Beach 1970:460) กลาววา ขวัญ หมายถึง ความพึงพอใจของคนทํางานที่ไดรับจาก
เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หนวยงานและสิ่งแวดลอม 

พจนานุกรม Webster (Neufeldt 1993:822) อธิบายความหมายของคําวา Morale ซ่ึงตรงกับ
คําวา “ขวัญ” ในภาษาไทยวา หมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นและสะทอนใหเห็นสภาพของการทํางาน เชน 
ความกระตือรือรน อารมณ ความหวัง ความกลา ความมั่นใจ และอื่นๆ ในทางตรงขามอาจแสดง
ออกมาในรูปของความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง และการขาดความเชื่อมั่น 
 จากความหมายของคําวาขวัญดังกลาว  สรุปไดวา ขวัญ หมายถึง สภาวะทางจิตใจ และ
อารมณ ที่ถูกกระตุนความรูสึกโดยแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่พึงพอใจ และไมพึงพอใจ อันเปน
การบงชี้ใหเห็นถึงความตั้งใจ และทําใหเกิดกําลังใจที่จะรวมมือประสานงานกันระหวางเพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงานอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน  
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2.  ประโยชนและความสําคญัของขวัญ 
 ขวัญในการปฏิบัติงานมิไดเปนปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงตองมีปจจัยอ่ืน ไดแก การมีผูนําที่มีความรูความสามารถ การมีปจจัยเทคนิคตางๆ เปน
ปจจัยเสริม ผสมผสานกับการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลทํางานรวมกันในหนวยงาน มีขวัญในการ
ปฏิบัติงานสูงแลว ก็เปนหลักประกันวา บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นจะทํางานรวมกันได และงานนั้นมี
ประสิทธิภาพในระยะเวลาที่ยาวนาน(Flippo, อางถึงใน สุภาพรรณ คํามวง  2525: 26) 
 ขวัญของผูปฏิบัติงานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความสําคัญและยุงยากในกระบวนการ
บริหาร เพราะบุคคลหรือกลุมบุคคลในหนวยงานหรือองคการ  มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของงานในองคการมาก  การจัดระบบบริหารเกี่ยวกับบุคคล จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตอง
คํานึงถึงเรื่องตางๆที่มี่อิทธิพลตอบุคคลในองคการโดยสวนรวม เชน พฤติกรรมขององคการความรู
ความสามารถของบุคคล ความตองการของบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งขวัญในการทํางานของบุคคล
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ ผูบริหารสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของกลุมที่แสดง
ออกมาในลักษณะตางๆกัน ผูบริหารที่ดีจะรูจักใชศิลปะในการจูงใจ และการโนมนาวจิตใจบุคคล
ในองคการใหมีการประสานสามัคคีกัน เพื่อกอใหเกิดผลงานของกลุมที่จะนําองคการไปสูเปาหมาย
ที่กําหนดไว จึงควรจะไดมีการเสริมสรางขวัญในการทํางานดวยวิธีตางๆ เพื่อสนองความตองการ
ทางดานรางกายและจิตใจ การสรางแรงจูงใจและการเสริมแรงในการทํางานจึงควรไดมีการคํานึงถึง
และปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ เพื่อลดปญหาเรื่องบุคคลใหลดนอยลง และมีผลในทางที่ดีตอองคการ  
(สมาน  รังสิโยกฤษณ  2523: 39)  

สมพงศ  เกษมสิน  (2526: 341 – 342 ) ไดอธิบายถึงความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
2. สรางความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอหมูคณะและองคการ 
3. เกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการควบคุมประพฤติของพนักงาน 

เจาหนาที่ใหปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงระเบียบวินัย  และมีศีลธรรมอันดีงาม 
4.    สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวมในหมูคณะทําใหเกิดพลัง 

สามัคคี  ดังที่วา  พลํ  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  อันสามารถจะฟนฝาอุปสรรค ทั้งหลายขององคการได 
5. เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง   บุคคลในองคการ      นโยบายและ 

วัตถุประสงคองคการ 
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อุทัย  หิรัญโต (2531: 161-162) กลาวถึงความสําคัญของขวัญวา ขวัญที่ดีจะเพิ่มพลังการ
ทํางานที่สูงขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหผลผลิตสูงไปดวย การสงเสริมใหเจาหนาที่มีขวัญสูงจึงเปน
หนาที่สําคัญของฝายบริหารบุคคล ความสําคัญของขวัญจําแนกไดดังนี้   

1. ขวัญจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันอยางสมานฉันท 
2. ขวัญจะสรางความจงรักภักดีใหแกองคการใหเกิดขึ้นแกเจาหนาที่ทุกคน 
3. ขวัญจะเกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับขององคการเกิดผลในการควบคุมความ 

ประพฤติของบุคคล กลาวคือเจาหนาที่จะอยูในระเบียบวินัย 
4. ขวัญจะสรางความสามัคคีธรรมขึ้นในหมูคณะ และกอใหเกิดพลังรวม (Group  

Efforce) 
5. ขวัญจะเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและ 

วัตถุประสงคขององคการ 
6. ขวัญจะจูงใจใหเจาหนาที่ในองคการมีทัศนคติที่ดีตอองคการ และมีความคิด 

สรางสรรคที่เปนประโยชนตอองคการ 
7. ขวัญจะทําใหเจาหนาที่มีความมั่นคงทางใจ และทํางานอยูกับองคการนาน 

เทานาน 
เดวิส(Davis 1951:144) ไดกลาวถึงความสําคัญของการที่คนในหนวยงานมีขวัญในการ

ปฏิบัติงานสูงไวดังนี้ 
1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 
2. สรางความซื่อสัตยและความภักดีใหมีตอองคการ 
3. เสริมสรางวินัยอันจะทําใหมีการปฏิบัติตามกฎขอบังคับและคําส่ัง 

                           4. ทําใหองคการนั้นแข็งแกรงสามารถฟนฝาอุปสรรคในยามคับขันได 
5. ปฏิบัติงานจะมีความเขาใจตอองคการมากขึ้น 
6. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกิจการตางๆ 
7. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในองคการของตนเอง 

 
ขวัญจึงเปนสิ่งสําคัญในการบริหารมาก เพราะบุคคลที่มีขวัญดี จะชวยใหเกิดประโยชน

เกื้อกูลตอการปฏิบัติงานอยางมากมาย การใหความสําคัญในเรื่อง ขวัญ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหาร
ทุกคนควรทราบ และเขาใจ เพื่อหาแนวทางเสริมสรางและบํารุงขวัญของบุคลากรในองคการใหอยู
ในสภาพที่เปนขวัญดี เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการตามที่ตองการ 
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 3.  องคประกอบของขวัญในการปฏิบตังิาน 
  องคประกอบที่ทําใหเกิดขวัญในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ ซ่ึงมีผูกลาวถึงและ
แสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2527: 257-258) ไดกลาววา องคประกอบที่จะทําใหขวัญของคนใน
องคการดีหรือไมขึ้นอยูกับ 

1. หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงคไวแนนอน ชัดเจนเพียงใด 
2. วัตถุประสงคนั้น ไดรับการยอมรับและเปนที่พึงพอใจของทุกคนเพียงใด  
3. คนทํางานมีความพอใจและภูมิใจในงานที่ตนปฏิบัติเพียงใด 
4. มีความสัมพันธอันดีระหวางคนปฏิบัติงานหรือไม 
5. มีการนิเทศงานอยางเพียงพอและทั่วถึงเพียงใด 
6. มีส่ิงตอบแทนใหกับบุคคลที่ปฏิบัติงานเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
7. มีการจัดการสื่อสารไดดีและทั่วถึงเพียงใด 
8. สุขภาพกายและจิตใจโดยทั่วไปของคนทํางานดีเพียงใด 

 บุญทัน  ดอกไธสง และ เอ็ด  สาระภูมิ (2529: 225) กลาวถึงองคประกอบของขวัญในการ
ทํางาน สรุปไดดังนี้ 

1. ขวัญที่เกิดจากความเสมอภาค 
2. ขวัญที่เกิดจากความเปนธรรม 
3. ขวัญที่เกิดจากมิตรรวม 
4. ขวัญที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 
5. ขวัญที่เกิดจากนักบริหาร 

 คารเวล (Carvell,  อางถึงใน อารี เพชรผุด  2530: 54-56) ไดกลาวถึงองคประกอบของขวัญ 
ไว  9 ประการ คือ  

1. คุณคาของงาน 
2. การนิเทศงาน 
3. สภาพการทํางาน 
4. คาจางหรือคาแรง 
5. โอกาสที่จะกาวหนา 
6. ความปลอดภัย 
7. การจัดการ 
8. สภาพแวดลอมทางสังคม 
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9. การติดตอส่ือสาร 
 ทิฟฟน แอนด แมคคอรมิค (Tiffin and McCormic, อางถึงใน สุบิน ฉัตรดอน  2532: 16) มี

ความเห็นวาองคประกอบที่มีผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน ไดแก 
1. สภาพการทํางาน 
2. การจัดการ 
3. คาจาง 
4. ช่ัวโมงการทํางาน 
5. เพื่อนรวมงาน 
6. ลักษณะงาน 
7. การเลื่อนตําแหนง 
8. การนิเทศงาน 
9. การสื่อขาวสารและการคมนาคม 
10. การยอมรับนับถือ 
11. ความมั่นคง 

  ดารเรล อี โรช (Darrell E. Roach, อางถึงใน สรอยตระกูล อรรถมานะ 2541: 367) ไดกลาว
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนสวนประกอบของขวัญในบทความชื่อ “Dimensions of Employee 
Morale” วาสวนประกอบของขวัญมี 12 ประการ ดังนี้ 

1. เจตคติทั่วไปที่มีตอองคการ 
2. เจตคติโดยทั่วไปที่มีตอมาตรฐานของงาน 
3. ความภาคภูมิใจในองคการ 
4. ความพึงพอใจในตัวของงานเอง 
5. ความพึงพอใจที่มีตอมาตรฐานของงาน 
6. การควบคุมบังคับบัญชาแบบคิดคํานึงถึงผูอ่ืน 
7. ปริมาณงานและความตึงเครียดของงาน 
8. การปฏิบัติตนตอบุคคลแตละคนในองคการ 
9. ความพอใจในอัตราคาจาง 
10. เจตคติที่มีตอระบบการติดตอส่ือสารเปนทางการขององคการ 
11. ความพึงพอใจในความกาวหนาและโอกาสแหงความกาวหนา 
12. เจตคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน 
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  ฟลิปโป (Plippo1975, อางถึงใน ถวิล โอทอง  2545:34) ไดกลาวถึงองคประกอบของขวัญ
วามีดังตอไปนี้ 

1. เงินเดือน  
2. ความมั่นคง 
3. สภาพในการทํางาน 
4. ความเชื่อมั่นทีจ่ะปฏิบัติงานใหลุลวง 
5. ลักษณะรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา 
6. โอกาสกาวหนา 
7. ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน 
8. ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
9. สถานะทางสังคม 
10. โอกาสประกอบกิจกรรมที่มคีุณคา  

 บรีช (Brech1966: 508 – 516) ไดกลาวถึง  องคประกอบที่เกี่ยวของกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานวา มี 11 ประการ ดังนี้ 

1.  ความรูสึกมั่นคงในงาน 
2.  รายไดเพียงพอสําหรับครอบครัวในระดับที่มีเหตุผล 
3.  มีโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา 
4.  ไดรับความยุติธรรม 
5.  สถานภาพในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
6.  ผูรวมงานมีโอกาสรับรูขาวสารขององคการ มีการสื่อความหมายเพื่อความ 

เขาใจและใหเกิดความรวมมือที่ดี 
7.  มีภาวการณเปนผูนําที่ดี 
8.  การคนหาวิธีพัฒนางาน 
9.  ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต 
10.การมีโอกาสนิเทศที่ดี 
11.การปรึกษาหารือรวมกัน 

 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวมาสามารถวิเคราะหไดวาองคประกอบของขวัญนั้นมี
องคประกอบใหญๆ  2  ประการ คือ  1) องคประกอบภายนอกตัวบุคคล  เชน ความเขากันไดกับ
เพื่อนรวมงาน   การนิเทศงานการนิเทศงาน  การจัดการฯลฯ  2) องคประกอบภายในตัวบุคคล  เชน  
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ความรูสึกมั่นคงในงาน  ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต  พอใจในอัตราคาจาง ฯลฯ  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของพระพุทธศาสนา  ที่กลาวถึงองคประกอบที่ยิ่งใหญไว 2   ประการคือ  
  1. องคประกอบภายนอกคือ ประโตโฆสะ หมายถึงเสียงจากผูอ่ืน อันไดแก คํา
บอกเลา ขาวสาร คําชี้แจงอธิบาย การแนะนําชักจูง การสั่งสอน การถายทอด การไดเรียนรูจากผูอ่ืน  
  2. องคประกอบภายในตัวบุคคลคือ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทําในใจโดย
แยบคาย อันไดแก การพิจารณาสืบคนถึงตนเคา การใชความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอยางมี
ระเบียบ การรูจักคิดพิจารณาดวยอุบาย การคิดแยกแยะออกดูตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ  
 องคกรตางๆ มีองคประกอบทั้งที่เปนบุคคล และสภาพแวดลอมของบุคคล  การที่บุคคลจะ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จมีคุณภาพ องคประกอบภายนอกตัวบุคคล(ประโตโฆสะ)ตองเอื้อตอ
ความคิดภายในตัวบุคคล ซ่ึงก็คือองคประกอบภายในนั่นเอง  และบุคคลนั้นตองใชความคิดอัน
ประกอบไปดวยปญญา คือโยนิโสมนสิการ เปนเครื่องคิดวิเคราะหแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกตอง อัน
จะสงผลตอกําลังขวัญที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
4.  การตรวจสอบและการวัดระดับขวัญ 
ภิญโญ  สาธร (2516:273) กลาววา ขวัญและกําลังใจของคนเปนเรื่องที่นักวิชาการไดศึกษา

กันมานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารบุคคล ในหนวยงานตางๆเมื่อมีการพัฒนา
หนวยงานแลวผูบังคับบัญชาจะพิจารณาเรื่องการสรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่ในหนวยงาน
กอนอื่นใดเพราะผลของการทํางานจะสําเร็จลุลวงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคนในหนวยงานกอน
อ่ืนใดเพราะผลของการทํางานจะสําเร็จลุลวงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคนในหนวยงานนั้นๆ ซ่ึง
หากไมไดรับการบํารุงขวัญ ไมไดรับการเอาใจใสดูแลเทาที่ควร ขาดสมรรถภาพ ขาดกําลังใจการ
ปฏิบัติงาน ขาดความจงรักภักดีและขาดความรับผิดชอบแลวงานในหนาที่หรือวัตถุประสงคหลัก
ของหนวยงานก็จะไมบรรลุผล 

 สมพงศ  เกษมสิน  (2526:  243)  เสนอแนะลักษณะที่ช้ีใหเห็นถึงสภาพของขวัญโดยทั่วไป
ดังตอไปนี้ 
  1.  ระดับความสม่ําเสมอของผลงาน  การที่ผลงานในความรับผิดชอบของ
หนวยงานลดลงอยางรวดเร็ว  หรือลดแลวไมยอมขึ้นสูระดับปกติเปนเวลานาน  ยอมเปนเครื่องชี้ให
ทราบถึงความบกพรองของการทํางาน  ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากขวัญของผูปฏิบัติงานก็ได 
  2.  การขาดงาน  หรือความเฉื่อยชา  ขวัญดีแสดงออกโดยความกระตือรือรนใน
การทํางานและตั้งใจทํางาน   การขาดงานหรือลางานบอย  ๆ   ของคนในองคการ   ยอม
กระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพของการทํางาน  เหตุผลในการลาหรือพฤติการณในการหยุดงาน  
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อาจชี้ใหเห็นสภาพอันแทจริงของขวัญของคนงานไดดีวามีอะไรกระทบกระเทือนขวัญบาง  ความ
เฉื่อยชาก็ เชนกันจะตองมี เหตุใหทํ า   หรือสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงานอาจได รับความ
กระทบกระเทือน  จึงทําใหขาดความกระตือรือรน  ซ่ึงสภาพเหลานี้จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นสภาพ
ขวัญของผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
  3.  การลาออกจากงานหรือขอโยกยายงานแมวาองคการจะไดจัดสวัสดิการตาง ๆ  
ไวใหและไดจัดระบบเงินเดือนคาจางใหอยางเปนธรรม  รวมทั้งสภาพแวดลอมการทํางานไวอยางดี
แลวก็ตาม  แตยังมีคนงานลาออกหรือขอโยกยายจํานวนมาก  ก็พอจะอาศัยเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับ
ขวัญของผูปฏิบัติงานไดวา  อาจมีบางสิ่งบางอยางผิดปกติ  และถาสิ่งบํารุงขวัญตาง ๆ  ไมมีอะไร
บกพรองก็เปนที่นาสังเกตและนาจะตองนํามาวิเคราะหวาอะไรเปนเหตุทําใหขวัญเสื่อม  และจะ
หาทางปรับปรุงบํารุงขวัญไดอยางไร 
  4.  คํารองทุกข  หรือบัตรสนเทห  คํารองทุกขของคนงานก็ดี  หรือบัตรสนเทห
กลาวโทษการทํางานของคนในองคการก็ดี  หากมีบอย ๆ  เสมอ ๆ  จะเปนเครื่องชี้ใหทราบวาเกิด
ความบกพรองในการทํางานขึ้น  การรองทุกขหรือบัตรสนเทหจะมีขึ้นยาก  หากปฏิบัติงานตามปกติ  
และคนงานทุกคนไดรับความดูแลเอาใจใสโดยเสมอหนา  ดังนั้น  คํารองทุกขหรือบัตรสนเทหจึง
เปนเครื่องชี้สภาพขวัญในการปฏิบัติงานได 
  5.  การกรอกแบบสอบถาม  การกรอกแบบสอบถามตามระยะเวลาอันเหมาะสม  
เชน  จํานวน  4  เดือนตอครั้ง  หรือ  6  เดือนตอครั้ง  นับวาเปนเครื่องมือท่ีดีในการตรวจสอบสภาพ
ขวัญของการทํางานโดยทั่วไปได 

 6.  การสัมภาษณ วิธีที่จะทราบถึงสภาพขวัญอีกวิธีหนึ่งคือ การสอบถามโดยวิธี
สัมภาษณ การสนทนาโดยตรงจะทําใหไดคําตอบตรงไปตรงมา วิธีนี้อาจจะไดคําตอบแปล
ความหมายไดชัดกวาแบบสงคําถามใหตอบ แมจะเปนวิธีการที่ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายมากก็
ตาม 

วิจิตร  อาวะกุล (2528 : 260-261) ไดใหความเห็นวา อาการที่แสดงใหเห็นวา คนมขีวญัไมด ี
คือ 
  1.  มีอาการหวาดผวา  ตื่นเตน  ตื่นตระหนกตกใจตอขาวและเหตุการณตาง ๆ  ได
งาย  แมมีเหตุการณเล็ก ๆ  นอย ๆ  ก็มีการวิพากษวิจารณเปนเรื่องใหญโต  มีขาวลือและการซุบซิบ
นินทาวารายกันมาก 
  2.  มีบรรยากาศซบเซา  เศราสรอย  บุคคลไมคอยร่ืนเริงแจมใส  มักแสดงอาการ
มึนชา  บึ้งตึง  เฉื่อยชาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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  3.  มีการขาด  การลา  การมาทํางานสายเพิ่มขึ้นผิดปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขณะที่มีปริมาณงานที่จะตองทํามาก 
  4.  การทํางานผิดพลาด  ไมแนนอน  เชื่อถือไมไดและมีอาการผิดปกติ 
  5.  มีการลาออก  หรือโยกยายงานในอัตราที่เพิ่มขั้นอยางผิดปกติ 
  6.  ขาดความสามัคคีในหนวยงาน  มีการทะเลาะเบาะแวงแกงแยงชิงดีกัน  อิจฉา
ริษยา  กระทบกระทั่งกันในระหวางบรรดาสมาชิกของหนวยงาน 
  7.  ผูใตบังคับบัญชาใหความเฉยเมยเย็นชาตอผูบังคับบัญชาพยายามหลีกเล่ียงไม
พบปะหารือหรือเดินสวนกัน  ไมคอยอยากมองหนาเมื่อพูดกัน  การพูดคุยแบบถามคําตอบคํา 
  8.  แสดงอาการเข็งกราวกระดางกระเดื่อง  ไมสุภาพ  ไมเชื่อฟง 
  9.  แสดงความไมสนใจงานหรือไมเอาใจใสเพื่อนรวมงาน 
  10.  มักแสดงประหนึ่งวาทํางานและมีงานยุงตลอดเวลา  แตงานไมเสร็จสักที  งาน
เสร็จชา  เดินไปเดินมา  ไมตั้งใจทํางานอยางจริงจัง 
  11.  มีการรองทุกข  บัตรสนเทหมากผิดปกติ 

 12. บุคคลมักแสดงออกทางอารมณไมดี  หงุดหงิด  วิพากษวิจารณในเรื่อง
หยุมหยิม 

ธีรนันท  ทีทา (2539:16)  ไดสรุปวา ขวัญสามารถสังเกตไดจากความรูสึกที่แสดงออกทาง
อารมณหรือทาทีของบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการตอลักษณะตางๆ ดังนี้คือ 

1. ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 
2. ความรูสึกรับผิดชอบในงาน 
3. ความรูสึกมั่นคงในการทํางาน 
4. ความรูสึกพอใจกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
5. ความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน 
6. ความรูสึกไดรับการยอมรับจากสังคม 

อวยชัย ชบา และคณะ (อางถึงใน อลิศรา สืบสังข 2542:14) ไดใหขอสังเกตที่แสดงวา 
สมาชิกในหนวยงานมีสภาพขวัญกําลังใจไมดี มีลักษณะดังนี้ 

1. บรรยากาศในหนวยงานไมแจมใส มีการทะเลาะเบาะแวงในหมูสมาชิกกันเอง  
2.  มีความเฉื่อยชาความลาชาในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
3.  งานมีความผิดพลาดเชื่อถือไมได 
4.  มีการขาดลามากกวาปกติ โดยเฉพาะในขณะที่มีงานมากหรือรีบดวน 
5.  มีการลาออกจากงาน หรือยายไปอยูที่อ่ืน โดยความสมัครใจในอัตราเพิ่มมาก 
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ขึ้นอยางผิดปกติ 
6.  ผูใตบังคับบัญชามีความเย็นชาตอผูบังคับบัญชา 
7.  ไมมีการเชื่อฟง ไมสุภาพ ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาอยูเสมอ 
8.  มีคํารองทุกข  หรือคํารองเรียนจากประชาชนมากผิดปกติ 

เดวิส (Davis1981 อางถึงใน อลิศรา สืบสังข 2542:13) ไดกลาวเปรียบเทียบวาขวัญกําลังใจ
เปรียบเสมือนสุขภาพรางกายของมนุษย เพราะขวัญกําลังใจอาจเปนไปไดทั้งในการที่มีขวัญกําลังใจ
สูงและต่ํา รางกายของมนุษยจะมีทั้งแข็งแรงและออนแอในการที่จะมีรางกายที่แข็งแรงอยูเสมอ
จะตองมีการออกกําลังกาย และตรวจสุขภาพรางกายอยูเปนประจํา เชนเดียวกับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคลในองคการ ควรจะมีการตรวจสอบอยูเสมอ โดยสามารถที่จะศึกษาได
จากพฤติกรรมที่แสดงออกของการมีขวัญกําลังใจ ในลักษณะดังนี้ 

1.  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 
2.  มีความรูสึกรับผิดชอบในหนาที่ 
3.  มีความรูสึกประสบผลสําเร็จ 
4.  มีความรูสึกมั่นคงในการทํางาน 
5.  มีความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน 

ทองศรี  กําภู  ณ อยุธยา  (อางถึงใน อัญชลี ดีชวย 2545 :15) ไดกลาวไววาทรัพยากรมนุษย
เปนสิ่งที่มีคุณคา ซ่ึงจะตองดํารงรักษาไวมีอยู 4 ประการ คือ 

