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บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและเพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 285 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 70 ข้อ  มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.949  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
  ผลการศึกษาพบว่า   
  1..พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  2..ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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  3..พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริหาร, ขวัญก าลังใจ,ผู้บริหาร, คร,ูโรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to investigate the administrative behavior of 
school administrators and to study the morale of teachers in private school under the 
Songkhla’s office of the private education commission and to study The relationship 
between the administrative behavior of School Administrators and the morale of teachers in 
private school under the Songkhla’s office of the private education commission. The sample 
consisted of 285 teachers in private school under the Songkhla’s office of the private 
education commission, academic year 2017, which were selected through a stratified 
random sampling technique based on school size and though simple random sample which 
was selected by drawing lots. The research instrument was a set of 5 rating-scale 
questionnaires contained 70 questions. The reliability of the questionnaire was .949. The 
data was analyzed by percentage, arithmetic means, standard deviation and Pearson 
product moment correlation coefficient. 
 The results findings were as follows:  
 1. Overall and individual aspect, the administrative behavior of school 
administrators in private school under the Songkhla’s office of the private education 
commission was at a high level. 
 2. Overall and individual aspect, the morale of teachers in private school under 
the Songkhla’s office of the private education commission was at a high level. 
 3. The administrative behavior of school administrators and the morale of 
teachers in private school under the Songkhla’s office of the private education 
commission were significantly positive correlated at .01 
Keywords: Administrative behavior, Morale, Administrators, Teacher, Private school.   
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บทน า 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่.12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564)รัฐบาลได้เล็งเห็น

ถึงความส าคัญของการศึกษาโดยได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ที่.1.ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์.โดยได้ก าหนดให้คนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,.2559).ซึ่งในการพัฒนาการการศึกษา.รัฐบาลให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาครู.โดยเล็งเห็นว่าหากครูมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานก็จะท าให้งานนั้นส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ เพราะขวัญก าลังใจคือ ความพึงพอใจร่วมกันของคนท างานแต่ละคนที่ได้รับจากงานของเขา 
เช่นจากเพ่ือนร่วมงาน.จากผู้บังคับบัญชา.จากหน่วยงานและจากสิ่งแวดล้อมต่าง .ๆ.ซึ่งสิ่งต่าง.ๆ.เหล่านี้ 
จะมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะของแต่ละคนด้วย ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งเกี่ยวพันกับความรู้สึกในเรื่อง
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความพึงพอใจ และความสุขสบายใจของผู้ปฏิบัติงาน (Beach. 1970 : 201)  

ในขณะเดียวกัน.ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือครูในสถานศึกษาก็มีความ
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการบริหารของผู้บริหาร หรือพฤติกรรมการบริหารด้วย ดังที่ คริสเตนเซ่น
(Christensen.1995:90) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการบริหาร หมายถึงการแสดงออกของผู้บริหารที่จะ
น าบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้ความสามารถทางการ
บริหารอย่างเต็มที่เพ่ือให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจปฏิบัติงาน   

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลาและคาดหวังว่าจะสามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการประเมิน
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารและสภาพขวัญก าลังใจของครูที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ความ
กดดันและความคาดหวังจากนโยบายของผู้บังคับบัญชา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1..เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
  2..เพ่ือศึกษาสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
  3..เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารและขวัญก าลังใจ 
 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารเป็นกระบวนการการแสดงออกของผู้บริหารในการน าพา
องค์การและบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้ร่วมแรงร่วมในกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งและมีอิทธิพลกับการท างานของบุคลากรซึ่งผู้บริหารต้องใช้ความสามารถทุกวิถีทาง
เพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมักจะประกอบไปด้วย 6 ด้าน ตาม
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แนวคิดของลิเคอร์ธ (Likert. 1961 : 4–10) ดังต่อไปนี้ 1) การจูงใจ 2) การเป็นผู้น า 3) การติดต่อสื่อสาร 
4) การตัดสินใจ 5) การก าหนดเป้าหมาย 6) การควบคุมบังคับบัญชา  
 ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรก็มีความส าคัญต่อผลลัพธ์ของงานด้วยเช่นกัน เพราะ
ขวัญก าลังใจคือสภาพจิตใจของบุคลากรที่ท างานด้วยความกระตือรือร้นหรือด้วยความเต็มใจด้วยหวังจะ
ให้งานออกมาส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่องค์การวางไว้ ซึ่งแสดงออกผ่านส่วนประกอบ 8 ด้าน ตามแนวคิด
ของไวลส์ (Wiles..1953 : 229.-.231).ดังนี้.1) ความมั่นคงปลอดภัย.2) ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 
3).ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) การได้รับความยุติธรรม.5) ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการท างาน.6) ความรู้สึก
ตนเองมีความส าคัญ.7) การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย.8) การยอมรับความสามารถของตนเอง 
  

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการบริหาร 
1. การจูงใจ     
2. การเป็นผู้น า  
3 .การติดต่อสื่อสาร    
4. การตัดสินใจ  
5. การก าหนดเป้าหมาย    
6. การควบคุมบังคับบัญชา 

 ขวัญในการปฏิบัติงาน 
1.ความมั่นคงปลอดภัย     
2.ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี  
3.ความรู้สึกเป็นเจ้าของ    
4.การได้รับความยุติธรรม  
5.ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการท างาน  
6. ความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ  
7.การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย  
8.การยอมรับความสามารถของตนเอง 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.ปีการศึกษา 2560.จ านวน.1,084 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 285 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) จากนั้นจึง
ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แล้วท าการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา จ านวน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 18 364 96 
ขนาดกลาง 11 499 131 
ขนาดใหญ ่ 3 221 58 

รวม 32 1084  285 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
การบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู   
 2.3 สร้างแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ และเนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
 2.4 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาแก้ไขด้านความครอบคลุม
เนื้อหา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา 
 2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความ
ถูกต้องด้านภาษา 
  2.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try.Out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีความใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.30.คน.เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม.โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach..1990.: 204).โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ค่าความ
เชื่อมั่น พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารเท่ากับ.0.954.ค่าความเชื่อมั่น.ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครู เท่ากับ.0.940.และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ.0.949 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง.รวบรวมข้อมูล.พร้อม
ทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง.ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่จัดส่งไป.จ านวน.285.ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมา.จ านวน.279.ฉบับ.คิดเป็นร้อยละ.97.89 
 4. เมื่อรับแบบสอบถามคืน .ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างและคัดเลือกแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 279 ฉบับ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ .1.เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อใช้วิเคราะห์
ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 1.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่.2.เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ
จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตาม
หลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 72 25.80 
หญิง 207 74.20 

2. อายุ   
น้อยกว่า 30  ปี 148 53.00 
31 – 40  ปี 111 39.80 
41 – 50  ปี 17 6.10 
50 ปีขึ้นไป 3 1.10 

3. วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี 251 90.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 28 10.00 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
น้อยกว่า 5 ปี 142 50.90 
5 – 10 ปี 