1.  มนุษยเปนสิ่งที่มีคุณคา  ซ่ึงก็มีความเสื่อมเปนธรรมดา ดังนั้นจึงจําเปนตอง
พยายามยืดเวลาความมีคุณคาออกไปใหนานเทานาน ในแงขององคกรแลวยอมตองการรักษากําลัง
แรงงาน (Workforce) ที่มีสวนสําคัญในการผลิตงานใหมีคุณภาพสูงในระดับที่พึงปรารถนาอยูเสมอ 

2.   มนุษยมีชีวิตจิตใจปรารถนาการดูแลเอาใจใส ซ่ึงเปนสิ่งชวยมนุษยทุกรูปทุกนาม 
คงจะปฏิเสธไมไดวาขวัญและกําลังใจ เปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดผลงานมากยิ่งขึ้น 

3.  มนุษยมีพลังความสามารถทางกายจํากัด อันเปนเรื่องของธรรมชาติถารางกาย
ออนแอ เจ็บไขบอยๆ คงจะหากําลังใจกําลังปญญา ที่จะทํางานใหเกิดผลไดลําบาก รางกายคนเราจึง
ควรจะตองแข็งแรง และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ 

4.  มนุษยเปนผูมีปญญาและความสามารถ สวนหนึ่งเปนส่ิงที่ติดมากับตัวอีกสวน
หนึ่งเปนสวนที่พัฒนาใหเกิดขึ้นได และยังสามารถพัฒนาใหเกิดเปนทักษะ ในรูปแบบตางๆอีกดวย 
ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่มีคุณคาตอองคกรทั้งสิ้น ยิ่งองคกรใดสามารถดึงเอาความสามารถเฉพาะตัว
เหลานั้น ใหเขากันไดในระหวางสมาชิกองคกรดวยกัน โดยประสานเขากับความตองการของ
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องคกรอีกตอหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายรวมขององคกรดวยแลว ยอมเชื่อไดวาองคกรนั้น
จะไดประโยชนเหลือคณานับ 
 การวินิจฉัยขวัญจะตองนําระบบงานมาประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งนี้เพราะความเสื่อม
ขององคการนั้น  ระบบงานมีสวนเกี่ยวของอยูดวยไมนอย  ฉะนั้นการสรางเสริมและบํารุงรักษา
ขวัญจึงควรพิจารณาทั้งในแงตัวบุคคลและระบบงานควบคูกันไปดวย  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคร ู
  พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงครูในฐานะบุคคลที่ทําหนาที่ 2 ประการดวยกัน  หนาที่ประการ
ที่  1 ทานเรียกวาเปนสิปปทายกหรือศิลปะทายก  สิปปทายก คือ ผูใหหรือผูถายทอดศิลปวิทยา อันนี้
เปนหนาที่ที่เขาใจกันโดยมากพอนึกวาเปนครูก็ตองสั่งสอนวิชาการตางๆ  และวิชาการเหลานั้นโดย
ปกติก็หมายถึงหลักความรูสําหรับศิษยจะนําไปใชประกอบอาชีพ  ดําเนินชีวิตเพื่อพ่ึงตนเองได และ
ทําประโยชนแกสังคมตอไป อันนี้ก็หมายความวา วิชาสวนใหญเปนวิชาสําหรับเลี้ยงชีพตนเองและ
สามารถที่จะทําประโยชนแกสังคมดวยอาชีพของเขานั้น  และอีกดานหนึ่งนอกจากการถายทอด
ใหแกศิษยก็คือ ในแงของครูเองที่วาเปนผูรักษาสืบตอศิลปวิทยา ครูอาจารยนั้นก็ควรจะมีความถนัด
และมีหนาที่จําเพาะ ในการคนควาแสวงหาเพิ่มพูนความเจริญกาวหนาของวิทยาการในสาขาที่ตนมี
ความชํานาญเปนพิเศษ เปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายเฉพาะจากสังคมใหชวยกันคนควาแสวงหา
วิชาการในสาขาของตน ใหลึกซึ้งกวางขวางออกไป  และเปนผูดํารงรักษาถายทอดสืบตอกันมา  
นับวาเปนหนาที่อันสําคัญ เปนหลักในการทําจะสืบทอดมรดก ของสังคมมรดกของสังคม หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพื่อใหเปนประโยชนแกคนรุนหลังตอไป  สรุปวา หนาที่
ประการที่ 1 นี้สัมพันธกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ  การดําเนินชีวิตในปจจุบัน และการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม ทางศิลปวิทยา  อันนี้เราเรียกวาหนาที่ครูในฐานะที่เปนสิปปทายก 
 นอกจากการเปนสิปปทายกแลว ครูยังมีหนาที่อีกประการหนึ่งซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญกวา
หนาที่ประการแรกและเปนเนื้อแทของการศึกษาทีเดียว หนาที่นี้ทานเรียกวา เปนกัลยาณมิตร  
กัลยาณมิตรนั้นเปนศัพทธรรมดานี้เอง ถาเราจะแปลก็แปลวา  เพื่อนที่ดีหรือเพื่อนแท แตความหมาย
ในทางศาสนานั้นยกยองศัพทนี้ใหเปนคําแสดงหนาที่ครู ตั้งแตทานผูเปนบรมครู พระพุทธเจามา
ทีเดียว  พระพุทธเจาทรงเรียกพระองควาเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลายโดยตรัสวา พระองคเปน
กัลยาณมิตรชวยใหสัตวทั้งหลายไดรอดพนจากทุกข โศก  ชรา มรณะ นี้คือหนาที่ของพระบรมครู  
และครูทั้งหลายก็ทําหนาที่เดียวกับพระบรมครูนี้ คือทําหนาที่กัลยาณมิตร… ภารกิจประการที่ 2 
ของครูในฐานะกัลยาณมิตรก็คือการที่จะชวยชี้ชองทางใหศิษย หรือผูที่รับการอบรมสั่งสอนนั้นเปน
คนรูจักคิด รูจักมองความหมายของสิ่งตางๆ อยางถูกตอง รูจักแสดงออกอยางมีเหตุผลและมีความ
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รับผิดชอบ และรูจักการดําเนินชีวิตที่ดี พูดส้ันๆ ก็คือ ปญญาและคุณธรรม อันนี้คือภารกิจของครูที่
แทจริง เปนเนื้อแทของการศึกษาในความหมายทางพระพุทธศาสนา (พระราชวรมุนี  2528:53-55, 
57)  
  ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เร่ืองทิศ 6 ซ่ึงเปนการกลาวถึงครูอาจารยมีหนาที่จะ
พึงปฏิบัติตอศิษย ดังนี้ 

1. ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี 
2. สอนใหเขาใจแจมแจง 
3. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
4. ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ 

        5.    สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือฝกใหรูจักเล้ียงตัว รักษาตัวในอันที่จะดําเนิน
ชีวิตตอไปดวยดี (ยนต ชุมจิต 2536:81)  

กรมสามัญศึกษาไดออกระเบียบวาดวยการแตงตั้งครูในโรงเรียน  สังกดักรมสามัญศึกษา  
ทําหนาที่รับผิดชอบในตําแหนงงานตางๆ  พ.ศ.2513 (หนวยศกึษานิเทศก 2515) ซ่ึงไดระบุหนาที่
และความรับผิดชอบของครูสอนประจําชัน้หรือสอนประจําวิชา ดั้งนี ้

1. สอนสัปดาหละไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 
2. ทําบันทึกการสอนและเตรียมอุปกรณการสอน 
3. รวมมือกับหวัหนาหมวดวิชาและครูอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมที่เปนเครื่องสงเสริมการ 

เรียนของนักเรียน 
4. ศึกษาเกีย่วกับเด็ก อบรม และชวยแกปญหาใหแกเดก็เปนรายบุคคล 
5. ตรวจแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทํา 
6. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและรูจักนํามาปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
7. ตรวจตรา ดแูลสุขภาพอนามยัของนักเรยีน 
8. ดําเนินการวัดผลการศึกษาใหถูกตองตามระเบียบและหลกัการวดัผลการศึกษา 
9. จัดหองเรยีนใหสะอาดเรยีบรอย เหมาะสมกับการสอนอยูเสมอ 
10. ทํางานธุรการที่เกี่ยวกับนักเรียนในชัน้ เชน บัญชีเรียกวาสมุดประจําชัน้ สมุด 

รายงาน ฯลฯ 
11. ติดตอกับผูปกครองนักเรียน เพื่อชวยแกปญหาเกี่ยวกับเด็ก 

ตามมาตรฐาน 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พุทธศักราช 2532 ซ่ึงประกาศ 
ใชเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2528 คณะกรรมการขาราชการครู ไดจัดทํามาตรฐานกาํหนดตําแหนง
ขาราชการครู ไดกลาวถึงหนาที่และความรบัผิดชอบของครู ไวดังนี ้
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ตําแหนงครู 1 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนในลักษณะผูสอนชั้นตน โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

1. ทําการสอนและอบรมความรูสามัญและ/หรือวิชาชีพตามหลักสูตร 
2. ใหบริการทางการศึกษา สงเสริมการเรียนการสอน 

  3. รับผิดชอบปกครองดูแลความประพฤติ การรักษาวนิัยและสุขภาพ  และดแูล
การศึกษาเลาเรียนของนักเรยีนและนักศกึษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
              4.  ศึกษาคนควา รวบรวมวิทยาการและประสบการณใหมๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 5.  รูจักใชส่ือการเรียนการสอนและเครื่องมืออุปกรณอ่ืนๆและเก็บรักษาอยาง 
ถูกตอง 

 6.  รักษาวนิัยและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรยีนและนกัศึกษา 
 7.  ติดตอสัมพันธกับผูปกครองเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
 8.  ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษตามลักษณะประเภทและระดับการศึกษา 
 9.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตําแหนงครู 2 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนในลักษณะผูชํานาญงานชั้นตน โดยมหีนาทีแ่ละความ

รับผิดชอบดงันี้ 
1. ทําการสอนและอบรมความรูสามัญและ/หรือวิชาชีพตามหลักสูตร 
2. ใหบริการทางการศึกษา สงเสริมการเรียนการสอน  
3. รับผิดชอบปกครองดูแลความประพฤติ การรักษาวินยัและสุขภาพ  การดูแล 

การศึกษาเลาเรียนของนักเรยีนและนักศกึษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
4. ศึกษาคนควา รวบรวมวิทยาการและประสบการณใหมๆในสาขาวิชาที ่

เกี่ยวของ 
5. รูจักใชส่ือการเรียนการสอนและเครื่องมืออุปกรณอ่ืนๆ และเก็บรักษาอยาง 

ถูกตอง 
6. รักษาวนิัยและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรยีนและนักศกึษา 
7. ติดตอสัมพันธกับผูปกครองและประชาชนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
8. ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษตามลักษณะประเภทการศึกษาและระดับการศึกษา 
9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ยนต  ชุมจิต (2536: 81-84) ไดกลาวถึงหนาที่และความรับผิดชอบของครูตามทัศนะของ
บุคคลทั่วไปไวดังนี ้
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1. สอนศิลปะวิทยาการตางๆใหแกศษิย 
2. ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ีงามใหแกศษิย 
3. ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย 
4. การประเมินความเจริญกาวหนาของศิษย 
5. แนะแนวการศกึษาและอาชีพแกศิษย 
6. จัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมความเจริญงอกงามของศิษย 
7. ปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเรจ็เรียบรอยและม ี

คุณภาพ 
8. ดูแลสอดสองปองกันภยัพิบตัิมิใหบังเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน 
9. สรางเสริมสมรรถภาพทางวชิาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ 
10. การรักษาวนิัยและประพฤตตินใหเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยและบุคคลทั่วไป 

 พูลเลียส แอนด ยัง (Pullias and Young1969,  อางถึงใน พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท  
2537:40-41) ไดกลาวถึงหนาที่ประจําบางอยางสําหรับครูทุกระดับไวดังนี้ 

1. ตรงตอเวลาในการเขาสอน เลิกสอน และการนัดหมายตางๆ 
2. ทําสมุดประจําชั้น สมุดรายงาน ดวยความระมัดระวัง ถูกตอง  และทันเวลา 
3. อาน ประเมินผล  และสงผลงานคืนใหนักเรียน 
4. บันทึกการมาเรียนของนักเรยีน 
5. ทําตารางสอน 
6. กําหนดวนัสงงานของนักเรยีน 
7. กําหนดกฎและแนวปฏิบัติในการทํากิจกรรมและการอภปิราย 
8. จัดเวลาพบหารือผูปกครอง 
9. จัดที่นั่งนกัเรียน 
10. ทําความคุนเคยกับนกัเรียน 
11. เตรียมอุปกรณการสอนตางๆ 
12. ประชุมครู เปนกรรมการตางๆ ประชุมผูปกครอง ประชุมศิษย 
13. จัดตกแตงหองเรียน 
14. ทําการฝกฝนทบทวนบทเรยีน 
15. จัดกิจกรรมพิเศษ เชนจดัทัศนศึกษา 
16. ดูแลสุขอนามัยของนักเรยีน 
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ดอดด (Dodd 1970, อางถึงใน พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท 2537:41-42) กลาวถึงหนาที่ครู
ทั่วไปในประเทศตางๆจะตองปฏิบัตินอกเหนือไปจาการสอนวามีมากมายหลายประการ ซ่ึงอาจ
สรุปไดเปน 4 ประเภท คือ 

 1.  หนาที่ทั่วไปของครูทุกคนหรือครูประจําชั้น ไดแก การบันทึกจํานวนนักเรียน
ที่มาเรียนและที่ขาดเรียนทุกวัน และรวมเวลาเรียนตลอดจนหาจํานวนเฉลี่ยเมื่อถึงส้ินเดือน สํารวจ
จํานวนหนังสือเพื่อปองกันการสูญหาย สํารวจโตะ เกาอี้ ภายในหองเรียนอยางนอยภาคละครั้ง ทํา
สมุดประจําชั้น  สมุดรายงานประจําตัว นักเรียน ทําหนาที่ปฐมพยาบาล  พานักเรียนไปตรวจรักษา
เมื่อเจ็บปวย และเปนผูแนะแนวนักเรียน 

 2.  หนาที่ดานบริหารและธุรการ  ไดแก ควบคุมการขายอาหาร ทําอาหาร ขาย
หนังสือ  และอุปกรณ รวมทั้งส่ังของมาขาย เก็บคาบํารุงการศึกษาและออกใบเสร็จ ดูแลทําสวนของ
โรงเรียนและการเงินที่ไดจากผลผลิต ดูแลการใชรถของโรงเรียน จัดการปองกันอัคคีภัยและการฝก
เตรียมพรอมเมื่อเกิดเพลิงไหมและจัดประชุมผูปกครอง 

 3.  หนาที่พิเศษภายในโรงเรียน  ปรกติครูจะมีหนาที่พิเศษหนึ่งหรือสองอยางทุก
คน โดยแบงกันระหวางคณะครู เชน จัดกิจกรรมกีฬา  ดูแลหองสมุด เปนที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรม
ตางๆ ของนักเรียน เปนครูฝกดนตรี ดูแลงานอนุกาชาด  ลูกเสือ  ยุวเกษตร  จัดละคร  จัดแขงกีฬา 
เปนตน 

 4.  หนาที่พิเศษภายนอกโรงเรียน ครูในประเทศกําลังพัฒนามักจะไดรับมอบหมาย
หนาที่นอกเหนือจากหนาที่ประจําในโรงเรียน เชน คุมสอบ  ตรวจขอสอบ  คิดคะแนนในการสอบ
ตางๆ  ในจังหวัด  ในเกือบทุกประเทศ ครูจะตองพรอมเสมอที่จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางปดเทอม 
เวนเสียแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหลากตลอดปเนื่องจากถือกันวาการปดภาคเรียนนั้นมีไวสําหรับ
นักเรียน  มิใชสําหรับครู นอกจากนี้ครูยังทําหนาที่สํารวจสํามะโนประชากร เปนกรรมการคุมการ
เลือกตั้งและหนาที่ อ่ืนๆอีกมาก 

สรุปไดวา หนาที่ของครูอาจจะมีความหลากหลาย ตามภาระงาน หรือตามวันเวลาที่
เปลี่ยนไป แตหนาที่หลักที่ครูจะพึงปฏิบัตินั้น ไดแก การอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนผูมีรู และเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรมดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและเปนแบบอยางที่ดีตอศิษยและสังคม
ทั่วไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. งานวิจัยเก่ียวกับระดับขวัญ 

 ประสิทธิ์ แกวสมศรี (2533: 138-140) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง ระดับขวญัของครู – อาจารย
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยปรากฏวา ขวัญของครู-
อาจารย โดยรวมอยูในระดบัคอนขางสูง ปจจยัที่ทําใหครู-อาจารยมีระดับขวัญสงูเรียงตามลําดบั
ไดแก ผลประโยชนตอบแทน ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน  ความรูสึกพอใจในการทํางาน 
สภาพในการทํางาน ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมของผูบริหาร ครู-
อาจารยที่มีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติตางกัน มีระดับขวัญโดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 สงวน ชิณวงศ (2533:108-109 ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง ขวัญในการทํางานพนักงานครู โรงเรียน
เทศบาล ในเขตการศึกษา 11 ผลการศึกษาปรากฏวา ขวัญของพนักงานครู โดยสวนรวมและราย
ปจจัยอยูในระดับคอนขางสูง พนักงานครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยสวนรวม และรายปจจยัไมแตกตางกัน 
 วาสนา สิชฌรังสี (2534: บทคัดยอ) ไดศกึษาพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการ
ที่สัมพันธกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรม การสื่อสารในการบริหารโครงการที่มีความสัมพันธกับขวัญของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรงุเทพมหานครและศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหาร
โครงการตามองคประกอบการสื่อสารและขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษา  เมื่อจาํแนกตามขนาด
โรงเรียน 

ผลการศึกษาปรากฏวา ผูบริหารมีการใชพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก และครูมีขวัญอยู
ในระดับปานกลาง โดยครูมีขวัญดานความรูสึกพึงพอใจมากที่สุดและครูมีขวัญดานความรูสึก
มั่นคงปลอดภยันอยที่สุด ในดานความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหาร
โครงการตามองคประกอบสื่อสารกับขวัญของครูพบวา มีความสัมพันธกันเชิงผกผันในระดับปาน
กลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบพบวาพฤติกรรม
การสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสารดานชองทางการสื่อสารกับขวัญ
ของครูมีความสัมพันธกันมากที่สุด และดานผูรับขาวสารมีความสัมพันธกันนอยที่สุด แต
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการกับขวัญของครูมีความสัมพันธ
กันเชิงผกผันอยูในระดับปานกลางซึ่งมีระดับนัยสําคัญทาสถิติที่0.01 
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และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวาพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการ
ดานการประเมินผลโครงการกับขวัญของครู มีความสัมพันธกันมากที่สุด และดานการวางแผน
โครงการมีความสัมพันธกันนอยที่สุดสวนการเปรียบเทยีบพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหาร
โครงการตามองคประกอบการสื่อสารเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา โรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกนั มพีฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสารแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการ 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มพีฤติกรรมการสื่อสารในการ
บริหารโครงการแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบขวัญของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนที่มี
ขนาดแตกตางกัน ครูมีขวัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ธรรมศักดิ์ กํามะณี (2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาองคประกอบบางประการแหงขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูที่มีผลตอผลการเรียนของนักเรียนสองระดับคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาแหงชาติ ผลจากการศึกษาปรากฏวา ครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
ลักษณะรวมมรีะดับขวัญสูง องคประกอบแหงขวัญในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลการเรียน
ของนักเรียนทกุองคประกอบ ยกเวนองคประกอบดานแรงกดดนัของชุมชน และเมือ่พิจารณาถึงการ
สงผลระหวางองคประกอบแหงขวัญในการปฏิบัติงานกับผลการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมแลว 
ปรากฏวา องคประกอบแหงขวัญทุกองคประกอบสงผลตอการเรียนของนักเรียนทกุองคประกอบที่
ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .01 โดยที่กลุมสูงมีองคประกอบเดยีวทีส่งผลคือ องคประกอบดาน
เงินเดือนครูทีร่ะดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และกลุมต่ําก็มีองคประกอบเดยีวเชนกันที่สงผลคือ 
องคประกอบดานความพึงพอใจในการสอน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 

รัตนา เหหาสุข (2534 : บทคัดยอ) ไดศกึษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาปรากฏวา 

1.  ผูบริหารโรงเรียนมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารในระดับปานกลาง  
โดยมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมายมากที่สุด แตมีการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมการบริหาร 

2.  ครูโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
3.  พฤติกรรมการบริหารทุกดานมีความสมัพันธกับขวญัในการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศึกษา 
4.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
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ตั้งอยูในเขตสุขาภิบาลและโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตสุขาภิบาลหรือเทศบาลและโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกนัมคีวามแตกตางกัน 

ประเสริฐ เสมอจิตร (2538: 157-159) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
กับขวัญของครู–อาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวดัสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง ครู-อาจารย
มีขวัญอยูในระดับสูง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญของครู-อาจารยมี
ความสัมพันธกันทั้งโดยรวมทุกดาน เปนรายดาน และแยกพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครู-อาจารยที่มีเพศ ขั้นเงินเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
แตกตางกนั มีระดับขวญัไมแตกตางกัน แตครู-อาจารยที่มีอายุราชการแตกตางกันมีระดับขวัญ
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ปรีชา พันธุจําเริญ ( 2540 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนกันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย  ผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจของบุคลกรทางการศึกษาในโรงเรียน
กันดาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อวิเคราะหตามองคประกอบของขวัญและกําลังใจ พบวา มีขวัญและกําลังใจในระดับสูง คือ 
ดานความรับผิดชอบ  และดานความสําเร็จในการทํางาน  สวนดานที่มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับ
ต่ํา คือดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
ความกาวหนา ในหนาที่การงานที่ปฏิบัติ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบอีกคือขาดแคลนบุคลากร
เปนจํานวนมาก รวมทั้งในดานอาคารเรียน อาคารประกอบ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
 ธีรฉัตร กินบุญ  (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจของขาราชการครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภออุบลรัตน  ซ่ึงมีผลการศึกษาดังนี้ 
   1.  ขาราชการครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะดาน
ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย  ก า ร ม อ ง เ ห็ น คุ ณ ค า แ ห ง ต น  คุ ณ ลั ก ษณ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
   2.  ผลการเปรียบเทียบมีขวัญกําลังใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทัง้
การเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน และตําแหนงสายการปฏิบัติงาน ยกเวนดานสภาพการ
ปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบตามตําแหนงสายการปฏิบัติงาน  
   3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจสูง 5 อันดับแรกไดแก ความมั่นคงของงาน 
เกียรติภูมิของหนวยงาน ความสามัคคีในหมูคณะ ความกาวหนาในวิชาชีพ และปฏิสัมพันธที่ดีของ
เพื่อนรวมงาน  
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 4.  แนวทางในการสรางเสริมขวัญกําลังใจที่เห็นวาสําคัญ 5 อันดับไดแก การเพิ่ม
รายไดประจํา การเพิ่มสวัสดิการตางๆ ใหมากขึ้น การปรับระบบพิจารณาความดีความชอบใหเปน
ธรรมมากขึ้น การจัดหาสื่ออุปกรณที่ทันสมัย การใหคาตอบแทนคาลวงเวลาและเพิ่มโอกาส
กาวหนาในวิชาชีพ 
  เบอรเกท (Bergeth 1971) ไดศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในรัฐดาโกตาเหนือ 
จํานวน 545 คน ผลการวิจัยพบวา ครูมีประสบการณการสอนนานปมีระดับขวัญสูง ครูมี
ความสัมพันธอันดีกับครูใหญ มีความพึงพอใจในงานสอน มีวัสดุอุปกรณ และความพึงพอใจที่
ชุมชนไดใหความชวยเหลือแกโรงเรียนเปนอยางดี ครูจะมีขวัญในการทํางานสูงเชนเดียวกัน ครูที่
ทําการสอนในโรงเรียนในโรงเรียนขนาดใหญมีระดับขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาครูที่กําการสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจในงานสอนและสถานภาพของครู รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณการสอนอยางเพียงพอ จะชวยใหครูมีขวัญสูง ขวัญของครูไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อแบงตามอายุ กลุมครูมีเงินเดือนต่ําสุดมีความพึงพอใจในการสอนสูงกวากลุม
ครูที่มีเงินเดือนเพิ่มในอัตราเปอรเซ็นตต่ํา 

จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยเกีย่วกับระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู–อาจารยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศสรุปไดวาระดับขวัญสวนใหญอยูในระดับสูงและระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ ระดับคอนขางสูง 

 
2. งานวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับขวัญ 
วิชิต เยี่ยมเวหา (2531 : 78) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูและคุณภาพ

ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา จังหวดัอุดรธานี ผล
การศึกษาปรากฏวา 

1. ขวัญและกําลังใจของครูโดยสวนรวมอยูในระดับสูง เมื่อทดสอบความแตกตาง 
ตามตัวแปรที่ศึกษาปรากฏวา ตัวแปรในดานกลุมผูประเมินขนาดโรงเรียนและวุฒิของผูประเมิน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนตัวแปรในดานเพศและอายุราชการ ไม
แตกตางกัน ปญหาอุปสรรคที่มีผลตอขวัญและกําลังใจของครู ไดแก ปญหาการขาดบุคลากร การ
บริหารงาน สวัสดิการ และเศรษฐกิจของครู ขอเสนอแนะไดแก จัดสวัสดิการใหกับครู ใหมีการ
กํากับ ติดตามและนิเทศโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

2.  พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่เอื้อตอขวัญและกําลังใจของครู 5 อันดับแรก 
ไดแก มีการมอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของครู จัดใหครูมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของโรงเรียนเปดโอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนแสดงความรู
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ความสามารถอยางอิสระใหครูมีโอกาสเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยูเสมอและพิจารณา
ความดีความชอบประจําป ของครูในโรงเรียนเปนไปดวยความยุติธรรมตอครูทุกคน 

3. นักเรียนมีคณุลักษณะทีพ่งึประสงคอยูในระดับดี และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อยูในระดับคอนขางดี เมื่อทดสอบความแตกตางของการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน ปรากฏวา ผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะในกลุมผู
ประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุมผูประเมินและขนาดโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน
แตอยางใด 

4.  ขวัญและกาํลังใจของครูมีความสัมพันธในระดับปานกลาง และระดับต่ํากับคณุ 
ลักษณะที่พึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามลําดับ 

สวงค ชูกลิ่น (2533 : 121 ) ไดศึกษาขวัญของครู –อาจารย โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจัยปรากฏวา ขวัญของครู-อาจารย โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีขวัญในองคประกอบที่สงผลตอขวัญ ดานความรูสึกรับผิดชอบในระดับสูง สวนดาน
ความรูสึกประสบผลสําเร็จ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงาน ดานความรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติ และดานความรูสึกมัน่คงในการทํางานอยูในระดบั
ปานกลาง ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดบัขวัญตามตัวแปร ปรากฏวา ครู-อาจารย
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอาย ุ วุฒิทางการศกึษา เงินเดือน ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ ใน
การทํางานตางกันมีระดับขวญัไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

อภิชาต เจืออรุณประเสริฐ (2533: บทคัดยอ)ไดศึกษาขวัญของเจาหนาที่บริหารการศึกษา
ระดับจังหวัดและอําเภอในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอําเภอ แยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณในตําแหนง ผลการศึกษาปรากฏวา เจาหนาที่บริหารการศึกษาระดับ
จังหวัดและอําเภอมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ปจจัยที่เจาหนาที่บริหารการศึกษาระดับ
จังหวัดและอําเภอมีขวัญอยูในระดับสูงไดแกปจจัยดานความรวมมือกันของผูปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา การมีการติดตอส่ือขาวสารอยางเพียงพอ 
สถานภาพและการยอมรับนับถือ การระบุตัวเองเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน โอกาสกาวหนา 
ความสามารถของผูรวมงาน ความสําเร็จของการทํางานรวมกันเปนกลุม ความพึงพอใจในการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม ความเปนมิตรและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สภาพความพึงพอใจของ
หนวยงานและความสอดคลองระหวางงานกับความถนัด 
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ขวัญอยูในระดับปานกลางไดแก ดานสภาพการปฏิบัติงาน ความเพยีงพอของรายไดจาก
การปฏิบัติงาน ความมั่นคงปลอดภัย ความพึงพอใจในการทํางานรวมกนัเปนกลุม การอุทิศตนเพื่อ
งานของบุคคลในหนวยงาน สภาพความพอใจในงาน ความเหมาะสมของปริมาณงานในหนาที่
รับผิดชอบความยุติธรรมในหนวยงาน และดานสวัสดิการของหนวยงาน 

1. เจาหนาที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอําเภอที่มเีพศวุฒิการศกึษาและ 
ประสบการณในตําแหนงแตกตางกัน มีขวัญในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

2.  เจาหนาที่บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและอําเภอที่มอีายุและตําแหนงแตกตาง 
กัน มีขวัญในการปฏิบัติงานแตกตางกนั 
  กุณฑลี  ชัยนนถี  ( 2543 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจของครูชาวเขา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ  ผลการศึกษาพบวา   
   1.  ขวัญและกําลังใจของครูชาวเขา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลกและเพชรบูรณ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับความสําคัญจากระดับสูงไปต่ํา คือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในงาน  ดานลักษณะของงาน  ดานการยอมรับนับถือ ดาน
นโยบาย และการบริหารงาน  ดานความกาวหนา ดานความสัมพันธในหนวยงาน  ดานความมั่นคง
ปลอดภัย  ดานสภาพการทํางาน  และดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ 
   2.  ผลการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจของครูโรงเรียนชาวเขา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ ตามตัวแปร  พบวา 
    2.1  ครูเพศชาย  มีระดับขวัญกําลังใจสูงกวา ครูเพศหญิง ยกเวนดานความ
มั่นคงปลอดภัย มีระดับขวัญกําลังใจไมตางกัน 
    2.2  ครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา ( 5 ปขึ้นไป ) มีระดับขวัญ
กําลังใจสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานนอย ( 1 – 5 ป ) ในทุกดาน 
    2.3  ครูที่มีอายุนอย  (ต่ํากวา 30 ป ) อายุปานกลาง ( 30 – 40 ป ) และอายุ
มาก (สูงกวา 40 ป ) มีระดับขวัญกําลังใจไมแตกตางกันในทุกดาน 

ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับขวญักําลังใจของครู      โรงเรียนชาวเขาสังกดัสํานักงานการศึกษา 
ประถมจังหวดัพิษณุโลก และเพชรบูรณ ไดแก โรงเรียนมีบานพักครไูมเพียงพอตอการอยูอาศัย การ
เดินทางยากลําบาก  สวัสดิการที่ครูไดรับจากทางราชการยังไมเหมาะสม และไมเปนธรรมตอการ
ปฏิบัติงาน 
  สนิท แนบกลาง  ( 2544: บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ขวัญในการปฏิบัติงานของครู
อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10  สรุปผลการศึกษาไวดังนี้ 
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   1.  ครูอาจารยโดยรวมเห็นวา ขวัญในการปฏิบัติงานขอครูอาจารยโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 โดยรวมมีขวัญในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวามีขวัญในระดับมาก 8 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา 3 อันดับแรก ไดแก ดานภารกิจในหนาที่รับผิดชอบ ดานความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และดานการมีสวนรวมในการบริหาร สวนดานที่มีขวัญการปฏิบัติงานต่ํา
ที่สุด คือ ดานผลประโยชนตอบแทน 
  2.  การเปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ที่มีเพศตางกัน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีดานสภาพในการปฏิบัติงาน เพียงดานเดียวที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไมตางกัน ครูอาจารยที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ปหรือเงินเดือน ต่ํากวา 9,040 
บาท โดยภาพรวมและรายดาน 5 ดาน คือ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธในหนวยงาน ดานความเชื่อมั่นในตัวผูบริหาร และดานการมีสวนรวม
ในการบริหาร มากกวาครูอาจารยที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไปหรือเงินเดือนมากกวา 9,040 บาท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมตางกัน และครูอาจารยในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
โดยภาพรวมไมตางกัน และในรายดาน 5 ดาน คือ ดานความเจริญกาวหนา ดานการยอมรับนับถือ 
ดานสภาพในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธในหนวยงาน และดานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูอาจารยโรงเรียนขนาดใหญและ
ขนาดเล็กมีขวัญมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง 

คุก (Cook  1981 : 2839-A ) แหง North Carolina State University at Raleig ไดทําการวิจัย
เร่ืองขวัญของครูโรงเรียนรัฐบาลใน North Carolina  ระหวางป ค.ศ. 1978-1979 ผลการวิจยัปรากฏ
วา ครูทีมีอายตุั้งแต 46ป ขึ้นไป มีขวัญสงูสุด ครูเพศหญิงมีขวัญสูงกวาครูเพศชาย ครูไมใชชนผิว
ขาวมีขวัญสูงกวาครูผิวขาว ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธกับขวญัของครู และไมปรากฏความ
แตกตางกนัระหวางขวัญกับสถานภาพการสมรส ประสบการณในการสอน จํานวนปที่สอน และ
ระดับการศึกษาของครู 

สวาริงจิม(Swaringim 1982:1785-A)ไดศึกษาเปรียบเทียบขวัญของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลกับครูประถมศึกษาของเอกชนในเมืองเซนตหลุยต รัฐมิสซูร่ี สหรัฐอเมริกา 
โดยสุมตัวอยางจากครูโรงเรียนรัฐบาลและครูโรงเรียนเอกชนจํานวนเทา ๆ กัน ผลการวิจัยปรากฏ
วา ขวัญของครูทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6 ประการคือ ความพึงพอใจของคร ู
ความสามัคคีระหวางครู ความชวยเหลือทางการศึกษาจากชุมชน การอํานวยความสะดวก การ
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ใหบริการแกนักเรียน และความกดดันจากชุมชน มี 4 องคประกอบที่ไมแตกตางกันทางสถิติไดแก
ความสัมพันธกับผูบริหาร เงินเดือน ช่ัวโมงทําการสอนของครู และเนื้อหาของหลักสูตร 

คาลดเวลล (Caldwell 1992:2916-A) ไดทําการวจิัยเร่ืองขวัญของครูอันเปนผลจากการ
เปลี่ยนตัวผูบริหาร กลุมตวัอยางคือ รอยละ 20 ของครูที่สอนประจําในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และตอนปลาย ในโรงเรียนที่มีอัตราการเปลี่ยนตัวผูบริหารสูง และที่มีอัตราการเปลี่ยนตัวผูบริหาร
ต่ํา ผลการศึกษาปรากฏวา ครูที่มีจํานวนคาบสอนตางกัน มีสถานภาพตางกันมีขวญัแตกตางกนัที่
ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานคาบสอนและปจจัยดานสถานภาพมี
ความสัมพันธกับผลการเปลี่ยนตวัผูบริหารอยางมีนัยสําคญั สวนขวญัโดยรวมของครูไมพบความ
แตกตาง 

เวอรส (Werst 1988:2595-A ) ไดทําการวิจัยเร่ืองขวญัในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการศึกษาปรากฏวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดบัขวัญในกาทาํงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญั เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศ อายุ ระดับที่ทําการสอน และประสบการณในการ
สอนของครู 

จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ สวนใหญปรากฏวา 
ครู-อาจารยที่มสีถานภาพสวนตัว และภาระหนาที่ตางกนั มีระดับขวญัแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ 

 
3. งานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสัมพันธกับขวญั 
ชาญชัย ศรีทรง (2529: บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอขวัญของครู

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา จังหวัดชยันาท ผลการศึกษาปรากฏวา ระดับขวัญ
ของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชยันาท โดยเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ปจจัยทีส่งผลตอขวัญของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชยันาท 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก สัมพันธภาพของบุคลากรในโรงเรียน การมีสวนรวมใน
การบริหาร สถานภาพและการยอมรับนับถือ ความเชื่อมั่นและนับถือในตัวผูบริหาร ความพึงพอใจ
ในการทํางานภารกิจหนาที่รับผิดชอบ ความมั่นคงปลอดภัยและความกาวหนา สภาพการปฏิบัติงาน
สวัสดิการและความเพยีงพอของรายได  ตามลําดับ 

สมหวัง สิทธิศิรประพันธ (2538 : 103 -107 ) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจยัที่สงผลตอขวัญของ
พนักงานครูเทศบาล ในเขตการศึกษา 3 ผลการวิจัยปรากฏวา พนกังานครูมีขวัญอยูในระดับปาน
กลาง เพศชายและเพศหญิงมีขวัญแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีอายุแตกตางกัน 
มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีขวัญไมแตกตางกัน ปจจยัที่สงผลตอขวัญของพนักงาน
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ครูเทศบาล ในเขตการศึกษา 3 มากที่สุด ไดแกปจจยัดานภารกิจ ปจจัยดานผลตอบแทน และ
ประโยชนเกื้อกูล และปจจัยดานเพื่อนรวมงาน และนอกจากนี้ทุกปจจัยคือ ปจจัยดานภารกจิ 
ผลตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล เพื่อนรวมงาน และผูบริหาร ยงัมีความสัมพันธกับขวัญของ
พนักงานครูเทศบาล ในเขตการศึกษา 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โฮเวลล (Howell 1974 : 7488-A) ไดทําการวจิัยขวัญในการทํางานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ปรากฏวา ขวัญในการทํางานของครูมักสูงเมื่อครูใหญยึดหลักประชาธิปไตย ในการ
บริหารงานและสนับสนุนครใูหตัดสินใจและปฏิบัติงานโดยไมดวนตดัสินใจเสยีเอง และพบวา 
ขวัญในการทํางานของครูจะสูงเมื่อครูใหญแสดงวามีคณุสมบัติทางวิชาชีพ นับถือคาความสําคัญ
ของครูทุกคน ใหความนับถือและสรรเสริญแกผูที่สมควรและไมลังเลที่จะใหความชวยเหลือใหเด็ก
ประสบความสําเร็จ 

เคมเปอร (Kemper 1975:5730-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองขวญัในการทํางานของครูในโรงเรียน
อเมริกาเชื้อสายเม็กซิกนั ปรากฏวา 

1. มีอยู 3 กรณี ใหญ ๆ ที่ครูพึงพอใจในการศกึษาครั้งนี้คือ 
1.1 การไดรับความสําเร็จ 
1.2 ความสัมพันธสวนตัวของครู 
1.3 ความสัมพันธสวนตัวกับผูปกครอง 

2. ปจจัยสําคัญ 3 ประการที่นําไปสูความไมพงึพอใจในการทํางานของครูไดแก 
2.1 นโยบายของทองถ่ิน และการบริหาร 
2.2 การยอมรบันับถือ 
2.3 สภาพการทํางาน 

3. การยอมรับนบัถือและความสัมพันธสวนตวักับผูปกครอง พบวามีความพอใจ
กับไมพอใจ ก้าํกึ่งกัน 

เดวิด (David 1981: 4218-A) แหงมหาวิทยาลัยเทกซซัส ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ 
ระหวางขวัญของครูกับแบบการเปนผูนําของผูบริหาร พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้คือ ระหวางขวัญของครูกับการเรียนรูของครูตอลักษณะความเปนผูนําของ
ผูบริหาร ระหวางขวัญของครูกับอายุการรับรูของครูตอลักษณะความเปนผูนําของครูใหญ และ
ระหวางขวัญของครูกับระยะเวลาในการทํางาน 

เบอรเกอร (Berger 1993 :24-27) ไดทําการศึกษาขวัญของครูระหวางวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และการเมือง ในรสัเซีย เมื่อป ค.ศ. 1992 ผลการศึกษาปรากฏวา ครูที่มีอายุระหวาง 29-59 
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ปมีขวัญดีกวาครูที่1มีอายุ 60 ปขึ้นไป และครูที่สอนในโรงเรียนเฉพาะอยางมีขวัญดกีวาครูที่สอนใน
โรงเรียนทั่วไป อยางมีนัยสําคัญ 

จากการศึกษาคนควางานวิจยัทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา ปจจยัที่เกีย่วของ
สัมพันธกับขวญัที่สําคัญคือ ปจจัยดานองคการไดแกการติดตอส่ือสาร ปจจัยดานผูบริหารไดแก 
นโยบายและการบริหาร ปจจัยดานภารกจิไดแกการมีสวนรวมกําหนดแนวทางในการทํางาน ปจจยั
ดานความสัมพันธในหนวยงานไดแกความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ปจจยัดาน
สภาพบุคคลไดแกสถานภาพและการยอมรับนับถือ  ปจจัยดานผลประโยชนตอบแทนไดแกรายได 
ความมั่นคงปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก และปจจัยที่ทําใหระดับขวัญของครูมักสูง เมื่อมี
การบริหารโดยยึดหลักประชาธิปไตย ใหครูมีสวนรวมในการตัดสนิใจ นับถือความสําคัญของครู
ทุกคน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ความสัมพันธสวนตัวของครู ครูจะมีขวัญดใีนระยะตอนตน 
และตอนปลายของการประกอบอาชีพ 

 
 4.  งานวิจัยเก่ียวกับความพงึพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
  พระมหาสมพงษ  เต็นรัมย ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกลุมที่ 11   ผลการศึกษาพบวา  
   1.  ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกลุมที่  11 มีความพึง
พอใจ โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยดังนี้  ดานความรับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความสําเร็จของงาน นโยบายการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา สภาพแวดลอม ในการทํางาน 
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และสรุปผลการศึกษา
คนควาตามตัวแปรดังนี้ 
    1.1  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่  11 ที่เปน
บรรพชิตและฆราวาส มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน  ความสําเร็จของ
งาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับนับถือ นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือนและประโยชนเกื้อกูล และความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ ยกเวนครูที่เปนฆราวาสมีความพึงพอใจคือ ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 
    1.2  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุมที่ 11 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ กลาง และเล็ก มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปาน
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กลาง ยกเวนครูโรงเรียนขนาดใหญมีความพึงพอใจดานความรับผิดชอบ และดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  อยูระดับมาก 
   2.  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุมที่ 11 ที่เปนบรรพชิตและ
ฆราวาส มีความพึงพอใจโดยรวมและเปนรายดาน 9 ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนบรรพชิต มีความพึง
พอใจดานเงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล มากกวาครูที่เปนฆราวาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   3.  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุมที่ 11 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน และไมมีปฏิสัมพันธ
ระหวางสถานภาพกับขนาดโรงเรียนที่มีตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา สังกัด กลุมที่ 11 
  ศิริกาญจนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง เหตุปจจัยที่สัมพันธ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต
การศึกษาที่ 1  ผลการศึกษาพบวา 
   1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 อยูในระดับมาก 
   2.  ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 1 เกี่ยวกับเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น โดยรวมพบวา ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยตางๆในระดับมาก จําแนกเปนดานเพื่อนรวมงาน ดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก 
สวนดานสวัสดิการและคาตอบแทน   ความรู  ความเขาใจในงาน  อยูในระดับปานกลาง  
  จากการศึกษาดานความพึงพอใจของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสรุปได
วา ครูในแตละโรงเรียนอาจมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตครูยังคงทุมเทกับ
การทํางานตามหนาที่ของตน ดังจะเห็นไดจากความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน ผูบริหารและ
เพื่อนรวมงาน แตยังขาดความพึงพอใจพอใจดานเงินเดือน ผลประโยชนเกื้อกูล และความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่ ถาครูไดรับการเสริมแรงดานคาจางหรือเงินเดือน และสวัสดิการตางๆ พรอมมี
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน นาจะทําใหครูมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานอันจะสงผลตอ
พัฒนาการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับองคประกอบของขวัญ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดที่นําเสนอดังนี้ คือ ขั้นตอนการวิจัย และระเบียบวิธี
วิจัย ดังตอไปนี้ 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการตามขั้นตอน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงออกเปนสามขั้นตอน 1) การจัดเตรียมโครงการ 2) การดําเนินการ
วิจัย 3) การรายงานผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่1  การจัดเตรียมโครงการ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของขวัญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   
จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร หองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หอสมุดแหงชาติ 
หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ วารสารตาง ๆ เพื่อใหทราบ
ถึงแนวคิดตัวแบบทางทฤษฎีเพื่อนํามาจัดทําโครงรางทางวิจัย เสนอความเห็นตอภาควิชา 
 ขั้นตอนที่ 2   การดําเนินการวิจัย สรางเครื่องมือ นําขอมูลท่ีเก็บไดมาทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามหลักวิชา ปรับปรุงแกไข 
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ เพื่อขออนุมัติเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยเรื่ององคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 
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ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูประจําในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุมที่ 3 จาก 25 โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น 175 รูป/คน  ทั้งนี้เนื่องจากครูประจําจะมีความ
เขาใจในบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในมิติตางๆ มากกวาครูพิเศษซึ่ง
สวนมากจะเปนครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เขามาสอน
ตามชั่วโมงการสอนเทานั้น ผูวิจัยจึงเลือกเปนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 
 

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมประชากร จําแนกโรงเรียนแตละโรง 
 

โรงเรียน จังหวัด ครูพิเศษ ครูประจํา 
1.  วัดถํ้าสิงหโตทอง ราชบุรี 17 6 
2.  วัดสิริกาญจนาราม กาญจนบุรี 21 3 
3.  โพธิสังวรวิทยา สุพรรณบุรี  1 
4.  พระปริยัติธรรมวัดไสกระดาน เพชรบุรี 2 4 
5.  พระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขนัธ 5 8 
6.  วัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยธุยา 20 10 
7.  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 11 30 
8.  ศรีเมืองทองวิทยา อางทอง 2 10 
9.  ขุมทองวิทยา อางทอง 4 1 
10. วัดเกาะปริยัติวิทยา อางทอง 5 2 
11. พระปริยัติธรรมวัดไชโยวรวิหาร อางทอง 4 7 
12. กิตติยารามวิทยา อางทอง 9 2 
13. พระปริยัติธรรมวัดกวิศราราม ลพบุรี 5 4 
14. พระปริยัติธรรมวัดลํานารายณ ลพบุรี 9 5 
15. วัดโบสถอินทรบุรี  สิงหบุรี 3 10 
16. พิพิธสุตคุณานุสรณ สิงหบุรี 1 6 
17. วัดสังฆรักษวิทยา สิงหบุรี 4 5 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
โรงเรียน จังหวัด ครูพิเศษ ครูประจํา 

18. วัดไผดํา แผนกสามัญศึกษา สิงหบุรี 2 12 
19. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี สิงหบุรี  11 
20. พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง สิงหบุรี 2 8 
21. พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม ชัยนาท 3 4 
23. พระปริยัติธรรมพลานุสรณวิทยา สระบุรี 4 4 
24. อุทานอุทิศธรรมวิทยา อุทัยธาน ี 17 12 
25. วัดมณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยธาน ี 6 4 

รวม 156 175 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก 
สถานภาพสวนตัว อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  หนาที่นอกเหนือจากการสอน 

ตัวแปรตน (X) ไดแก องคประกอบของขวัญ มีทั้งหมด 10 องคประกอบ คือ 1)  ความรูสึก
มั่นคงในงาน     2)  ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต        3)  ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง         
4)  รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา  5)โอกาสกาวหนา     6)  คาจาง  7) เพื่อนรวมงาน     8)  สภาพ
ในการทํางาน    9) การมีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี     10)   สถานะทางสังคม 

ตัวแปรตาม (Y) ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 10 ประการ คือ  1) การสั่งสอน
ศิลปวิทยาการตางๆใหแกศิษย     2)  การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย  
3) ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย  4) ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย  5) แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ     6) จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย   7) ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ   8)  ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแก
ทรัพยสินของโรงเรียน          9) สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ    
10) รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
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ตารางที่  2  นิยามตัวแปร 

 
 

ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
สถานภาพสวนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
องคประกอบ
ของขวัญ 

-สถานภาพสวนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาย ุ
 
- ระดับการศกึษา 
 
-ระดับการศึกษา
สูงสุดดานพระปริยัติ
ธรรม 
 
- ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 
 
- หนาที่
นอกเหนือจากการ
สอน 
 -------------------------- 
- ความรูสึกมัน่คงใน
งาน 
 

สถานภาพสวนตัว หมายถึง  ตําแหนงทางสังคม
ของครูในโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมซึ่งจําแนก
ออกเปนสองคือ 1.ครูบรรพชิต  ไดแกครูที่เปน
พระภกิษุในพระพุทธศาสนา  2.ครูฆราวาส ไดแก 
ครูที่เปนชาย หรือหญิงที่ทําการสอนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา  
อายุ  หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม โดย
นับอายุเต็มปฏทิินจนถึงปที่ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาขั้นสูงสุดที่
ผูตอบแบบสอบถามไดรับ 
ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม 
หมายถึงการศกึษาตามหลักสูตรพระปริยตัิธรรม
ขั้นสูงสุดทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี
สนามหลวงทีผู่ตอบแบบสอบถามไดรับ 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในโรงเรียน หมายถึง  
จํานวนปของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาที่เขามาปฏิบัติงาน โดยนับตั้งแตวันที่
เขาปฏิบัติงานจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม 
หนาท่ีนอกเหนือจากการสอน หมายถึง  ตาํแหนง
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากการทํา
หนาที่สอนในปจจุบัน 

 

------------------------------------------------------------ 
ความรูสึกม่ันคงในงาน  หมายถึง  ความรูสึกที่มี
ตอความมั่นคงในตําแหนงงาน การไดรับความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงาน การมีรายได มี
สวัสดิการมีความพอใจในระบบพิจารณาความดี
ความชอบ 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
องคประกอบ
ของขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความภาคภูมใิจใน
งานและผลผลิต 
 
 
- รูปแบบการ
ปกครองบังคับบัญชา   
 
 

- โอกาสกาวหนา 
 
 
 
 

- คาจาง 
 
 
 
 
 
 

 
- เพื่อนรวมงาน 
 
 
 

 
 
- สภาพในการทํางาน 
 
 
 
 
 

ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต หมายถงึ  ความ
พึงพอใจ และการเหน็คุณคาของผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 
รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา    หมายถึง   
ลักษณะการควบคุมกิจกรรมตางๆใหเปนไปตาม
แผนงานทีว่างไวของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา 
โอกาสกาวหนา   หมายถึง   การที่ครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีโอกาส
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยไดรับ
การฝกอบรม เพิ่มพูนความรู ความสามารถในการ
ทํางาน ไดรับการศึกษาตอ 
คาจาง   หมายถึง  เงินที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ในปจจุบนัของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 
เพื่อนรวมงาน  หมายถึง   ความรูสึกที่ดี มีมนุษย
สัมพันธอันดีระหวางครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรม
แผนกสามัญศึกษา การรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน อันจะทําใหเกดิ
ความรักความสามัคคี 
สภาพในการทํางาน  หมายถึง  ความรูสึกที่มีตอ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่
เปนเครื่องชวยในการปฏิบัติงาน ใหมีความ
คลองตัว เชนพัสดุ สถานที่ และส่ือการสอน 
ตลอดจนความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
องคประกอบ
ของขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 

- การมีโอกาสไดรับ
การนิเทศที่ด ี
 
 
 
- สถานะทางสังคม 
 
 
 
------------------------- 
- การสั่งสอนศิลปะ
วิทยาการตางๆใหแก
ศิษย 
 
 
 
 
 
 

- การฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมทีด่ีงาม
ใหแกศิษย 
 

 
 
 
 

- ปกครองดูแลความ
ทุกขสุขของศิษย 
 
 
 
 
 
 

-ประเมินผลความ
เจริญกาวหนาของ
ศิษย 

การมีโอกาสไดรับการนิเทศท่ีดี   หมายถึง  การที่
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ไดรับความชวยเหลือ การแนะแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบและสงศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
สถานะทางสังคม   หมายถึง   ความรูสึกภมูิใจใน
การเปนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ความมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก ตลอดจนการ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
------------------------------------------------------------ 
การสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆใหแกศิษย 
หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรู
ความสามารถในที่เนื้อหาวิชาที่สอน โดยใช
กระบวนการสอนที่หลากหลาย และคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 
การฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี
งามใหแกศิษย  หมายถึง  การกลาวสอน  การ
แนะนํา และการจัดกิจกรรมที่เปนการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ใหนกัเรยีนเปน
คนดี ตามแนวปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา 

 

ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย  หมายถึง  
การพบปะเยี่ยมเยียนพูดคยุสอบถามถึงความ
เปนอยู ชวยเหลือในยามเจ็บไขไมสบาย 
ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย หมายถึง 
การดําเนินการวัดผลประเมินผลและทําการ
ปรับปรุงแกไขทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของลูกศิษย 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา 

- แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
 
 
 
 

- จัดกจิกรรมเพื่อ
ความเจริญงอกงาม
ของศิษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติงานในหนาที่
จะที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จเรียบรอย
และมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- ดูแลสอดสอง
ปองกันภยัพิบตัิมิให
เกิดแกทรัพยสินของ
โรงเรียน   
 
 
 
 

 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  หมายถึง  การชวย
ใหนกัเรียนรูจกัตนเองและรูถึงแนวทางที่จะใช
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของตน
ใหเปนประโยชนแกตนเอง ในดานการศึกษา และ
อาชีพ 
จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย  
หมายถึง  การจัดกจิกรรมสรางเสริมทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ดวยการใหความรู 
การอบรม และการเสริมสรางประสบการณตางๆ 
รวมทั้งใหคําปรึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรอบรู 
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัย โดย
เปนกิจกรรมที่พัฒนาความรูความสามารถผูเรียน
ไดจริง  สรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน 
และสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียนปฏิบัติตาม 
ปฏิบตัิงานในหนาท่ีจะท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
เรียบรอยและมีคุณภาพ   หมายถึง  การปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของครูในโรงเรียนไดครบถวน และ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ให
สําเร็จอยางมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด โดย
พิจารณาจาก ความเขาใจงาน  ความสําเร็จของงาน  
ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสิน
ของโรงเรียน  หมายถึง  ดูแลสอดสองปองกัน
อันตรายตางๆ มิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน  
โดยใหอยูในสภาพปกติดี พรอมที่จะใชงาน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คํานิยาม 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 

- สรางเสริม
สมรรถภาพทาง
วิชาการใหแกตนเอง
อยางสม่ําเสมอ   

 
 
 
 
 
 
 

 

- รักษาวินัยและ
ประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดแีกศิษย
และบุคคลทั่วไป   
 

สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเอง
อยางสม่ําเสมอ  หมายถึง  การแสวงหาความรู
ใหกับตนเองดวยการ ศึกษาเอกสาร ตํารา และส่ือ
ตางๆ  รวมถึงการเขาประชุม อบรม สัมมนา  
ตลอดจนถึงการทําวิจัยในชั้นเรียน อยางสม่ําเสมอ 

 
 

รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแก
ศิษยและบุคคลท่ัวไป  หมายถึง การปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ  โดย
พิจารณาจาก การแตงกายสุภาพเหมาะสม   การใช
วาจาสุภาพ   ความประพฤติเรียบรอย  ความมี
เมตตากรุณาตอผู เ รียน  การรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง ฯลฯ 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เรื่อง องคประกอบของขวัญที่
สงผลตอพฤติกรรมการในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แบง
ออกเปน 3  ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ Checklist โดยถาม
เกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน หนาที่นอกเหนือจากการสอน 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นตอองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามเปน 10 ประเด็น คือ    1)  ความรูสึกมั่นคงในงาน    2)  ความ
ภาคภูมิใจงานและผลผลิต     3)  ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง      4)  รูปแบบการปกครอง
บังคับบัญชา     5)  โอกาสกาวหนา    6)  คาจาง   7) เพื่อนรวมงาน  8)  สภาพในการทํางาน    9) การ
มีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี     10)   สถานะทางสังคม  
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  ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นตอพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยสอบถามเปน 10 ประเด็น คือ     1) การสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆใหแกศิษย     2)  การ
ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย  3) ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย  
4) ประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย  5) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ     6) จัดกิจกรรมเพื่อ
ความเจริญงอกงามของศิษย   7) ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมี
คุณภาพ   8)  ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน          9) สรางเสริม
สมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ    10) รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
   การกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา แบบสอบถามตอนที่ 2 และ
ตอนที่ 3 ดังนี ้
  ตอนที่ 2  องคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
  เห็นดวยกับองคประกอบของขวัญขอนั้นมากที่สุด   ให   5  คะแนน 
  เห็นดวยกับองคประกอบของขวัญขอนั้นมาก   ให   4  คะแนน 
  เห็นดวยกับองคประกอบของขวัญขอนั้นปานกลาง   ให   3  คะแนน 
  เห็นดวยกับองคประกอบของขวัญขอนั้นนอย   ให   2  คะแนน 
  เห็นดวยกับองคประกอบของขวัญขอนั้นนอยที่สุด   ให   1  คะแนน 
  ตอนที่ 3  พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  เห็นดวยกับพฤติกรรมขอนั้นมากที่สุด    ให   5  คะแนน 
  เห็นดวยกับพฤติกรรมขอนั้นมาก     ให   4  คะแนน 
  เห็นดวยกับพฤติกรรมขอนั้นปานกลาง    ให   3  คะแนน 
  เห็นดวยกับพฤติกรรมขอนั้นนอย     ให   2  คะแนน 
  เห็นดวยกับพฤติกรรมขอนั้นนอยที่สุด    ให   1  คะแนน 

การสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นโดยมีขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1    ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถาม 
ขั้นตอนที่ 2    สรางแบบสอบถามความคิดเห็น หลักเกณฑ  

  1. แบบสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
การศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน หนาที่นอกเหนือจาก
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การสอน โดยผูใหขอมูลคือ ครูประจําทั้งหมดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
จํานวน 175   รูป/คน  
  2.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ องคประกอบของขวัญ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน โดยผูใหขอมูลคือ ครูประจําทั้งหมดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
จํานวน 175   รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ 3   นําแบบสอบถามเสนอประธานและคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจความสมบูรณถูกตองตามโครงสรางเนื้อหา และการใชภาษา นํามา
แกไข ใชสํานวนภาษาตลอดจนความสัมพันธของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่วิจัย 
          ขั้นตอนที่ 4   นําแบบสอบถามที่ผานการนําเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  มาตรวจสอบดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) และนํามาปรับปรุง
แกไขดวยคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of Item Objective Congruence :IOC)  โดยใชเกณฑการ
กําหนดคะแนนความคิดเห็นของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  ไวดังนี้   
(ลวน  อังคณา  สายยศ  2543 : 248-249) 

  + 1     เมื่อแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม  
O    เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสมหรือไม 

   - 1   เมื่อแนใจวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสม 
นําผลคาพิจารณาของของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาดัชนีความเทีย่งตรง ตามเนื้อหาโดยใชสูตร   

   IOC =     ∑ R     
         N  
            เมื่อ 
  IOC    =      ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
  ∑ R  =      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      N  =      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ  ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณาความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญดังนี้  ถาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่คํานวณไดมีคามากกวา  หรือเทากับ  0.5  
แสดงวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ถาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมีคานอยกวา  
0.5  แสดงวาแบบสอบถามไมมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

ขั้นตอนที่ 5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช   (try out)  กับครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  จํานวน  30  รูป/ คน  ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคา
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ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นองคประกอบของขวัญ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน   ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา   
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้ 

มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นองคประกอบของขวัญเทากับ   .9102 
มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเทากับ   .9454 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนนิการตามลําดบัดังนี ้

                  1. ผูวิจัยทําหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอความรวมมือจาก
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา  เพื่อขอความอนุเคราะหอนุญาตในการ
ดําเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอมูล   

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามความคิดเห็น   และเก็บขอมูลดวยการสงทางไปรษณียและดวย 
ตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ใชหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) เปนครูประจํา จํานวน 175 รูป/คน 
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา จัดระเบียบขอมูลและลง
รหัส  แลวนํ าขอมูลดั งกล าวไปคํ านวณค าทางสถิติ  โดยใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รูป  SPSS  

 

สถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยไดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.   วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน หนาที่นอกเหนือจากการสอน   ดวยคาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (percentage) 

  2.  วิเคราะหขอมูลจากขอคําถามเกี่ยวกับระดับองคประกอบของขวัญและระดับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดยการหาคามัชฌิม
เลขคณิต (Arithmetic Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบ
ในแปลผลการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (John W.Best  1970 :204-208) รายละเอียดดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 4.50-5.00    หมายถึง ระดับการปฏิบัติเทากับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49    หมายถึง ระดับการปฏิบัติเทากับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49    หมายถึง ระดับการปฏิบัติเทากับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49    หมายถึง ระดับการปฏิบัติเทากับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.49    หมายถึง ระดับการปฏิบัติเทากับนอยที่สุด 

  3.  วิเคราะห องคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ (Stepwise 
Multiple   Regression)   

 

การนําเสนอขอมูล 
 การนําเสนอขอมูลจากผลวิเคราะห ผูวิจัยนําเสนอในรูปตารางและการพรรณนาความ 

 
สรุป 

 การวิจัยเร่ืององคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มีวัตถุประสงค    1.  เพื่อทราบระดับองคประกอบของขวัญ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   2.  เพื่อทราบ
องคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา   จํานวน 25 โรง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูใหขอมูลคือครูประจํา
ทั้งหมดในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 175 รูป/คน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  1  
ฉบับ ซ่ึงประกอบไปดวย   แบบสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว  แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ องคประกอบของขวัญ  และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ใชสถิติวิเคราะหหาคามัชฌิม
เลขคณิต (Arithmetic Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression)  ระหวางองคประกอบของขวัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง องคประกอบของขวัญที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได
จากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล จํานวน 175  รูป/คน ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
175 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน  คือ  
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของขวัญ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยแยกพิจารณาตามสถานภาพ  อายุ   ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน   หนาที่
นอกเหนือจากการสอน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงสภาพภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
สถานภาพ   
          บรรพชิต 63 36.00 
          คฤหัสถ 112 64.00 

รวม 175 100.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ 

อายุ   
          ต่ํากวา 20  ป 2 1.1 
          20 – 30  ป 73 41.7 
          31 – 40  ป 71 40.6 
          41 – 50  ป 14 8.0 
          51  ปขึ้นไป 15 8.6 

รวม 175 100.0 
ระดับการศึกษา   
          อนุปริญญา 8 4.6 
          ปริญญาตรี 147 84.0 
          ปริญญาโท 20 11.4 

รวม 175 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม   
          นักธรรมชั้นตรี 13 7.4 
          นักธรรมชั้นโท 6 3.4 
          นักธรรมชั้นเอก 53 30.3 
          ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.3 25 14.3 
          ป.ธ.4 - ป.ธ.6 19 10.9 
          ป.ธ.7 - ป.ธ.9 2 1.1 
          ไมไดศึกษาดานพระปริยัติธรรม 57 32.6 

รวม 175 100.0 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน   
          ต่ํากวา 5 ป 83 47.4 
          5 - 10 ป 74 42.3 
          11 - 15 ป 15 8.6 
          16 - 20 ป 1 .6 
          21 ปขึ้นไป 2 1.1 

รวม 175 100.0 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ 

หนาท่ีนอกเหนือจากการสอน   
          ปกครอง 16 9.1 
          ทะเบียน 34 19.4 
          การเงิน 3 2.0 
          วิชาการ 34 19.4 
          ธุรการ 23 13.1 
          ไมไดทาํหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอน 65 37.0 

รวม 175 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามในการวจิัยครั้งนี้ จําแนกตามตัวแปรไดผลดังนี ้
สถานภาพของครู พบวาครูสวนใหญ เปนคฤหัสถ  จํานวน  112 คน   คิดเปนรอยละ 64.00 

และเปนบรรพชิต  จํานวน 63  รูป  คิดเปนรอยละ  36.00  
อายุ พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวนใหญมีอายุ

ระหวาง  20 – 30 ป สูงสุด  จํานวน  73  รูป/คน คิดเปนรอยละ 41.70   รองลงมาอายุระหวาง 31 – 
40  ป จํานวน 71  รูป/คน  คิดเปนรอยละ 40.60   นอยที่สุด มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 2 รูป/คน คิด
เปนรอยละ 1.1 

ระดับการศึกษา พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวน
ใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 147  รูป/คน  คิดเปนรอยละ 84.00  รองลงมาจบ
การศึกษาปริญญาโท  จํานวน 20 รูป/คน  คิดเปนรอยละ 11.4   และนอยที่สุดคือจบอนุปริญญา ซ่ึงมี
จํานวน 8 รูปคน คิดเปนรอยละ 4.6  

ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม พบวา ครู สวนใหญไมไดศึกษาดานพระปริยัติ
ธรรมมากอนซึ่งมีจํานวน 57 รูป/คน คิดเปนรอยละ 32.6  ครูที่มีระดับการศึกษาสูงสุดดานพระ
ปริยัติธรรมซึ่งสวนมากจะมีความรูระดับนักธรรมชั้นเอก  จํานวน 53  คิดเปนรอยละ 30.3  
รองลงมา  ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.3  จํานวน 25 รูป/คน  คิดเปนรอยละ 14.3  นอยที่สุดคือ ปธ.7 – 
ปธ.9  ซ่ึงมีจํานวน 2 รูป  คิดเปนรอยละ 1.1 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวน
ใหญ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป   จํานวน  83  รูป/คน   คิดเปนรอยละ 47.4  รองลงมา  
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ระหวาง 5 - 10 ป  จํานวน 74 รูป/คน   คิดเปนรอยละ 42.3  นอยที่สุด คือระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 1 
รูป/คน คิดเปนรอยละ 0.6 

หนาท่ีนอกเหนือจาการสอน พบวา สวนใหญปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนเทานั้นซึ่งมีจํานวน 
65 รูป/คน คิดเปนรอยละ 37.0  นอกเหนือจากการสอนแลวครูสวนมากจะปฏิบัติหนาที่ดานงาน
ทะเบียน และงานวิชาการ มีจํานวนมากเทากันคือ  34  รูป/คน   คิดเปนรอยละ 19.4   รองลงมาคือ 
งานธุรการ จํานวน 23 รูป/คน คิดเปนรอยละ 13.1  นอยที่สุดคือ งานการเงิน ซ่ึงมีจํานวน 3 รูป/คน 
คิดเปนรอยละ 2.0 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในการวิเคราะห องคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
– 14  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4   ความคิดเห็นตอระดับองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 
       สามัญศึกษา โดยภาพรวม 
 
 

องคประกอบของขวัญ x  S.D. คาระดับ 
องคประกอบภายใน    
     ดานความรูสึกมั่นคงในงาน 3.20 0.47 ปานกลาง 
     ดานความภาคภูมิใจงานและผลผลิต 3.46 0.45 ปานกลาง 
     ดานความความเชื่อม่ันที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 3.65 0.50 มาก 
องคประกอบภายนอก    
     ดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา 3.64 1.28 มาก 
     ดานโอกาสกาวหนา 3.13 0.59 ปานกลาง 
     ดานคาจาง 2.88 0.54 ปานกลาง 
     ดานเพื่อนรวมงาน 3.54 0.53 มาก 
     ดานสภาพในการทํางาน 3.44 0.60 ปานกลาง 
     ดานการไดรับการนิเทศที่ดี 2.92 0.66 ปานกลาง 
     ดานสถานะทางสังคม 3.28 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.62 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 4 พบวาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ 
องคประกอบของขวัญของ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละ
องคประกอบพบวา องคประกอบภายใน ดานความเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง อยูในระดับมาก  
ดานความรูสึกมั่นคงในงาน และดานความภาคภูมิใจในงาน อยูในระดับปานกลาง  ในสวนของ
องคประกอบภายนอก ดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา และดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก 
สวนองคประกอบ ดานโอกาสกาวหนา ดานคาจาง  ดานสภาพในการทํางาน  ดานการไดรับการนิเทศที่
ดี และดานสถานะทางสังคม อยูในระดับปานกลาง   
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นตอระดับ องคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก  

    สามัญศึกษา ดานความรูสึกมั่นคงในงาน 
 

ดานความรูสึกม่ันคงในงาน x  
 

S.D. คาระดับ 
ความมั่นใจวาจะทํางานในโรงเรียนแหงนีไ้ดนาน 3.36 0.74 ปานกลาง 
ความมั่นใจวาหนวยงานของตนเองจะไมถูกยุบเลิกในอนาคต 3.48 1.08 ปานกลาง 
การคิดถึงการยายหรือลาออกจากงาน 3.14 0.86 ปานกลาง 
การมีความพอใจในสภาพความมั่นคงของงานในขณะนี ้ 3.06 0.83 ปานกลาง 
การไมวิตกหรือเปนกังวลเกีย่วกับอนาคตการปฏิบัติงานและสถานที่
ทํางานของตนเอง 

2.95 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.47 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 5  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของขวัญ ดานความรูสึกมั่นคงในงานโดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายขอก็ยังพบวา  องคประกอบทุกขอครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงไดแก ความมั่นใจวาจะทํางานในโรงเรียนแหงนี้ได
นาน    ความมั่นใจวาหนวยงานของตนเองจะไมถูกยุบเลิกในอนาคต  การคิดถึงการยายหรือลาออก
จากงาน   การมีความพอใจในสภาพความมั่นคงของงานในขณะนี้  และ การไมวิตกหรือเปนกังวล
เกี่ยวกับอนาคตการปฏิบัติงานและสถานที่ทํางานของตนเอง 
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ตารางที่ 6 ความคิดเหน็ตอระดับองคประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ดานความภาคภมูิใจงานและผลผลิต 

 

ดานความภาคภูมิใจงานและผลผลิต x  
 

S.D. คาระดับ 
ความภูมใิจในผลงานที่ไดปฏิบัติเสร็จ 3.78 0.77 มาก 
ความพอใจทีส่ามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัตงิานได 3.71 0.75 มาก 
ผลงานไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบญัชา 3.19 0.64 ปานกลาง 
งานที่ปฏิบัติไปแลวสวนใหญจะมีความสําเร็จเปนที่นาพอใจ 3.43 0.63 ปานกลาง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนเปนไปตามความมุงหมายที่
กําหนดไว 

3.20 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.45 ปานกลาง 
 

 
 

จากตารางที่  6   พบวา ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็น 
องคประกอบของขวัญ ดานความภาคภูมิใจงานและผลผลิต โดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง 
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ  ความภูมิใจในผลงานที่ได
ปฏิบัติเสร็จ   และความพอใจที่สามารถแกปญหาที่เกิดข ึ้นในขณะปฏิบัติงานได   จะอยูในระดับมาก   
ในขณะที่   งานที่ปฏิบัติไปแลวสวนใหญจะมีความสําเร็จเปนที่นาพอใจ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่สอนเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว   และผลงานไดรับการยกยองชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชา   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง 
 
 

ตารางที่ 7 ความคิดเหน็ตอระดับองคประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ดานความความเชื่อมั่นที่จะปฏบิัติงานใหลุลวง 

 

ดานความความเชื่อม่ันที่จะปฏิบตัิงานใหลุลวง x  
 

S.D. คาระดับ 
ปริมาณงานทีป่ฏิบัติอยูพอเหมาะตอการทาํใหสําเร็จตามเปาหมายและ
ทันเวลา 

3.49 0.69 ปานกลาง 

งานที่รับผิดชอบตรงกับความสนใจและความถนัด 3.57 0.74 มาก 
งานที่ทําอยูเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถของทาน 3.52 0.72 มาก 
มีความมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จทุกงาน 3.82 0.60 มาก 
มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงานตามหนาทีแ่ละที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จได 

3.86 0.67 มาก 

รวม 3.65 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 7  พบวา ความคิดเห็นตอองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวงโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงานตาม
หนาที่และที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จได     ความมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จทุกงาน    งานที่
รับผิดชอบตรงกับความสนใจและความถนัด    และงานที่ทําอยูเปนงานที่ทาทายความรู
ความสามารถ อยูในระดับมาก   สวนขอท่ีอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีเพียงขอเดียว ไดแก  ปริมาณ
งานที่ปฏิบัติอยูพอเหมาะตอการทําใหสําเร็จตามเปาหมายและทันเวลา  

 
ตารางที่ 8 ความคิดเหน็ตอระดับองคประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก

สามัญศึกษา ดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา 
 

ดานรปูแบบการปกครองบังคับบัญชา x  
 

S.D. คาระดับ 
ผูบังคับบัญชาใชหลักการปกครองโดยใหความเสมอภาค และยุติธรรม 3.62 0.76 มาก 
ผูบังคับบัญชามอบหมายงานในหนาที่ใหบุคลากรอยางเหมาะสม 3.50 0.71 มาก 
ผูบังคับบัญชาใชเหตุผลในการปกครองบังคับบัญชา 3.53 0.69 มาก 
ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากผูใตบงัคับบัญชาในการแกปญหาและ
ตัดสินใจ แกปญหาบนพื้นฐานความถูกตอง 

3.96 5.47 มาก 

ผูบังคับบัญชาใหเกยีรติและเปดโอกาสใหคนในหนวยงานไดแสดง
ความสามารถเต็มที่ 

3.60 0.82 มาก 

รวม 3.64 1.28 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญ ดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก และ
เมื่อแยกพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายขอก็พบวาอยู ในระดับมากทุกขอ  ซ่ึงไดแก   
ผูบังคับบัญชาใชหลักการปกครองโดยใหความเสมอภาคและยุติธรรม   ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานในหนาที่ใหบุคลากรอยางเหมาะสมผูบังคับบัญชาใชเหตุผลในการปกครองบังคับบัญชา   
ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาในการแกปญหาและตัดสินใจแกปญหาบน
พื้นฐานความถูกตอง และ ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเปดโอกาสใหคนในหนวยงานไดแสดง
ความสามารถเต็มที่      
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ตารางที่ 9 ความคิดเหน็ตอระดับองคประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ดานโอกาสกาวหนา 

 

ดานโอกาสกาวหนา x  
 

S.D. คาระดับ 
ไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 

3.22 0.90 ปานกลาง 

การมีความมั่นคงปลอดภัยในหนาทีก่ารงาน 3.38 0.73 ปานกลาง 
ไดรับการสนบัสนุนจากผูบริหารในการศกึษาเพิ่มเติม 3.15 0.88 ปานกลาง 
มีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาที่การงาน 2.88 0.84 ปานกลาง 
ไดรับมอบหมายงานอื่นๆใหทําเพื่อใหมีโอกาสกาวหนาขึน้สูหนาที่
การงานในระดับสูงขึ้น 

3.00 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.59 ปานกลาง 
 
 
 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญดานโอกาสกาวหนา โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไดแก   การไดรับการสงเสริมใหเขารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในระดับที่สูงขึ้น  มีความมั่นคงปลอดภัยในหนาที่การ
งาน   ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการศึกษาเพิ่มเติม   มีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาที่การ
งาน  และไดรับมอบหมายงานอื่นๆใหทําเพื่อใหมีโอกาสกาวหนาขึ้นสูหนาที่การงานในระดับสูง
ขึ้น      

 
 

ตารางที่ 10  ความคิดเห็นตอระดับองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 
     สามัญศึกษา ดานคาจาง 

 

ดานคาจาง x  
 

S.D. คาระดับ 
พึงพอใจกับรายไดที่ไดรับในแตละเดือน 2.84 0.96 ปานกลาง 
เงินเดือนทีไ่ดรับมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ 2.85 0.89 ปานกลาง 
เงินเดือนทีไ่ดรับ ทําใหตองหางานพิเศษทาํเพิ่มเติม 3.07 0.97 ปานกลาง 
เงินเดือนทีไ่ดรับเหมาะสมกบัความสามารถหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ปฏิบัติในปจจุบนั 

2.90 0.79 ปานกลาง 

เงินเดือนทีไ่ดรับเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยสวนรวม 2.73 0.90 ปานกลาง 
รวม 2.88 0.54 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 10 พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ 
องคประกอบของขวัญ ดานคาจาง โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ขอ ก็พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไดแก มีความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับในแตละเดือน 
เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ  เงินเดือนที่ไดรับทําใหตองหางานพิเศษ
ทําเพิ่มเติม   เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับความสามารถหนาที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติใน
ปจจุบัน   และเงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยสวนรวม  

 
ตารางที่ 11  ความคิดเห็นตอระดับองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนก 
    สามัญศึกษา ดานเพื่อนรวมงาน 
 

ดานเพื่อนรวมงาน x  
 

S.D. คาระดับ 
การเปนที่รักชอบพอและไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปน
สวนใหญ 

3.54 0.61 มาก 

มักไดรับการชวยเหลือจากเพือ่นรวมงานเมือ่ไดรับความเดือดรอน 3.55 0.76 มาก 
เพื่อนรวมงานใหเกยีรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผล 3.61 0.66 มาก 
ตนเองและเพือ่นรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟงเหตุผลซ่ึงกนัและกนั 

3.59 0.68 มาก 

เมื่อมีปญหาเรื่องสวนตัวหรือเร่ืองงานทานมักปรึกษาซึง่กันและกัน
กับเพื่อนรวมงาน 

3.43 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 11  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญ ดานเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  และเมื่อแยกพิจารณาเปน
รายขอพบวา การเปนที่รักชอบพอและไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปนสวนใหญ  มักไดรับ
การชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อไดรับความเดือดรอน  เพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงเหตุผล   และตนเองและเพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน   อยูในระดับมาก    มีเพียงขอเดียวที่อยูในระดับปานกลาง คือ  เมื่อ
มีปญหาเรื่องสวนตัวหรือเร่ืองงานมักปรึกษาซึ่งกันและกันกับเพื่อนรวมงาน  
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ตารางที่ 12 ความคิดเหน็ตอองคระดับประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ดานสภาพในการทํางาน 

 

ดานสภาพในการทํางาน x  
 

S.D. คาระดับ 
หนวยงานที่ทาํมีเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้งมีส่ือ 
และอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

3.37 1.14 ปานกลาง 

บริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัย 3.77 0.79 มาก 
มีเครื่องอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค 3.48 0.96 ปานกลาง 
หนวยงานที่ทาํมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางกายภาพ (อุณหภูม ิ 
แสงสวาง  การระบายอากาศ) เหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน 

3.77 0.88 มาก 

การเดินทางมาหนวยงานสะดวกรวดเรว็ 3.84 0.88 มาก 
สภาพที่ทํางานมีผลเสียตอสุขภาพของตนเอง 2.44 1.15 นอย 

รวม 3.44 0.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 12  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญ ดานสภาพในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายขอพบวา  การเดินทางมาหนวยงานสะดวกรวดเร็ว   หนวยงานที่ทํามีบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ (อุณหภูมิ  แสงสวาง  การระบายอากาศ) เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  บริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัย  อยูในระดับมาก    มีเครื่องอํานวยความสะดวกดาน
สาธารณูปโภค และหนวยงานที่ทํามีเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้งมีส่ือ และอุปกรณ
การเรียนการสอนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  อยูในระดับปานกลาง   สภาพที่ทํางานมีผลเสียตอ
สุขภาพของตนเอง อยูในระดับนอย 
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ตารางที่ 13 ความคิดเหน็ตอองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ดานการไดรับการนิเทศที่ดี 

 

ดานการไดรับการนิเทศท่ีดี x  
 

S.D. คาระดับ 
ไดรับการนิเทศการศึกษาตามแผนและโครงการที่วางไว 2.97 0.70 ปานกลาง 
ผูนิเทศไดมีการนําส่ือเครื่องมือและวิธีการที่ไดเตรียมไวมาใชในการ
นิเทศการศึกษาอยางจริงจัง 

2.94 0.76 ปานกลาง 

ไดรับการนิเทศทั้งทางตรง  โดยผูนิเทศออกปฏิบัติการนิเทศดวย
ตนเอง  และทางออมโดยการใชส่ือและเครื่องมือตางๆ นอกเหนือจาก
การนิเทศทางตรง 

2.84 0.82 ปานกลาง 

ผูนิเทศไดดําเนินการนิเทศโดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศ
อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

2.89 0.78 ปานกลาง 

ผูนิเทศใชหลักการนิเทศการศึกษาในการปฏิบัติการนิเทศรวมทั้ง 
ความมีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง  ชมเชยเพื่อสรางขวญัและกําลังใจ
แกทานอยูเสมอ 

2.96 0.83 ปานกลาง 

รวม 2.92 0.66 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 13  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญ ดานการไดรับการนิเทศที่ดี โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง   และเมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ทุกขออยูในระดับ ปานกลาง ไดแก การไดรับการนิเทศการศึกษา
ตามแผนและโครงการที่วางไว     ผูนิเทศใชหลักการนิเทศการศึกษาในการปฏิบัติการนิเทศรวมทั้ง
ความมีมนุษยสัมพันธ มีการยกยองชมเชยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจเสมอ       ผูนิเทศไดมีการนําสื่อ
เครื่องมือและวิธีการที่ไดเตรียมไวมาใชในการนิเทศการศึกษาอยางจริงจัง     ผูนิเทศไดดําเนินการ
นิเทศโดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการนิเทศอยางเหมาะสมตามสถานการณ     และการไดรับ
การนิเทศทั้งทางตรงโดยผูนิเทศออกปฏิบัติการนิเทศดวยตนเองและทางออมโดยการใชส่ือและ
เครื่องมือตางๆ นอกเหนือจากการนิเทศทางตรง  
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ตารางที่ 14 ความคิดเหน็ตอระดับองคประกอบของขวญั ของครูโรงเรียนพระปรยิตัิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ดานสถานะทางสังคม 

 

ดานสถานะทางสังคม x  
 

S.D. คาระดับ 
ชุมชนใหการยอมรับนับถือ 3.30 0.72 ปานกลาง 
รูสึกมีเกียรติ และช่ือเสียงในหนาที่ที่ทําในขณะนี ้ 3.42 0.80 ปานกลาง 
ไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมการกุศลของชุมชน 3.01 0.88 ปานกลาง 
ไดมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการกุศลในหนวยงานทีท่ํางาน 3.27 0.80 ปานกลาง 
ไดรับความนบัถือจากบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 3.37 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.61 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 14  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของขวัญดานสถานะทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไดแก    การรูสึกมีเกียรติและชื่อเสียงใน
หนาที่ที่ทําในขณะนี้ การไดรับความนับถือจากบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติงานในโรงเรียน    ชุมชน
ใหการยอมรับนับถือ การไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการกุศลในหนวยงานที่ทํางาน   และการ
ไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมการกุศลของชุมชน  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศกึษา 

ในการวิเคราะห ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
ตัวอยาง 25 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสทที่กําหนดไว ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 15 – 25  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 15  ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
                    ศึกษา โดยภาพรวม 
 

พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของคร ู x  
 

S.D. คาระดับ 
ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย 3.33 0.52 ปานกลาง 
ดานการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแกศิษย 3.30 0.64 ปานกลาง 
ดานการปกครองดูแลความทกุขสุขของศิษย 3.64 0.62 มาก 
ดานการประเมินผลความกาวหนาของศษิย 3.38 0.53 ปานกลาง 
ดานการแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 3.48 0.57 ปานกลาง 
ดานการจดักิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 3.42 0.63 ปานกลาง 
ดานการปฏิบตัิหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมี
คุณภาพ 

3.35 0.50 ปานกลาง 

ดานการดแูลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของ
โรงเรียน 

3.61 0.63 มาก 

ดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยางสม่ําเสมอ 3.63 0.56 มาก 
ดานการรักษาวินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและ
บุคคลทั่วไป 

3.58 0.90 มาก 

รวม 3.47 0.61 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 15  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาในแตละ
ดาน พบวา พฤติกรรมที่  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ไดแก  การปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย    การสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยาง
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สม่ําเสมอ    การดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของโรงเรียน  และการรักษา
วินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป     สวนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ไดแก  การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ   การจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย   การประเมินผล
ความกาวหนาของศิษย   การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ    การ
ส่ังสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย    และ การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม
แกศิษย    
 
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 ศึกษา ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย 
 

ดานการสัง่สอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย x  
 

S.D. คาระดับ 
การสอนดวยการสงเสริมการทํางานเปนกลุม 3.39 0.68 ปานกลาง 
การสอนแบบบูรณาการวิชาการตางๆ เขาดวยกัน 3.34 0.71 ปานกลาง 
มีส่ือและกิจกรรมที่หลากหลายใหนกัเรียนลงมือปฏิบัติ 3.15 0.80 ปานกลาง 
สงเสริมนักเรียนใหใชความคดิแกปญหา และความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

3.51 0.75 มาก 

มีการจูงใจมีของรางวัลคําชมเชยกระตุนใหนักเรยีนขยันตั้งใจเรียน 3.33 0.77 ปานกลาง 
มีการเราความสนใจกอนลงมือสอน 3.35 0.70 ปานกลาง 
มีการประเมินอยูตลอดเวลา 3.25 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.52 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 16  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย โดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวามีเพียงขอเดียวที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การ
สงเสริมนักเรียนใหใชความคิดแกปญหา และความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สวนขออ่ืนๆมีการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง ไดแก   การสอนดวยการสงเสริมการทํางานเปนกลุม  การเราความสนใจกอนลง
มือสอน  การสอนแบบบูรณาการวิชาการตางๆ เขาดวยกัน   มีการจูงใจมีของรางวัลคําชมเชย
กระตุนใหนักเรียนขยันตั้งใจเรียน  มีการประเมินอยูตลอดเวลา   และการมีส่ือและกิจกรรมที่
หลากหลายใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

67

ตารางที่ 17  ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
      ศึกษา ดานการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแกศิษย 

 

ดานการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และคานิยมท่ีดีงามแกศิษย 

x  
 

S.D. คาระดับ 

ตรวจดูความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนเปนประจําทุกวนั การ
เดินเขาหองเรียน การเลิกเรียนกลับที่พัก ในดานการนุงหม  และ
กิริยาอาการตางๆ และการแสดงความเคารพครูหรือพระภิกษุสงฆใน
โอกาสตางๆ 

3.44 0.76 ปานกลาง 

เปนผูนําหรือเขารวมในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาทั้งในและนอก
โรงเรียน 

3.19 0.83 ปานกลาง 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมหนาแถว หรือในการประชุมอบรมประจํา
สัปดาห 

3.25 0.93 ปานกลาง 

จัดใหมีโครงการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

3.17 0.87 ปานกลาง 

เครงครัดในระเบียบวนิัยของครู  และที่ไดอบรมสั่งสอนนักเรียน
ทั่วไป 

3.47 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.64 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 17  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแกศิษย โดย
ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก   การตรวจดูความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนเปนประจําทุกวัน การ
เดินเขาหองเรียน การเลิกเรียนกลับที่พัก ในดานการนุงหม  และกิริยาอาการตางๆ และการแสดง
ความเคารพครูหรือพระภิกษุสงฆในโอกาสตางๆ   เปนผูนําหรือเขารวมในพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในและนอกโรงเรียน     การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหนาแถว หรือในการ
ประชุมอบรมประจําสัปดาห การจัดใหมีโครงการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค และ การเครงครัดในระเบียบวินัยของครูและที่ไดอบรมสั่งสอนนักเรียนทั่วไป              

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

68

ตารางที่ 18 ความคิดเห็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 ศึกษา ดานการปกครองดูแลความทุกขสุขของลูกศิษย 
 

ดานการปกครองดูแลความทกุขสุขของลูกศิษย x  
 

S.D. คาระดับ 
ดูแลความปลอดภัยและชวยเหลือนักเรยีนที่เจ็บปวย  พรอมทั้ง
หาทางปองกันและแกปญหาตางๆ 

3.68 0.73 มาก 

ปองกันการกระทําผิดของนกัเรียน 3.60 0.80 มาก 
ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรยีนเดือดรอน 3.65 0.75 มาก 
รวมแกปญหาหรือแนะแนวทางอยางสรางสรรค 3.65 0.70 มาก 
อุทิศเวลาใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ 3.60 0.76 มาก 

รวม 3.64 0.62 มาก 
 
จากตารางที่ 18  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการปกครองดูแลความทุกขสุขของลูกศิษย โดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก         และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก ซึ่งไดแก การ
ดูแลความปลอดภัยและชวยเหลือนักเรียนที่เจ็บปวย พรอมทั้งหาทางปองกันและแกปญหาตางๆ     
การใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนเดือดรอน   การรวมแกปญหาหรือแนะแนวทางอยางสรางสรรค   
การปองกันการกระทําความผิดของนักเรียน   และการอุทิศเวลาใหบริการทั้งในและนอกเวลา
ราชการ  
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
       ศึกษา ดานการประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย 

 

ดานการประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย x  
 

S.D. คาระดับ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง 
เชน การสังเกต สัมภาษณ การตรวจงาน การทดสอบ บันทึกจาก
ผูเกี่ยวของ การรายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงาน เปนตน 

3.54 0.64 มาก 

ทําการประเมนิผลนักเรียนพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.51 0.67 มาก 

ประเมินผลนกัเรียนโดยยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนจริงๆ 3.57 0.68 มาก 
เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และครูมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

3.02 0.81 ปานกลาง 

ใชขอมูลที่หลากหลายดวยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคลองกับ
วิธีการประเมนิ ตลอดจนจดุประสงคในการประเมิน 

3.26 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.53 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 19  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการประเมินผลความกาวหนาของศิษย โดยภาพรวมอยูในระดับ ปาน
กลาง         และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก   การ
ประเมินผลนักเรียนโดยยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนจริงๆ   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง เชน การสังเกต สัมภาษณ การตรวจงาน การทดสอบ 
บันทึกจากผูเกี่ยวของ การรายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงาน เปนตน   และการประเมินผล
นักเรียนพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       สวนขอที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
ไดแก   การใชขอมูลที่หลากหลายดวยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการประเมิน 
ตลอดจนจุดประสงคในการประเมิน   และการเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และครูมีสวนรวม
ในการประเมินผล  
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ   
       ศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 

ดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ x  
 

S.D. คาระดับ 
ช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชาการตางๆ ที่เรียน 3.65 0.77 มาก 
แสวงหาขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพเพื่อนาํมาแนะนํา
นักเรียน 

3.69 0.72 มาก 

สามารถเปนที่ปรึกษาในดานการศึกษาและอาชีพแกนกัเรยีน  3.62 0.79 มาก 
ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกับตวันักเรียนดวยกลวิธีตางๆ เชนการ
สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม เยี่ยมบาน  เปนตน  

3.22 0.81 ปานกลาง 

ชวยใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดตีอการแนะแนวพรอมสนับสนุนใหมารับ
บริการแนะแนว   

3.43 0.73 ปานกลาง 

สอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ และสังคมในเนื้อหาวิชา
ตางๆที่ตนสอน ใชกลวิธีตางๆ เพื่อชวยนกัเรียน  

3.49 0.70 ปานกลาง 

รวมมือกับฝายแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนว และประเมินผล
การบริการแนะแนว  

3.27 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.57 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 20  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก การแสวงหาขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพเพื่อนํามาแนะนํานักเรียน     การชี้แจงใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของวิชาการตางๆ ที่เรียน     และความสามารถเปนที่ปรึกษาในดานการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน     
สวนขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ไดแก   การสอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ 
และสังคมในเนื้อหาวิชาตางๆที่ตนสอน ใชกลวิธีตางๆ เพื่อชวยนักเรียน     การชวยใหนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการแนะแนวพรอมสนับสนุนใหมารับบริการแนะแนว      การรวมมือกับฝายแนะแนวใน
การจัดกิจกรรมแนะแนว และประเมินผลการบริการแนะแนว     และการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียนดวยกลวิธีตางๆ เชนการสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม เยี่ยมบาน เปนตน  
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
       ศึกษา ดานการจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 

 

ดานการจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย x  
 

S.D. คาระดับ 
สอนเนนการจดักิจกรรมเปนหลัก  3.35 0.72 ปานกลาง 
ดําเนินการสอนโดยการจัดกจิกรรมสอดคลองกับความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน  

3.41 0.74 ปานกลาง 

จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน  3.39 0.73 ปานกลาง 
จัดกิจกรรมการเรียนดวยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  

3.35 0.80 ปานกลาง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการผสมผสานความรู และการ
ปลูกฝงคุณธรรมเขาดวยกัน  

3.62 0.78 มาก 

รวม 3.42 0.63 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 21  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง   และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีเพียงขอเดียวที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการผสมผสานความรู และการปลูกฝงคุณธรรมเขา
ดวยกัน  สวนขอที่เหลือมีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก    การดําเนินการสอนโดยการจัด
กิจกรรมสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน      การจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของนักเรียน     การสอนเนนการจัดกิจกรรมเปนหลัก   และการจัดกิจกรรมการเรียนดวย
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
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ตารางที่ 22 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ 

ดานการปฏิบตัิหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมี
คุณภาพ 

x  
 

S.D. คาระดับ 

วิตกกังวลเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานจนสงผลใหงานที่ทํา ไม
สําเร็จและไมมีคุณภาพ  

3.00 0.90 ปานกลาง 

การทุมเททํางานสุดกําลังความสามารถ ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมาย
งาน 

3.78 0.77 มาก 

สรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ เพื่อทาทายความสามารถของตนเอง  3.59 0.75 มาก 
เมื่อทํางานแลวไมประสบผลสําเร็จทําใหเกิดความทอแท วิตก กังวล
จนหมดกําลังใจในการทํางาน  

3.04 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.50 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 22  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ 
โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง     และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏบิตัอิยูใน
ระดับมาก ไดแก   การการทุมเททํางานสุดกําลังความสามารถ ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมาย   และการ
สรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ เพื่อทาทายความสามารถของตนเอง  สวนขอที่มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก   เมื่อทํางานแลวไมประสบผลสําเร็จทําใหเกิดความทอแท วิตก กังวลจน
หมดกําลังใจในการทํางาน     และการวิตกกังวลเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานจนสงผลใหงานที่ทํา 
ไมสําเร็จและไมมีคุณภาพ  
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ตารางที่ 23 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตอพฤติกรรมการ 
       ปฏิบัติงาน ดานการดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของโรงเรียน 

 

ดานการดูแลสอดสองปองกันภัยพบิัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของ
โรงเรียน 

x  
 

S.D. คาระดับ 
 

เมื่อเห็นทรัพยสินของโรงเรียนชํารุดเสียหาย มักซอมแซมหรือแจงผู
มีสวนเกีย่วของใหทราบ 

3.67 0.69 มาก 

ตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของโรงเรียนเสมอ 3.45 0.75 ปานกลาง 
หาแนวทางปองกันมิใหสมบัติของโรงเรียนสูญหาย 3.63 0.75 มาก 
นําอุปกรณหรือส่ือการสอนตางๆ ของโรงเรียนมาใชอยางระมัดระวัง 3.69 0.84 มาก 

รวม 3.61 0.63 มาก 
 
จากตารางที่ 23  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก   และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากไดแก  การนําอุปกรณหรือส่ือการสอนตางๆ ของโรงเรียนมาใชอยางระมัดระวัง    
เมื่อเห็นทรัพยสินของโรงเรียนชํารุดเสียหาย มักซอมแซมหรือแจงผูมีสวนเกี่ยวของใหทราบ   และ
การหาแนวทางปองกันมิใหสมบัติของโรงเรียนสูญหาย  สวนขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลางซึ่งมีเพียงขอเดียว  คือ การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของโรงเรียนเสมอ  
 
ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตอพฤติกรรมการ 

       ปฏิบัติงาน ดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยางสม่ําเสมอ 
 

ดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางวชิาการแกตนอยางสม่ําเสมอ x  
 

S.D. คาระดับ 
หาความรูจากเอกสาร ตํารา และส่ือตางๆ อยูเสมอ 3.78 0.76 มาก 
เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา หรือฟงการบรรยาย หรือการอภิปราย
ทางวิชาการ 

3.46 0.82 ปานกลาง 

หาโอกาสเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 3.51 0.78 มาก 
ติดตามขาวสารดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมอยูเสมอ 3.78 0.74 มาก 

รวม 3.63 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 24  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยางสม่ําเสมอ โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มาก และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก  
การหาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ อยูเสมอ  การหาโอกาสเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
และการติดตามขาวสารดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม อยูเสมอ  สวนขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงมีเพียงขอเดียว คือการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ฟงการบรรยาย หรือการอภิปราย
ทางวิชาการ   
 
ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตอพฤติกรรมการ 

       ปฏิบัติงานดานการรักษาวินัยและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคล
ทั่วไป 

 

ดานการรักษาวินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ีแกศิษยและ
บุคคลท่ัวไป 

x  
 

S.D. คาระดับ 
 

ตรงตอเวลา 3.81 0.71 มาก 
ไมเกี่ยวของกบัยาเสพติดทกุชนิด 4.07 0.94 มาก 
ปฏิบัติตนใหมบีุคลิกและสุขภาพดีอยูเสมอ 3.92 0.83 มาก 
แสดงกิริยามารยาทรวมทั้งพดูจาสุภาพเรยีบรอยอยูเสมอ 3.81 0.85 มาก 
มักยืมเงนิจากผูอ่ืนหรือแหลงการเงินตางๆ เปนประจํา 2.40 0.90 นอย 
มักโตตอบผูที่วารายตนเองอยางรุนแรงดวยกิริยา หรือวาจาที่รุนแรง
เชนกัน 

3.38 1.03 ปานกลาง 

เมื่อมีปญหาเกดิขึ้นในหนวยงาน ใหความรวมมือแกไขปญหากับครู
ทุกคนในโรงเรียนอยางเต็มความสามารถ 

3.64 1.07 มาก 

รวม 3.58 0.90 มาก 
 
จากตารางที่ 25  พบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการรักษาวินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคล
ทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ไดแก   การไมเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกชนิด    การปฏิบัติตนใหมีบุคลิกและสุขภาพดีอยู
เสมอ   การตรงตอเวลา การแสดงกิริยามารยาทรวมทั้งพูดจาสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ และเมื่อมี
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ปญหาเกิดขึ้นในหนวยงาน  ใหความรวมมือแกไขปญหากับครูทุกคนในโรงเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ  ขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางคือ การโตตอบผูที่วารายตนเองอยางรุนแรง
ดวยกิริยา หรือวาจาที่รุนแรงเชนกัน ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยคือ  การยืมเงินจากผูอ่ืนหรือ
แหลงการเงินตางๆ เปนประจํา 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบของขวัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
ตารางที่ 26 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการ

ถดถอย คาสัมประสิทธการทํานาย (R2) และการทดสอบความมีนัยสําคัญของ
สัมประสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น (R2 Change) ในการทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

 
ลําดับขั้นตัวแปรทํานาย R R2 R2  Change F Change P-Value 

X2 0.694 0.482 0.482 161.047* 0.000 
X2 , X7 0.762 .581 .099 40.679* 0.000 
X2 , X7, X3 0.774 0.599 0.018 7.828* 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 26  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา ความภาคภูมิใจในงาน

และผลผลิต (X2)   สามารถทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย 0.482            
(R2 = 0.482) หรือแสดงวาความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต สามารถทํานายพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได รอยละ 48.2 

เมื่อเพิ่มตัวแปรตน คือ เพื่อนรวมงาน (X7) เขาไป คาสัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มขึ้นเปน 
0.581 (R2 = 0.581) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นั่นคือ ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต และเพื่อนรวมงาน สามารถทํานายพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได รอยละ 58.1 โดยท่ีเพื่อน
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รวมงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได เพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 (R2 Change = 0.099) 

และเมื่อเพิ่มตัวแปรตน คือ ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง (X3)  เขาไป คา
สัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มขึ้นเปน 0.599 (R2 = 0.599) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํานายได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต เพื่อนรวมงาน และ
ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง สามารถทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได รอยละ 59.9 โดยท่ีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาได เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 (R2 Change = 0.018) 

นอกจากนี้ยังพบวา คาสัมประสิทธิสัมประสิทธิสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปรตนทั้ง
สามตัว กับตัวแปรตามมีคาเทากับ 0.774 ซ่ึงมีคสูงสุดกวาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร
ทํานายแตละตัวกับตัวแปรตาม แสดงวา ตัวแปรทั้งสามตัว สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีกวาการใช
แปรตัวเดียว หรือสองตัว โดยที่ตัวแปรทั้งสามตัว สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรที่ไมเขาสมการคือ ความรูสึกมั่นคงในงาน (X1) 
รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา(X4) โอกาสกาวหนา(X5) คาจาง (X6) สภาพในการทํางาน(X8) 
การมีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี (X9) และ สถานะทางสังคม (X10)  
 
ตารางที่ 27 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยในการทาํนาย ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) และ 

คะแนนมาตรฐาน (Beta) ผลการทดสอบความมีนัยสําคญัของตัวแปรทํานายแตละ 
ตัว และสมการถดถอยพหุคณูที่ใชทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

ปจจัยทํานาย b SEb Beta t P-Value 
X2 .445 .056 .476 7.952* .000 
X7 .242 .044 .305 5.562* .000 
X3 .143 .051 .169 2.798* .006 

a = .522  SE = .186 F = 85.322 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 27  พบวา เมื่อนําตัวแปรทั้ง 3 ตัว คือ ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต  เพื่อน
รวมงาน  และความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง มาทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐานระหวางความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (Beta = .476)  เพื่อนรวมงาน (Beta = .305) และ
ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง (Beta = .169) สามารถทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตามลําดับ แสดงวา ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต มีความสําคัญเปนอันดับแรก  รองลงมา คือ 
เพื่อนรวมงาน  และความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง  โดยสามารถนํามาสรางสมการทํานายได 
ดังนี้ 

 

Y = .552 + .445(ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต) + .242(เพื่อนรวมงาน) + .143(ความ
เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง) 

 
  

^ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การวิจัย เร่ือง “องคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับองคประกอบของขวัญ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  และองคประกอบ
ของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
กลุมประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ คือ  ครูประจําทั้งหมดในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา  รวมทั้งส้ิน 175 รูป/คน เก็บแบบสอบถามคืนได 175 ฉบับ  โดยแบบสอบถาม 
แบงเปน 4  ตอน โดยตอนที่ 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนความคิดเห็น
เกี่ยวกับองคประกอบของขวัญ  ตอนที่ 3 เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ใช
สถิติในการวิเคราะหคือ สถิติพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)  สวนการวิเคราะหทางสถิติความสัมพันธใช สถิติวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาองคประกอบของขวัญที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) และนําเสนอ 
ขอมูลในรูปตาราง พรอมอธิบายประกอบตาราง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคฤหัสถ  เปนผูมีอายุระหวาง  20 – 30 ป สวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม คือ ระดับนักธรรมชั้นเอก มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา 5 ป มีหนาที่นอกเหนือจากการสอน คือ หนาที่ดานงานทะเบียน 
และงานวิชาการ   

 2. ผลการศึกษาระดับองคประกอบของขวัญ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา โดยรวมในแตละดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมาก มี 3 ดาน ไดแก  ดานความความเชื่อมั่นที่
จะปฏิบัติงานใหลุลวง  ดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา  ดานเพื่อนรวมงาน และดานที่อยูใน
ระดับปานกลาง มี 7 ดาน ไดแก  ดานความรูสึกมั่นคงในงาน  ดานความภาคภูมิใจงานและผลผลิต  
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ดานโอกาสกาวหนา  ดานคาจาง  ดานสภาพในการทํางาน  ดานการไดรับการนิเทศที่ดี  และดาน
สถานะทางสังคม    

3. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
โดยรวมในแตละดาน พบวา  ดานที่อยูในระดับมาก มี 4 ดาน ไดแก  ดานการปกครองดูแลความ
ทุกขสุขของลูกศิษย  ดานการดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของโรงเรียน  
ดานการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยางสม่ําเสมอ และดานการรักษาวินัยและ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป   และดานที่อยูในระดับปานกลาง มี 6 ดาน 
ไดแก   ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศิษย    ดานการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงามแกศิษย   ดานการประเมินผลความกาวหนาของศิษย   ดานการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ   ดานการจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย   และดานการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ  

4. ผลการทดสอบความสมมติฐานทางสถิติ ดวยสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา องคประกอบของขวัญในการปฏิบัติงาน ดานที่มี
ผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี 3 ดาน 
เรียงตามลําดับความสําคัญของอิทธิพลจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานความภาคภูมิใจในงานและ
ผลผลิต    ดานเพื่อนรวมงาน   และดานความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัมีประเดน็นาสนใจ นํามาอภิปรายดังนี ้
องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานความรูสึก

มั่นคงในงาน จากผลการวิจัย อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เพราะสถานะภาพของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีลักษณะเปนลูกจางของวัด และยังไมมีกฎหมายรองรับสถานภาพ
ของครู  จึงยังไมมีความมั่นใจเต็มที่ที่จะทํางานในโรงเรียนไดนานและบางโรงเรียนยังประสบ
ปญหาจํานวนผูเรียนนอย เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่ไมนิยมบรรพชาเพื่อศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จําเปนตองไปนิเทศ หรือประชาสัมพันธ และชักชวนเยาวชนจาก
ตางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตจํานวนผูมาสมัครเรียน
ยังไมบรรลุเปาหมายในการรับสมัคร เมื่อนักเรียนสวนมากมาจากตางจังหวัดทําใหมีปญหาการ
ปรับตัว เมื่ออยูหางไกลครอบครัว บางรูปตองลาสิกขาไปในขณะที่ยังไมจบหลักสูตรการศึกษาใน
แตละชวงชั้นของโรงเรียน จึงทําใหจํานวนนักเรียนยิ่งนอยลง นาจะเปนสาเหตุที่ทําใหครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีความมั่นใจวาหนวยงานของตนเองจะไมถูกยุบเลิกในอนาคต 
อยูในระดับปานกลาง   การมีรายไดตอเดือนที่ไมแนนอน ขาดสวัสดิการตางๆ ทําใหมีการลาออก 
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เพื่อไปทํางานในหนวยงานอื่นที่มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกวา ปญหาดังกลาวแลวนาจะเปน
สาเหตุใหครูเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตในการทํางานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา องคประกอบของขวัญดานความรูสึกมั่นคง จึงอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สวงค ชูกล่ิน (2533) ไดทําการวิจัยเรื่อง ขวัญของครู- อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ขวัญในองคประกอบที่สงผลตอขวัญดาน
ความรูสึกมั่นคงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานความ
ภาคภูมิใจงานและผลผลิต จากผลการวิจัย อยูในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ
ที่อยูในระดับมาก คือ ความภูมิใจในผลงานที่ไดปฏิบัติเสร็จ ความพอใจที่สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได  และงานที่ปฏิบัติไปแลวสวนใหญจะมีความสําเร็จเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้
เนื่องจากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกรูป/คน จะมีสวนรวมอยางมากในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ทําใหครูเอาใจใสตองาน และคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหงานประสบ
ผลสําเร็จ  เปนที่นาภาคภูมิใจ  สวนขอที่อยูในระดับปานกลาง คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนด  และ ผลงานไดรับการยกยองชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากครูยังไมมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน  และไมเขาใจ
กระบวนการวัดและประเมินผล  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังไมเปนที่พอใจของ
ครูผูสอน  ผูบริหารบางทานยังไมใหความสําคัญกับการเสริมแรงในการปฏิบัติงานของครู ขาดการ
เอาใจใสตอผลงานที่ครูดําเนินการไดสําเร็จ เมื่อผูบริหารไมไดใหความสําคัญกับผลงานของครู 
สงผลใหครูไมมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานความเชื่อม่ัน
ที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง  จากผลการวิจัยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่อยูใน
ระดับมาก  คือ ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่และที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จได   ความมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงทุกงาน    งานที่รับผิดชอบตรงกับ
ความสนใจและความถนัด    งานที่ทําอยูเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถ    สวนขอท่ีอยูใน
ระดับปานกลางคือ  ปริมาณงานที่ปฏิบัติอยูพอเหมาะตอการทําใหสําเร็จตามเปาหมายและทันเวลา  
แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีความเชื่อมั่นในความสามารถ ของ
ตนเองที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง ทั้งนี้เพราะเปนงานที่ครูสนใจและมีศรัทธาที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
เปนการสรางบุญกุศลในพระพุทธศาสนา  อีกทั้งบรรยากาศในโรงเรียนมีความเปนกันเอง ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันอันเปนการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง  
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องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานรูปแบบการ
ปกครองบังคับบัญชา จากผลการวิจัยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบังคับบัญชามีความมุงมั่นอุทิศ
ตนในการทํางานและเปนแบบอยางที่ดี โดยผูบังคับบัญชาเปนพระภิกษุมีฐานันดรสูง อุทิศเวลาเพื่อ
พระพุทธศาสนาและการบริหารจัดการสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูมีเมตตายึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความสุจริต ยุติธรรม รับฟงปญหา กระจายอํานาจการบริหารโดย
ใชระบบคุณธรรม จึงสงผลใหองคของประกอบของขวัญดานรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา อยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริกาญจนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2545)  ที่พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ดานผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก 

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานโอกาส
กาวหนา จากผลการวิจัย อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมไมใช
ขาราชการ อยูในฐานะลูกจางชั่วคราวของวัด ดังนั้นระบบการเลื่อนชั้นตําแหนงในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญนั้นจึงไมมีความชัดเจนแนนอน  ส่ิงที่โรงเรียนพอจะดําเนินการไดในสวน
ขององคประกอบดานโอกาสกาวหนานี้ ก็เพียงการสงครูเขาอบรม ดูงาน เพื่อนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เทานั้น ซ่ึงสอดคลองกันงานวิจัยของพระมหาประสิทธิ์  
กลัดสวัสดิ์ (2545:บทคัดยอ) ที่พบวาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุมที่ 2 
ไมไดรับการสนับสนุนในการศึกษาตอแตสนับสนุนใหมีการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานใน
หนวยงานอื่น  ไมมีโอกาสปรับตําแหนง 

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานคาจาง จาก
ผลการวิจัยอยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสวนมากยังไดรับ
คาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  ระบบการจายเงินเดือนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ยังไมมีระบบที่แนนอน  การจายเงินบางครั้ งไมตรงตามกําหนดเวลา  สวนใหญจะลาชา 
นอกเหนือจากนั้นการจัดสรรคาจางตองดูที่จํานวนนักเรียน  บางโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับผูบริหาร  
ถึงแมสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดกําหนดเกณฑในการจาคาตอบแทนรายเดือนใหกับครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ยังไมสามารถปฏิบัติตาม
เกณฑดังกลาวไดทุกโรงเรียน    

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานเพื่อน
รวมงาน จากผลการวิจัยอยูในระดับ มาก องคประกอบดานเพื่อนรวมงาน จากผลการวิจัยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะจากลักษณะงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครูสวน
หนึ่งเปนพระภิกษุซ่ึงมีคุณธรรมจริยธรรมสูง มีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการใหเกียรติ
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ซ่ึงกันและกัน มีความเชื่อถือไววางใจ ลวนสงผลใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน ซ่ึงสงผลตอ
ความสําเร็จของงาน จึงจะเห็นไดวาองคประกอบของขวัญดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ  เสริมศักดิ์  ประสารแสง (2542:21) ที่กลาววาการเขากันไดกับเพื่อน
ผูปฏิบัติงานคนอื่นๆได คนเราจะมีความพอใจในงานมากขึ้น เมื่อรูสึกไดรับการตอนรับ และความ
เปนเพื่อนของบรรดาผูปฏิบัติงานดวยกัน 

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานสภาพใน
การทํางาน   จากผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ไมมีงบประมาณเพียงพอตอการจัดหาสื่อ อุปกรณชวยในการจัดการเรียนการสอน จึง
ทําใหครูตอง ประสบปญหาดานสื่อ และอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ ตอการจัดการเรียนรู 
ในขณะที่ บางโรงเรียนยังไมมีหองวิทยาศาสตร  หองคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการทางภาษา ทํา
ใหครูตองลําบากในการจัดการเรียนการสอน  ผูเรียนขาดทักษะในการเรียนรู และเกิดความเบื่อ
หนายตอการเรียนที่เปนเพียงการศึกษาจากเนื้อหา โดยไมไดลงมือปฏิบัติจริงจากสื่อการเรียนรู  

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการไดรับ
การนิเทศที่ดี ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ระบบการนิเทศติดตามการ
บริหารงานโรงเรียนยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่นี้อยางชัดเจน  อีกทั้งบางโรงเรียนไมมีการบรรจุ
โครงการนิเทศภายใน สําหรับการกํากับติดตาม และคอยแนะนําชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
หนวยงานที่กํากับดูแล ยังไมใหความสําคัญการการนิเทศกํากับติดตาม ช้ีแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหกับครู ส่ิงที่ครูทําไดก็เพียงการศึกษาจากตํารา คูมือ และการปรึกษาหารือซ่ึงกันและ
กัน  ซ่ึงบางครั้งครูอาจไดรับขอมูลที่ไมมีการปรับปรุง หรือนําขอมูลที่ไมถูกตองมาปฏิบัติใน
โรงเรียน การปฏิบัติงานจึงไมถูกตองและเหนื่อยเปลา สงผลใหการบริหารงานโรงเรียนไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคเทาที่ควร 

องคประกอบของขวัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานสถานะทาง
สังคม จากผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เปนครูที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ผูเรียนมีฐานะคอนขางยากจน ครูผูสอน
ไดรับเงินเดือนนอย และ ครูบางทานไมมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน   ขาดประสบการณ
ในการทํางาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนดานความเปนเลิศทางวิชาการยังไม
ปรากฏเดนชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ จึงอาจทําใหการยอมรับสถานะทางสังคมของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมเปนที่กวางขวางเทาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัย
ของชาญชัย ศรีทรง (2529:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรืองปจจัยที่สงผลตอขวัญของครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาปรากฏวา ระดับขวัญของครู
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ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
ปจจัยที่สงผลตอขวัญของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก สัมพันธภาพของบุคลากรในโรงเรียน การมีสวนรวมในการ
บริหาร สถานภาพ และการยอมรับนับถือ   ความเชื่อมั่นและนับถือในตัวผูบริหาร ความพึงพอใจใน
การทํางานภารกิจหนาที่รับผิดชอบ ความมั่นคงปลอดภัย และความกาวหนา สภาพการปฏิบัติงาน
สวัสดิการและความเพียงพอของรายได ตามลําดับ 

ในสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆใหแกศิษย จากผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงเรียนยังไมมาก  ครูบางทานไมไดจบการศึกษาดาน
ศึกษาศาสตรมาโดยตรง ยังไมเขาใจดานกระบวนการและเทคนิคการสอน  และบางโรงเรียนยังไมมี
การดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลกรอยางตอเนื่อง ขาดการฝกอบรม  สัมมนา  อยางเปน
กระบวนการและตอเนื่อง จึงสงผลใหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ดานการสั่งสอนศิลปะวิทยาการตางๆใหแกศิษย อยูในระดับปานกลาง 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เกี่ยวกับ
การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแกศิษย จากผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนเปนพระภิกษุสามเณร มีขอวัตรปฏิบัติที่ดีงามเปนเบื้องตนอยูแลว และ
หนาที่ในการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามสวนมากจะเปนหนาที่ของครูที่
เปนบรรพชิต สวนครูฆราวาสนั้นยังไมมีบทบาทที่เดนชัดในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงาม ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสถานภาพที่สูงต่ําแตกตางกันระหวางครูฆราวาสกับนักเรียนที่
เปนสามเณร  ครูฆราวาสจะทําหนาที่เพียงถวายความรู โดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงามเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนเทานั้น ยังไมมีบทบาทและหนาที่ดานการ
ฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามเปนการเฉพาะ เทียบเทากับครูบรรพชิต 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการ
ปกครองดูแลความทุกขสุขของลูกศิษย ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับ มาก  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนซ่ึงมากจากจังหวัดตางๆ มาพํานักอยู
ภายในวัดเดียวกัน การดูแลปกครองจึงจําเปนตองใหความสําคัญเปนพิเศษ ครูทุกทานโดยเฉพาะครู
บรรพชิตจะดูแลนักเรียนตั้งแตการตื่น จนถึงการเขาจําวัตร อันเปนการปองกันปญหาอันอาจจะ
เกิดขึ้นแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนใชชีวิตอยูในวัด และศึกษาหาความรู อยางมีความสุข  สวนครู
ฆราวาสจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการดูแลในเวลาที่นักเรียนเจ็บไขไมสบาย เชนการพาไป
สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ซ่ึงจะมีความคลองตัวมากกวาครูบรรพชิต 
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พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการ
ประเมินความกาวหนาของศิษย  ผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก  ครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังขาดความรูความเขาใจดานการวัดผลและประเมินผล โรงเรียน
ไมไดสงเสริมใหครูใชกระบวนการวัดและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาไพโรจน กนโก  (2546) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษา
ปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา พบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรก คือขาดขอสอบกลางที่จะนําไปใชในการวัดผลการเรียนการสอนและครูขาด
ความรูและทักษะการสรางเครื่องมือวัดผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการแนะ
แนวศึกษาและอาชีพ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษายังขาดความรูและทักษะการใหบริการแนะแนว  บางโรงเรียนมิไดจัดทํา
โครงการหรือตารางสําหรับการแนะแนว ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดบริการแนะแนว ขาด
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานแนะแนวและอุปกรณในการจัดบริการแนะแนว สอดคลองกับงานวิจัย
ของกมล เที่ยงธรรม(2546:บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา   ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานแนะแนว ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา   โดยรวม
มีสภาพการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานพบวา ดานการวางแผน 
มีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก สวนดานการจัดองคการ ดานการจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ดาน
อํานวยการ และดานการประเมินผล มีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการจัด
กิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย  ผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังไมมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ 
กระบวนการสรรหาบุคลากรขึ้นอยูกับผูบริหารดังนั้นจึงทําใหครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษายังขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหนักเรียนทองจํา เนนเนื้อหาไมคํานึงถึงความ
ตองการผูเรียน   

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ  ผลการวิจัยอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจาก ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้น ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
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สามัญศึกษาจําทุมเททํางานสุดความสามารถตามที่ไดรับมอบหมาย และพยายามสรางสรรควิธีการ
ทํางานใหมๆ ทั้งนี้เนื่องจากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีจํานวนนอยและทุกรูป/
คน มีสวนรวมเปนอยางมากในการปฏิบัติงาน  แตครูยังขาดความรูความเขาใจ และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน   หรือตามหนาที่ที่ได รับมอบหมาย  ครูที่ เขามาทํางานใหมๆ ยังไมมี
ประสบการณในการทํางาน จะเกิดความกังวลตองานที่ทํา สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ไมบรรลุผล
ตามที่คาดหวังไว   

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการดูแล
สอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของโรงเรียน ผลการวิจัยอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวนมากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกคนมี
สวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนอยางมาก มีความรูสึกเปนเจาของ ทําใหเกิดความรักและหวง
แหนในทรัพยสินของโรงเรียน เมื่ออุปกรณตางๆภายในโรงเรียนชํารุดเสียหายทุกรูป / คนจะให
ความใสใจในการซอมแซม และหาแนวทางปองกันอยางเต็มความสามารถ อีกทั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาไมมีส่ือ หรือวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน จําเปน
ที่ทุกรูป/คนตองระมัดระวัง มิใหเกิดความชํารุดเสียหาย เพราะถาเกิดชํารุดเสียหาย โรงเรียนตองหา
งบประมาณมาจัดซื้อหรือซอมแซม ซ่ึงโรงเรียนสวนมากไมมีงบประมาณเพียงพอตอการจัดซื้อและ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางวิชาการแกตนเองอยางสม่ําเสมอ ผลการวิจัยอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนยังขาดประสบการณดานการจัดการ
เรียนรู หรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ดังนั้นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จําเปนตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม จากแหลงการเรียนรูตางๆ เชนจากหองสมุด คูมือ ตํารา สืบคน
จากอินเตอรเน็ต และส่ือส่ิงพิมพตางๆ  หรือหาโอกาสเขารวมประชุม อบรมสัมมนา ฟงการบรรยาย 
หรือการอภิปรายทางวิชาการ โดยเฉพาะการอบรมสัมมนาที่ทางสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุมตางๆไดจัดขึ้น ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จะให
ความสนใจเขาอบรมเปนพิเศษ พรอมกับไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดวยกัน อันจะทําใหครูมีความรูความเขาใจในหนาทีข่อง
ตน มากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดานการรักษา
วินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป ผลการวิจัยอยูในระดับ มาก ทั้งนี้
เนื่องจากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวนหนึ่งเปนบรรพชิต ซึ่งเปนผูประพฤติดี
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ประพฤติชอบตามแนวปฏิบัติของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนที่
เปนสามเณร ซ่ึงอยูในอาวาสเดียวกัน สวนครูที่เปนฆราวาสที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนผูใหความเคารพและศรัทธาตอผูบริหารและครูที่เปนบรรพชิต ปฏิบัติ
ตนตามรูปแบบที่ทางวัดถือปฏิบัติ  ใหความเคารพในสถานที่ซ่ึงเปนวัด อันเปนแหลงพัฒนาจิตใจ
ใหเปนคนดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา องคประกอบของขวัญในการปฏิบัติงาน ที่มีผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโรงเรียนของครูในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี 3 ดาน 
คือ  ดานความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต  ดานความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน  และดานความ
เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง  ดังนั้น ถาผูบริหารโรงเรียนตองการใหครูในโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีระดับพฤติกรรมที่ดี ก็ควรหาวิธีที่จะทํานุบํารุงขวัญทั้ง 3 ดานนี้ เชน อาจจะ
บํารุงขวัญดานความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต ดวยการมอบรางวัลดีเดนสําหรับครูที่มีผลงาน
ดานการเรียนการสอน  บํารุงขวัญดานความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน โดยการจัดกิจกรรมที่ทําให
ครูหรือเพื่อนรวมงานกันไดมีโอกาสทํารวมกัน เชน ไปเที่ยวในโอกาสพิเศษตอนปดเทอม เปนตน  
บํารุงขวัญดานความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง ดวยการชมเชย หรือมีรางวัลสําหรับการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ หรืออาจจะใชวิธีที่บํารุงขวัญไปพรอมๆ กันมากกวา 1 ดาน 
เชน การสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ไมมีวิธีการ
ที่ตายตัวลงไป เพราะเมื่อถึงเวลาที่ลงมือทําจริงๆ แลวอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น จําเปนตองคอยดูแล
และแกไขเปนระยะๆ ไป 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาถึงตัวแปร หรือปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบของขวัญในการ

ปฏิบัติงาน ในกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุม อ่ืนๆ 
2.  การทําวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานนี้ นาจะดีถามีการวิเคราะหแยกเปนรายกลุมของผูตอบแบบสอบถามมากกวา 1 กลุม เชน 
จําแนกกลุมอาชีพวาอาชีพใดมีขวัญในการทํางานที่ดี จําแนกตามลักษณะงาน เชน ผูใชแรงงาน กับ
พนักงานบริษัท หรือผูบริหาร เปนตน ซ่ึงเรื่องเหลานี้ตองขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูทําวิจัย  
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ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
วาดวยโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา  

พ.ศ.2546 
  ดวยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กําหนดให
มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขึ้น และพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 159 
กําหนดใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ของกรมการศาสนาบางสวนมาเปนของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.  2546” 
  ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3.  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  4.  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้น 
เพื่อใหการศึกษาแกผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
  “ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง เจาอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
  “วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา 
  “ผูจัดการ” หมายถึง เจาอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
  “ครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ” หมายถึง พระภิกษุผูทําหนาที่หัวหนา
สถานศึกษา 
  “ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ และใหรวมถึงพระภิกษุผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
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  “นักเรียน”  หมายถึง  ภิกษุสามเณร หรือผูที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
  “กลุมโรงเรียน” หมายถึง กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ขอ  5.  ใหมีคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา  ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนประธานกรรมการ รอง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนแมกองธรรม
สนามหลวง ผูแทนแมกองบาลีสนามหลวง ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูแทน
มหามกุฏราชวิทยาลัย ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ผูแทนกรมวิชาการ ผูแทนคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครู และผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวนไม
เกิน 5 รูป/ คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการที่เปนผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามวรรค
หนึ่งและมาจากการคัดเลือกของผูแทนกลุมโรงเรียนใหเปนกรรมการคราวละ 4 ป กรรมการ
ดังกลาวอาจไดรับการคัดเลือกอีกไดไมเกิน 2 วาระ 
  ขอ 6   การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น จึงเปนองคประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม  ใหรองประธานเปน
ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่
ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการผูหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
  ขอ 7   คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา 

(2) กําหนดมาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง ขยาย หรือยุบเลิกโรงเรียน

พระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา 
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(4) กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

(5) กําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และอัตราครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

(6) ควบคุมดูแล จัดการศึกษาใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก และ
ปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากหลักธรรมวินัยในพระไตรปฎก 

(7) ใหคําแนะนําสงเสริมการจัดการศึกษา 
(8)  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของผูรับใบอนุญาต,  ผูจัดการ,   

ครูใหญ,  อาจารยใหญ,  ผูอํานวยการ,  ผูชวยครูใหญ,  ผูชวยอาจารยใหญ, ผูชวยผูอํานวยการ, ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
   (9)  ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตลอดจนหลักฐานเอกสารตางๆทุกประเภท ถาปรากฏวามีความบกพรองใหพิจารณาเสนอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ 
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีอํานาจสั่งยุบเลิกโรงเรียนได 
   (10) วินิจฉัย ช้ีขาด ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
   (11) ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
   (12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและประธานกลุมโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่
ตามที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย 
  ขอ 8  วัดที่จะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดทํา
แผนงานในการบริหารจัดการ ใหรายงานขอรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับชั้น
จนถึงเจาคณะจังหวัด และใหเสนอรายงานจัดตั้งไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูออกใบอนุญาต 
  ขอ 9   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี
นักเรียนไมนอยกวา 40 รูป/คน 
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  นักเรียนที่จะเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาระดับที่เรียน คือ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
  การ เป ดป ดภาค เรี ยนให เปนไปตามกํ าหนดวัน เป ดป ดภาค เ รี ยนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ขอ 10 การรวบรวมขอมูลและสถิติทางการศึกษาประจําปของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเสนอตามแบบที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด 
  ขอ 11 ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไดรับอนุญาตแลวเปน
สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีครูใหญ,
อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการรูปหนึ่ง เปนหัวหนาสถานศึกษา และรับผิดชอบในการบริหารงาน
การศึกษาของโรงเรียน ใหมีผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ,หรือผูชวยผูอํานวยการรับผิดชอบ
งานตามที่ครูใหญ, อาจารยใหญ,หรือผูอํานวยการ มอบหมายทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนด 
  ใหผูบริหาร และผูชวยผูบริหารทําหนาที่สอนดวย สัปดาหละไมนอยกวา 5 ช่ัวโมง 
  ขอ 12   กําหนดตําแหนงผูบริหารและอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กําหนด 
  ขอ 13   การแตงตั้งผูจัดการ,ครูใหญ, อาจารยใหญ,ผูอํานวยการ,ผูชวยครูใหญ, 
ผูชวยอาจารยใหญ,ผูชวยผูอํานวยการ, ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในสวนกลาง ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติแตงตั้ง 
  ในสวนภูมิภาค ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งแลว
รายงานใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

ขอ 14  คุณคุณสมบัติของผูจัดการ  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  ผูชวย
ครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ,ผูชวยผูอํานวยการ,ครู,บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีดังนี้ 

(1) ผูจัดการ มีพรรษาพน  5   
(2) ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  ตองเปนเปรียญธรรมไมนอย 

ประโยค หรือพุทธศาสตรบัณฑิต หรือ ศาสนศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
สาขาอื่น แตตองมีวิชาชีพครู มีพรรษาพน 5 อายุ ไมเกิน 60 ป 
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   (3)  ผูชวยครูใหญ,ผูชวยอาจารยใหญ,ผูชวยผูอํานวยการ ตองมีวุฒิเปรียญ
ธรรมไมนอยกวา 3 ประโยค หรือ พุทธศาสตรบัณฑิต หรือ ศาสนศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือสาขาอื่นแตตองมีวิชาชีพครู จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถก็ได มีอายุไมต่ํากวา 20 
ป และไมเกิน 60 ป 
   (4)  ครูจะเปนพระภิกษุ หรือคฤหัสถก็ได มีอายุไมต่ํากวา 20 ป และไม
เกิน 60 ป 
  ครูสอนวิชาภาษาบาลีสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น แตตองมีวิชาชีพครู 
และตองมีวิชาชีพครู และตองเปนเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป 
                       ครูสอนวิชาธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น แต
ตองมีวิชาชีพครูและจบนักธรรมชั้นเอก 
  ครูสอนวิชาสามัญ สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ตองมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น แตตองมีวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดวย 
   (5)  บุคลากรทางการศึกษาอื่นของโรงเรียน แผนกสามัญศึกษา จะตองมี
วุฒิไมต่ํากวาอนุปริญญา 
  ขอ 15  ในกรณีที่ตําแหนงผูจัดการ,ครูใหญ,อาจารยใหญ,หรือผูอํานวยการวางลง 
ไมสามารถแตงตั้งในเวลาอันสมควรไดใหแตงตั้งผู รักษาการปฏิบัติหนาที่ไปกอน โดยให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
   (1)  ผูมีอํานาจแตงตั้งผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ,ครูใหญ,อาจารยใหญ,
ผูอํานวยการ, ใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการเจาอาวาส เปนผูรองขอ 
   (2)  การรองขอใหแตงตั้งผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ,ครูใหญ,อาจารย
ใหญ หรือผูอํานวยการ,  ใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการเจาอาวาส เปนผูรองขอ 
   (3)  กรณีตําแหนง ผูจัดการโรงเรียนวาง 
    1.  ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ 
    2.  ถาไมมีเจาอาวาส หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
ผูรักษาการเจาอาวาส เปนผูรักษาการ 
   (4)  กรณีตําแหนงครูใหญ,อาจารยใหญ,ผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาส
หรือผูรักษาการเจาอาวาสเสนอขอแตงตั้งครูใหญ,อาจารยใหญ,ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนหนึ่งตามที่เห็นสมควร หรือใหประธานกลุมโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยูเปนผูรักษาการอีกตําแหนงหนึ่ง 
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวแลว แตตองไมเกิน 6 เดือน นับตั้งแตตําแหนงวางลง  
แตอาจขยายเวลาไดอีกไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกหาถัดไป และหากพนเวลาที่กําหนดนี้
ตําแหนงครูใหญ,อาจารยใหญ,ผูอํานวยการยังวางอยูใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณาสรรหาผูดํารงตําแหนงเพื่อแตงตั้งตอไป 

ขอ 16  เงินเดือนหรือคาตอบแทนผูจัดการ,ครูใหญ,อาจารยใหญ,ผูอํานวยการ,
ผูชวยครูใหญ,ผูชวยอาจารยใหญ,ผูชวยผูอํานวยการ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ  17  ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยอนุโลม 

ขอ 18  ใหมีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการ
บริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใหเปนไปตามระเบียบที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด 

ขอ 19  การดําเนินการวินัยแกบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กําหนด 

ขอ 20  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กําหนด 

ขอ 21  ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตามขอ 9 ได 
เมื่อปรากฏวา 

 (1)  ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบทําใหเกิดผลเสียหาย 
 (2)  ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต ซ่ึงส่ัง

ตามระเบียบ และทําใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง 
 (3)  ผูรับใบอนุญาต ไมควบคุมดูแลโรงเรียนหรือละเลยใหโรงเรียน

ดําเนินการโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง 
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ขอ 22  ทรัพยสินที่ เปนสังหาริมทรัพยที่กรมการศาสนาและหรือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซ้ือใหและลงทะเบียนเปนทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกเพิกถอน หรือที่
ไดรับอนุญาตใหหยุดกิจการ ในสวนกลางใหเจาอาวาสวัดที่ รับใบอนุญาตนําสงสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ และในสวนภูมิภาค ใหเจาอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตนําสงกลุมโรงเรียน 
พรองบัญชีทรัพยสิน ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ังใหหยุดกิจการ 

ขอ 23  ใหถือวาโรงเรียน กลุมโรงเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนโรงเรียน กลุม
โรงเรียน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ตามระเบียบนี้ 

ขอ 24 ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มิถุนายน  2546 
 
 
    (  นายสุทธิวงศ   ตันตยาพิศาลสุทธิ์) 
       ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง 

องคประกอบของขวัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบตังิาน 
ของครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับองคประกอบของขวัญ ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ซ่ึงการตอบแบบสอบถามของ
ทานจะมีคุณคาตอการศึกษาและการพัฒนาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปน
อยางมาก ทั้งนี้การตอบและความคิดเห็นของทาน ผูศึกษามิไดมุงศึกษาทานใดทานหนึ่งโดยเฉพาะ 
จึงไมสงผลกระทบใดๆ 

1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน  คือ 
ตอนที่  1  เปนขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของขวญัในการปฏิบตัิงาน 
ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโรงเรยีน 

 จึงขอความอนเุคราะหจากทานตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริงมากที่สุดเพราะ
การศึกษาจะสมบูรณและมีประโยชนจะตองไดขอมูลท่ีครบถวนตามความเปนจริงท้ังนีผู้ศึกษาจะ
เก็บขอมูลดังกลาวไวเปนความลับจึงไมมีผลกระทบตอการทํางานของทาน 
 
 
      

     พระมหาเกรียงศักดิ์  อินฺทปฺโญ(วิถีชัย) 
           นักศึกษาปริญญาโท  สาขาพัฒนศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
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ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไป 
คําแนะนํา   กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงใน  (      )   ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน 

 

 1.  สถานภาพ 
  (       )   บรรพชิต  (       )   คฤหัสถ 

2. ปจจุบันทานมอีายุ  
(       ) ต่ํากวา  20  ป  (       ) 41 – 50 ป 
(       )  20 – 30 ป  (       ) 51  ป ขึ้นไป 
(       ) 31 – 40 ป  

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
(       )   ต่ํากวาอนุปริญญา (       ) ปริญญาโท 
(       )   อนุปริญญา   (       ) สูงกวาปริญญาโท 
(       )   ปริญญาตรี 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดดานพระปริยัติธรรม 
(       )   นักธรรมชั้นตรี  (       ) นักธรรมชั้นโท 
(       ) นักธรรมชั้นเอก  (       ) ประโยค 1-2  ถึง ป.ธ. 3 
(       ) ป.ธ.4 – ป.ธ. 6  (       ) ป.ธ. 7 – ปธ.9 
(       ) ไมไดศึกษาดานพระปริยัติธรรม 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(       ) ต่ํากวา  5  ป  (       ) 16 – 20  ป 
(       ) 5 – 10  ป  (       ) 21  ปขึ้นไป 
(       ) 11 – 15 ป 

6. หนาที่นอกเหนือจากการสอน 
(       ) ปกครอง (       ) วิชาการ 
(       )  ทะเบียน  (       ) ธุรการ 
(       ) การเงิน   (       ) ไมไดปฏิบัติหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากสอน 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของขวัญในการปฏิบัติงาน   จํานวน  51  ขอ 
คําแนะนํา     โปรดเขียนเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองระดับความเห็นเพียงคําตอบเดียว ในแตละ
ขอจะมีระดับความคิดเห็นและความรูสึกไวใหทานเลือกตอบ  5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด   มาก  
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด   กรุณาตอบทุกขอ 

 
 
 

ระดับความเหน็ ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ความรูสึกม่ันคงในงาน      
1 ทานมีความมัน่ใจวาจะทํางานในโรงเรียนแหงนีไ้ดนาน      
2 ทานมั่นใจวาหนวยงานของทานจะไมถูกยบุเลิกใน

อนาคต 
     

3 ทานคิดถึงการยายหรือลาออกจากงาน      
4 ทานมีความพอใจในสภาพความมั่นคงของงานใน

ขณะนี ้
     

5 ทานไมวิตกหรือเปนกังวลเกีย่วกับอนาคตการ
ปฏิบัติงานและสถานที่ทํางานของทาน 

     

ความภาคภูมิใจงานและผลผลิต      
6 ทานภูมิใจในผลงานที่ไดปฏิบัติเสร็จ      
7 ทานพอใจที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึน้ในขณะ

ปฏิบัติงานได 
     

8 ผลงานของทานไดรับการยกยองชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

9 งานที่ทานปฏิบัติไปแลวสวนใหญจะมีความสําเร็จเปน
ที่นาพอใจ 

     

10 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ทานสอนเปนไป
ตามความมุงหมายที่กําหนดไว 

     

ความเชื่อม่ันทีจ่ะปฏิบัตงิานใหลุลวง      
11 ปริมาณงานทีท่านปฏิบัติอยูพอเหมาะตอการทําให

สําเร็จตามเปาหมายและทันเวลา 
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ระดับความเหน็ ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

12 งานที่ทานรับผิดชอบตรงกับความสนใจและความถนดั
ของทาน 

     

13 งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถ
ของทาน 

     

14 ทานมีความมัน่ใจที่จะทํางานใหสําเร็จทกุงาน      
15 ทานมีความเชือ่มั่นในความสามารถของตนเองที่จะ

ปฏิบัติงานตามหนาที่และทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเรจ็
ได 

     

รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา      
16 ผูบังคับบัญชาใชหลักการปกครองโดยใหความเสมอ

ภาค และยุติธรรม 
     

17 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานในหนาที่ใหบุคลากรอยาง
เหมาะสม 

     

18 ผูบังคับบัญชาใชเหตุผลในการปกครองบังคับบัญชา      
19 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากผูใตบงัคับบัญชา

ในการแกปญหาและตดัสินใจ แกปญหาบนพื้นฐาน
ความถูกตอง 

     

20 ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเปดโอกาสใหคนใน
หนวยงานไดแสดงความสามารถเต็มที่ 

     

โอกาสกาวหนา      
21 ทานไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูความสามารถในระดบัที่สูงขึ้น 
     

22 มีความมั่นคงปลอดภัยในหนาที่การงาน      
23 ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการศึกษา

เพิ่มเติม 
     

24 ทานมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาที่การงาน 
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ระดับความเหน็ ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

25 ทานไดรับมอบหมายงานอืน่ๆใหทําเพื่อใหมีโอกาส
กาวหนาขึ้นสูหนาที่การงานในระดบัสูงขึ้น 

     

คาจาง      
26 ทานพึงพอใจกับรายไดทีไ่ดรับในแตละเดอืน      
27 เงินเดือนทีไ่ดรับมีความเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 
     

28 เงินเดือนที่ทานไดรับ ทําใหทานตองหางานพิเศษทํา
เพิ่มเติม 

     

29 เงินเดือนทีไ่ดรับเหมาะสมกบัความสามารถหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในปจจุบัน 

     

30 เงินเดือนทีไ่ดรับเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยสวนรวม      
ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน      

31 ทานเปนที่รักชอบพอและไดรับการยอมรบัจากเพื่อน
รวมงานเปนสวนใหญ 

     

32 ทานมักไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อไดรับ
ความเดือดรอน 

     

33 เพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงเหตุผลของทาน 

     

34 ทานและเพื่อนรวมงานใหเกยีรติในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงเหตุผลซ่ึงกนัและกนั 

     

35 เมื่อทานมีปญหาเรื่องสวนตวัหรือเร่ืองงานทานมัก
ปรึกษาซึ่งกันและกันกับเพือ่นรวมงาน 

     

สภาพในการทํางาน      
36 หนวยงานของทานมีเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความ

สะดวก รวมทัง้มีส่ือ และอุปกรณการเรยีนการสอน
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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ระดับความเหน็ ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

37 บริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัย      
38 เครื่องอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค      
39 หนวยงานของทานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ(อุณหภูมิ  แสงสวาง   การระบายอากาศ) 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     

40 การเดินทางมาหนวยงานของทานสะดวกรวดเรว็      
41 สภาพที่ทํางานมีผลเสียตอสุขภาพของทาน      

การมีโอกาสไดรับการนิเทศท่ีดี      
42 ทานไดรับการนิเทศการศึกษาตามแผนและโครงการที่

วางไว 
     

43 ผูนิเทศไดมีการนําส่ือเครื่องมือและวิธีการที่ไดเตรียม
ไวมาใชในการนิเทศการศึกษาอยางจริงจัง 

     

44 ทานไดรับการนิเทศทั้งทางตรง  โดยผูนิเทศออก
ปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง  และทางออมโดยการใชส่ือ
และเครื่องมือตางๆนอกเหนอืจากการนิเทศทางตรง 

     

45 ผูนิเทศไดดําเนินการนิเทศโดยเลือกสรรและปรับ
เทคนิควิธีการนิเทศอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

     

46 ผูนิเทศใชหลักการนิเทศการศึกษาในการปฏิบัติการ
นิเทศรวมทั้ง ความมีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง  
ชมเชยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกทานอยูเสมอ 

     

สถานะทางสงัคม      
47 ชุมชนใหการยอมรับนับถือในตัวทาน      
48 ทานรูสึกมีเกียรติ และชื่อเสียงในหนาที่ที่ทาํในขณะนี ้      
49 ทานไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมการกุศลของชุมชน      
50 ทานไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการกศุลใน

หนวยงานของทาน 
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ระดับความเหน็ ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

51 ทานไดรับความนับถือจากบคุคลทั่วไปในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

     

 
ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในโรงเรียน   จํานวน  53 ขอ 
คําแนะนํา     โปรดเขียนเครือ่งหมายถูก ( ) ลงในชองระดับความเหน็เพียงคําตอบเดียว ในแตละขอ
จะมีระดับความคิดเห็นและความรูสึกไวใหทานเลือกตอบ  5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด   มาก  ปาน
กลาง  นอย  นอยที่สุด   กรุณาตอบทุกขอ 

 

ระดับความเห็น ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

การสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆใหแกศิษย      
1 สอนดวยการสงเสริมการทํางานเปนกลุม      
2 สอนแบบบูรณาการวิชาการตางๆเขาดวยกัน      
3 มีส่ือและกิจกรรมที่หลากหลายใหนกัเรียนลงมือปฏิบัติ      
4 สงเสริมนักเรียนใหใชความคดิแกปญหา และความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค 
     

5 มีการจูงใจมีของรางวัลคําชมเชยกระตุนใหนักเรยีน
ขยันตั้งใจเรียน 

     

6 มีการเราความสนใจกอนลงมือสอน      
7 มีการประเมินอยูตลอดเวลา      
การฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามแกศษิย      

8 ตรวจดูความเปนระเบียบเรยีบรอยของนักเรียนเปน
ประจําทุกวัน การเดินเขาหองเรียน การเลิกเรียนกลับที่
พัก ในดานการนุงหม  และกิริยาอาการตางๆ และการ
แสดงความเคารพครูหรือพระภิกษุสงฆในโอกาสตางๆ 
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ระดับความเห็น ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

9 เปนผูนําหรือเขารวมในพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

10 อบรมคุณธรรมจริยธรรมหนาแถว หรือในการประชุม
อบรมประจําสัปดาห 

     

11 จัดใหมีโครงการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

     

12 เครงครัดในระเบียบวนิัยของครู  และที่ไดอบรมสั่ง
สอนนักเรียนทั่วไป 

     

ปกครองดแูลความทุกขสุขของลูกศิษย      
13 ดูแลความปลอดภัยและชวยเหลือนักเรยีนที่เจ็บปวย  

พรอมทั้งหาทางปองกันและแกปญหาตางๆ 
     

14 ปองกันการกระทําผิดของนกัเรียน      
15 ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรยีนเดือดรอน      
16 รวมแกปญหาหรือแนะแนวทางอยางสรางสรรค      
17 อุทิศเวลาใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ      

การประเมินผลความกาวหนาของศิษย      
18 ทานประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยวิธีการ

หลากหลายตามสภาพจริงเชนการสังเกต  สัมภาษณ 
การตรวจงาน การทดสอบ บันทึกจากผูเกี่ยวของ การ
รายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงานเปนตน 

     

19 ทานทําการประเมินผลนักเรยีนพรอมกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

     

20 ทานทําการประเมินผลนักเรยีนโดยยึดพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเรียนจริงๆ 

     

21 เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และครูมีสวนรวมใน
การประเมินผล 
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ระดับความเห็น ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

22 ใชขอมูลที่หลากหลายดวยเครื่องมือที่หลากหลายและ
สอดคลองกับวิธีการประเมนิ ตลอดจนจดุประสงคใน
การประเมิน 

     

 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
     

23 ทานชี้แจงใหนักเรียนเหน็คณุคาของวิชาการตางๆที่
เรียน 

     

24 ทานแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศกึษาและอาชีพ
เพื่อนํามาแนะนํานักเรยีน 

     

25 ทานสามารถเปนที่ปรึกษาในดานการศึกษาและอาชีพ
แกนกัเรียน 

     

26 ทานศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัตัวนักเรียนดวยกลวิธี
ตางๆ เชนการสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม เยี่ยมบาน  
เปนตน 

     

27 ชวยใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดตีอการแนะแนวพรอม
สนับสนุนใหมารับบริการแนะแนว 

     

28 สอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ และสังคม
ในเนื้อหาวิชาตางๆที่ตนสอน ใชกลวิธีตางๆเพื่อชวย
นักเรียน  

     

29 รวมมือกับฝายแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
และประเมนิผลการบริการแนะแนว 

     

 

จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 
 

     

30 สอนเนนการจดักิจกรรมเปนหลัก      
31 ทานดําเนนิการสอนโดยการจัดกิจกรรมสอดคลองกับ

ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
     

32 ทานจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน      
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ระดับความเห็น ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

33 ทานจัดกิจกรรมการเรียนดวยการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

     

34 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการผสมผสาน
ความรู และการปลูกฝงคุณธรรมเขาดวยกนั 

     

ปฏิบตัิหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมี
คุณภาพ 

     

35 ทานวิตกกังวลเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานจนสงผล
ใหงานที่ทํา ไมสําเร็จและไมมีคุณภาพ 

     

36 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงานทานจะทุมเททําสุดกําลัง
ความสามารถ 

     

37 ทานสรางสรรควิธีการทํางานใหมๆเพื่อทาทาย
ความสามารถของตนเอง 

     

38 เมื่อทานทํางานแลวไมประสบผลสําเร็จทําใหทานเกิด
ความทอแท วติก กังวลจนหมดกําลังใจในการทํางาน 

     

ดูแลสอดสองปองกันภัยพบิตัิมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินของ
โรงเรียน 

     

39 เมื่อเห็นทรัพยสินของโรงเรียนชํารุดเสียหายทานมัก
ซอมแซมหรือแจงผูมีสวนเกีย่วของใหทราบ 

     

40 ตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของโรงเรียนเสมอ      
41 หาแนวทางปองกันมิใหสมบัติของโรงเรียนสูญหาย      
42 ทานนําอุปกรณหรือส่ือการสอนตางๆของโรงเรียนมา

ใชอยางระมดัระวัง 
     

สรางเสริมสมรรถภาพทางวชิาการแกตนอยางสม่าํเสมอ      
43 หาความรูจากเอกสาร ตํารา และส่ือตางๆอยูเสมอ      
44 เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา หรือฟงการบรรยาย 

หรือการอภิปรายทางวิชาการ 
     

45 หาโอกาสเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น      
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ระดับความเห็น ขอ ขอความ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

46 ติดตามขาวสารดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมอยูเสมอ      
รักษาวินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและ

บุคคลท่ัวไป 
     

47 ตรงตอเวลา      
48 ไมเกี่ยวของกบัยาเสพติดทกุชนิด      
49 ปฏิบัติตนใหมบีุคลิกและสุขภาพดีอยูเสมอ      
50 แสดงกิริยามารยาทรวมทั้งพดูจาสุภาพเรยีบรอยอยู

เสมอ 
     

51 ทานมักยืมเงินจากผูอ่ืนหรือแหลงการเงินตางๆเปน
ประจํา 

     

52 ทานมักโตตอบผูที่วารายทานอยางรุนแรงดวยกิริยา 
หรือวาจาที่รุนแรงเชนกนั 

     

53 เมื่อมีปญหาเกดิขึ้นในหนวยงาน ทานใหความรวมมือ
แกไขปญหากบัครูทุกคนในโรงเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ 

     

 
 “ขอขอบคุณทานที่กรุณาใหความรวมมอืตอบแบบสอบถาม” 
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ภาคผนวก  ค 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของแบบสอบถามความคดิเห็นองคประกอบของขวัญ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
                             Scale Mean         Scale Variance      Corrected Item Total          Alpha 
            If Item Deleted       If Item Deleted         If Item Deleted         If Item Deleted                 
TOPIC1        168.2000        282.5793         .6243         .               .9062 
TOPIC2        168.1667        282.5575         .3917         .               .9090 
TOPIC3        168.3333        305.9540        -.2589         .              .9152 
TOPIC4        168.4000        285.4897         .4625         .               .9078 
TOPIC5        168.5000        283.0862         .4423         .               .9080 
TOPIC6        167.6667        295.5402         .1099         .               .9115 
TOPIC7        167.7667        288.3230         .4634         .               .9080 
TOPIC8        168.3333        289.5402         .3990         .               .9085 
TOPIC9        168.0333        288.5851         .4071         .               .9084 
TOPIC10       168.1333        290.1885         .5111         .               .9081 
TOPIC11       167.9333        287.2368         .4709         .               .9078 
TOPIC12       168.1667        294.3506         .1618         .               .9108 
TOPIC13       168.0333        292.1023         .2456         .               .9100 
TOPIC14       167.8000        291.0621         .4040         .               .9086 
TOPIC15       167.8000        294.5793         .1977         .               .9102 
TOPIC16       167.9333        288.2713         .3990         .               .9085 
TOPIC17       168.0667        285.4437         .5360         .               .9072 
TOPIC18       168.3000        288.4931         .4748         .               .9080 
TOPIC19       168.3333        286.0920         .4786         .               .9077 
TOPIC20       168.2000        286.0966         .4558         .               .9079 
TOPIC21       168.0333        279.6885         .5709         .               .9064 
TOPIC22       168.1667        284.6264         .5759         .               .9068 
TOPIC23       168.2000        283.4069         .5913         .               .9066 
TOPIC24       168.5667        289.9092         .2883         .               .9097 
TOPIC25       168.3667        289.0678         .4298         .               .9083 
TOPIC26       168.6333        290.4471         .2238         .               .9109 
TOPIC27       168.8333        286.5575         .3526         .               .9092 
TOPIC28       168.4000        310.8000        -.4175         .              .9170 
TOPIC29       168.6333        290.5161         .3235         .               .9092 
TOPIC30       168.5333        279.3609         .6125         .               .9059 
TOPIC31       167.9000        289.6793         .4966         .               .9080 
TOPIC32       168.1000        293.7483         .1709         .               .9109 
TOPIC33       167.9333        287.6506         .5365         .               .9075 
TOPIC34       168.1000        287.3345         .4585         .               .9079 
TOPIC35       168.1333        293.2920         .2879         .               .9095 
TOPIC36       168.4667        278.5333         .4876         .               .9076 
TOPIC37       168.0000        283.8621         .5055         .               .9073 
TOPIC38       168.5000        278.9483         .5475         .               .9066 
TOPIC39       168.2000        284.4414         .4659         .               .9077 
TOPIC40       167.8000        282.7172         .6111         .               .9063 
TOPIC41       168.7667        284.1161         .3765         .               .9091 
TOPIC42       168.4000        289.4207         .3915         .               .9086 
TOPIC43       168.5333        286.4644         .5033         .               .9075 
TOPIC44       168.4667        284.7402         .5815         .               .9068 
TOPIC45       168.2333        282.1161         .6490         .               .9060 
TOPIC46       168.2333        279.2195         .7219         .               .9051 
TOPIC47       168.0000        293.1724         .2638         .               .9097 
TOPIC48       167.9667        289.1368         .3882         .               .9086 
TOPIC49       168.1667        292.2816         .2810         .               .9096 
TOPIC50       168.0333        292.1023         .2856         .               .9095 
TOPIC51       167.9333        291.0299         .3723         .               .9088 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =30.0   
Alpha =   .9102           
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 คาความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของแบบสอบถามความคดิเห็นพฤติกรรมการปฏิบตังิานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
                             Scale Mean         Scale Variance      Corrected Item Total          Alpha 
            If Item Deleted       If Item Deleted         If Item Deleted         If Item Deleted                     
TOPIC53       182.6667        374.0230         .4220         .               .9448 
TOPIC54       182.8000        374.6483         .3703         .               .9451 
TOPIC55       182.4333        377.4954         .2675         .               .9457 
TOPIC56       182.6333        369.6195         .5102         .               .9443 
TOPIC57       182.6333        376.3782         .3589         .               .9451 
TOPIC58       182.9000        379.4034         .2690         .               .9455 
TOPIC59       182.2333        368.1161         .6262         .               .9436 
TOPIC60       182.3667        372.3092         .5186         .               .9443 
TOPIC61       182.4667        363.7057         .6963         .               .9431 
TOPIC62       182.5333        369.8437         .5611         .               .9440 
TOPIC63       182.4000        365.2828         .7347         .               .9430 
TOPIC64       182.1333        370.3954         .6341         .               .9437 
TOPIC65       182.3333        371.4023         .5613         .               .9440 
TOPIC66       182.1667        368.2816         .6037         .               .9437 
TOPIC67       182.2333        364.4609         .7609         .               .9429 
TOPIC68       182.2667       370.7540         .5209         .               .9442 
TOPIC69       182.3333        373.0575         .5426         .               .9442 
TOPIC70       182.2667       380.7540         .2952         .               .9453 
TOPIC71       182.3000       371.4586         .5679         .               .9440 
TOPIC72       182.6667       363.8851         .6688         .               .9432 
TOPIC73       182.5333        372.9471         .4835         .               .9444 
TOPIC74       182.4333        373.7023         .4562         .               .9446 
TOPIC75       182.1667        375.9368         .4820         .               .9445 
TOPIC76       182.2000        370.0276         .6130         .               .9438 
TOPIC77       182.3667        367.6195         .7048         .               .9433 
TOPIC78       182.4000        375.8345         .3765         .               .9450 
TOPIC79       182.5000        380.1207         .2289         .               .9457 
TOPIC80       182.4333        378.9437         .3537         .               .9451 
TOPIC81       182.4000        373.8345         .5503         .               .9442 
TOPIC82       182.3667        378.7230         .2940         .               .9454 
TOPIC83       182.4667        373.7747         .4516         .               .9446 
TOPIC84       182.5000        366.1897         .6507         .               .9434 
TOPIC85       182.3000        365.5966         .7466         .               .9430 
TOPIC86       182.6667        374.0920         .3138         .               .9457 
TOPIC87       182.1667        369.2471         .6617         .               .9436 
TOPIC88       182.3333        367.6782         .5790         .               .9438 
TOPIC89       182.7000        374.2862         .3110         .               .9457 
TOPIC90       182.3333        365.1264         .7545         .               .9429 
TOPIC91       182.5667        369.7023         .5682         .               .9440 
TOPIC92       182.3000        366.0103         .7308         .               .9431 
TOPIC93       182.2667        363.9954         .7187         .               .9430 
TOPIC94       182.1667        370.0057         .6306         .               .9437 
TOPIC95       182.2667        370.5471         .5677         .               .9440 
TOPIC96       182.4333        376.5989         .3445         .               .9452 
TOPIC97       182.0000        370.2759         .6240         .               .9437 
TOPIC98       182.0333        368.2402         .7423         .               .9432 
TOPIC99       181.8667        370.9471         .5210         .               .9442 
TOPIC100      182.1667        366.1437         .6047         .               .9437 
TOPIC101      182.0667        367.0989         .5787         .               .9438 
TOPIC102      183.3667        389.2747        -.0970        .               .9501 
TOPIC103      182.8667        376.8092         .1821         .               .9474 
TOPIC104      183.6000        380.3862         .1274         .               .9472 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0     
Alpha =   .9454 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ (คา IOC) 
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ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  วิ เคราะหความเที่ยงตรง  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร  Index of item – Objective Congruence (IOC) 
นําผลคาพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาดัชนีความเที่ยงตรง ตามเนื้อหาโดยใชสูตร   

   IOC =     ∑ R     
         N     (พวงรัตน  ทวรัีตน, 2540:117) 
 
  IOC    =       ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
  ∑ R =      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      N =      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  + 1 = แนใจวาแบบสอบถามวัดจดุประสงคนั้น 
      0  = ไมแนใจวาแบบสอบถามนั้นวัดจดุประสงคหรือไม 
  - 1 = แนใจวาแบบสอบถามนั้นไมวัดวัตถุประสงค 
คา IOC �  0.5 แสดงวาแบบสอบถามวัดหรือเปนตัวแทนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น 
 <  0.5 แสดงวาแบบสอบถามไมวัดหรือไมเปนตัวแทนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอนั้น 
 

 แทนคาสูตร IOC =     ∑ R     
                             N  
        IOC =   308 

       

             IOC =   103     
  
  IOC =    1.2875   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
80 
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การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใชดัชนคีวามสอดคลองของผูเชียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
 
ตอนที่ 1 องคประกอบของขวัญ 
 

ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1.ความรูสึกมั่นคงในงาน  
1 ทานมีความมั่นใจวาจะทํางานในโรงเรียนแหงนี้ไดนาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ทานมั่นใจวาหนวยงานของทานจะไมถูกยุบเลิกในอนาคต +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ทานคิดถึงการยายหรือลาออกจากงาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ทานมีความพอใจในสภาพความมั่นคงของงานในขณะนี้ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 ทานไมวิตกหรือเปนกังวลเกี่ยวกับอนาคตการปฏิบัติงานและ

สถานที่ทํางานของทาน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2.ความภาคภูมิใจในงานและผลผลิต  
1 ทานภูมิใจในผลงานที่ไดปฏิบัติเสร็จ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ทานพอใจที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ผลงานของทานไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 งานที่ทานปฏิบัติไปแลวสวนใหญจะมีความสําเร็จเปนที่นา

พอใจ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ทานสอนเปนไปตาม
ความมุงหมายที่กําหนดไว 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3.ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง  
1 ปริมาณงานที่ทานปฏิบัติอยูพอเหมาะตอการทําใหสําเร็จตาม

เปาหมายและทันเวลา 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 งานที่ทานรับผิดชอบตรงกับความสนใจและความถนัดของทาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถของทาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ทานมีความมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จทุกงาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 ทานมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงาน

ตามหนาที่และที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จได 
 
 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

4.รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา  
1 ผูบังคับบัญชาใชหลักการปกครองโดยใหความเสมอภาค และ

ยุติธรรม 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานในหนาที่ใหบุคลากรอยาง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 ผูบังคับบัญชาใชเหตุผลในการปกครองบังคับบัญชา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาในการ

แกปญหาและตดัสินใจ แกปญหาบนพื้นฐานความถกูตอง 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเปดโอกาสใหคนในหนวยงานได
แสดงความสามารถเต็มที่ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.โอกาสกาวหนา  
1 ทานไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 มีความมั่นคงปลอดภัยในหนาที่การงาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในการศึกษาเพิ่มเติม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 ทานไดรับมอบหมายงานอื่นๆใหทําเพื่อใหมีโอกาสกาวหนาขึ้น

สูหนาที่การงานในระดับสูงขึ้น 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.คาจาง  
1 ทานพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับในแตละเดือน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 เงินเดือนที่ทานไดรับ ทําใหทานตองหางานพิเศษทําเพิ่มเติม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับความสามารถหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ปฏิบัติในปจจุบัน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับการดํารงชีวิตโดยสวนรวม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7.ความเขากันไดกับเพื่อนรวมงาน  
1 ทานเปนที่รักชอบพอและไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน

เปนสวนใหญ 
 
 
 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

2 ทานมักไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อไดรับความ
เดือดรอน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 เพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟง
เหตุผลของทาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 ทานและเพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 เมื่อทานมีปญหาเรื่องสวนตัวหรือเรื่องงานทานมักปรึกษาซึ่งกัน
และกันกับเพื่อนรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

8.สภาพในการทํางาน  
1 หนวยงานของทานมีเครื่องมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 

รวมทั้งมีสื่อ และอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 บริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 เครื่องอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 หนวยงานของทานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางกายภาพ

(อุณหภูมิ  แสงสวาง   การระบายอากาศ) เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 การเดินทางมาหนวยงานของทานสะดวกรวดเร็ว +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 สภาพที่ทํางานมีผลเสียตอสุขภาพของทาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9.การมีโอกาสไดรับการนิเทศที่ดี  
1 ทานไดรับการนิเทศการศึกษาตามแผนและโครงการที่วางไว +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ผูนิเทศไดมีการนําสื่อเครื่องมือและวิธีการที่ไดเตรียมไวมาใช

ในการนิเทศการศึกษาอยางจริงจัง 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 ทานไดรับการนิเทศทั้งทางตรง  โดยผูนิเทศออกปฏิบัติการ
นิเทศดวยตนเอง  และทางออมโดยการใชสื่อและเครื่องมือตางๆ
นอกเหนือจากการนิเทศทางตรง 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 ผูนิเทศไดดําเนินการนิเทศโดยเลือกสรรและปรับเทคนิควิธีการ
นิเทศอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
 
 
 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

5 ผูนิเทศใชหลักการนิเทศการศึกษาในการปฏิบัติการนิเทศ
รวมทั้ง ความมีมนุษยสัมพันธ มีการยกยอง  ชมเชยเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจแกทานอยูเสมอ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

10.สถานะทางสังคม  
1 ชุมชนไดใหการยอมรับนับถือในตัวทาน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ทานรูสึกมีเกียรติ และชื่อเสียงในหนาที่ที่ทําในขณะนี้ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ทานไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมการกุศลของชุมชน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ทานไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการกุศลในโรงเรียนของ

ทาน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 ทานไดรับความนับถือจากบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

 
  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

 
สรุป 

1.การสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆใฟแกศิษย  
1 สอนดวยการสงเสริมการทํางานเปนกลุม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 สอนแบบบูรณาการวิชาการตางๆเขาดวยกัน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 มีสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 สงเสริมนักเรียนใหใชความคิดแกปญหา และความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 มีการจูงใจดวยรางวัลและกระตุนใหนักเรียนขยันต้ังใจเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 มีการเราความสนใจกอนลงมือสอน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 มีการประเมินอยูตลอดเวลา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2.การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามแกศิษย 
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ผลการพิจารณา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ
ท่ี 

ขอความ 

1 2 3 รวม 

คา 
IOC 

 
สรุป 

1 ตรวจดูความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนเปนประจําทุกวัน 
เชน การเดินเขาหองเรียน การเลิกเรียนกลับที่พัก การนุงหม  
กิริยาอาการตางๆ  และการแสดงความเคารพครูหรือพระภิกษุ
สงฆในโอกาสตางๆ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 เปนผูนําหรือเขารวมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 อบรมคุณธรรมจริยธรรมหนาแถว หรือในการประชุมอบรม
ประจําสัปดาห 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 จัดใหมีโครงการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 เครงครัดในระเบียบวินัยของครู  และนักเรียนทั่วไป +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3.ปกครองดูแลความทุกขสุขของลูกศิษย  
1 ดูแลความปลอดภัยและชวยเหลือนักเรียนที่เจ็บปวย  พรอมทั้ง

หาทางปองกันและแกปญหาตางๆ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 ปองกันการกระทําผิดของนักเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนเดือดรอน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 รวมแกปญหาหรือแนะแนวทางอยางสรางสรรค +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 อุทิศเวลาและใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ +1 +1 0 2 0.7 แกไข 
4.ประเมินผลความกาวหนาของศิษย  

1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพ
จริงเชนการสังเกต  สัมภาษณ การตรวจงาน การทดสอบ บันทึก
จากผูเกี่ยวของ การรายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงาน
เปนตน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 ประเมินผลนักเรียนพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ประเมินผลนักเรียนโดยยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน

จริงๆ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และครูมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 
 
 
 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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1 2 3 รวม 

คา 
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สรุป 

5 ใชขอมูลที่หลากหลายดวยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคลอง
กับวิธีการประเมิน ตลอดจนจุดประสงคในการประเมิน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
1 ช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาของวิชาการตางๆที่เรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 แสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพเพื่อนํามา

แนะนํานักเรียน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 เปนที่ปรึกษาในดานการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนดวยกลวิธีตางๆ เชนการ

สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม เยี่ยมบาน  เปนตน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการแนะแนวพรอมสนับสนุนให
มารับบริการแนะแนว 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6 สอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ และสังคมใน
เนื้อหาวิชาตางๆที่ตนสอน ใชกลวิธีตางๆเพื่อชวยนักเรียน  

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7 รวมมือกับฝายแนะแนวในการจัดกิจกรรมแนะแนว และ
ประเมินผลการบริการแนะแนว 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

6.จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย  
1 การสอนเนนการจัดกิจกรรมเปนหลัก +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 สอนโดยการจัดกิจกรรมสอดคลองกับความถนัดและความ

สนใจของนักเรียน 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 จัดกิจกรรมการเรียนดวยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการผสมผสานความรู และ
การปลูกฝงคุณธรรมเขาดวยกัน 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

7.ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ  
1 วิตกกังวลเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานจนสงผลใหงานที่ทํา 

ไมสําเร็จและไมมีคุณภาพ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 ทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงานทานจะทุมเททําสุดกําลัง
ความสามารถ 
 
 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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3 สรางสรรควิธีการทํางานใหมๆเพื่อทาทายความสามารถของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 เมื่องานไมประสบผลสําเร็จทานเกิดความทอแท วิตก กังวลจน
หมดกําลังใจในการทํางาน 

+1 0 +1 2 0.7 แกไข 

8.ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดขึ้นแกทรัพยสินโรงเรียน  
1 เมื่อเห็นทรัพยสินของโรงเรียนชํารุดเสียหายทานมักซอมแซม

หรือแจงผูมีสวนเกี่ยวของใหทราบ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 ตรวจสอบอุปกรณตางๆของโรงเรียนเสมอ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 หาแนวทางปองกันมิใหสมบัติของโรงเรียนสูญหาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ใชอุปกรณหรือสื่อการสอนตางๆของโรงเรียนอยางระมัดระวัง +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9.สรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแกตนอยางสม่ําเสมอ  

1 หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆอยูเสมอ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงการบรรยาย หรือการ

อภิปรายทางวิชาการ 
+1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 หาโอกาสเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 ติดตามขาวสารดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมอยูเสมอ +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10.รักษาวินัย และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคล
ทั่วไป 

 

1 ตรงตอเวลา +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกชนิด +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 ปฏิบัติตนใหมีบุคลิกและสุขภาพดีอยูเสมอ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 แสดงกิริยามารยาทรวมทั้งพูดจาสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 ทานมักยืมเงินจากผูอื่นหรือแหลงการเงินตางๆเปนประจํา 0 +1 +1 2 0.7 แกไข 
6 ทานมักโตตอบผูที่วารายทานอยางรุนแรงดวยกิริยา หรือวาจาที่

รุนแรงเชนกัน 
0 +1 +1 2 0.7 แกไข 

7 เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในหนวยงาน ทานใหความรวมมือแกไข
ปญหากับครูทุกคนในโรงเรียนอยางเต็มความสามารถ 

+1 +1 +1 3 1 ใชได 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม 
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สําเนาหนังสือสงแบบสอบถาม 
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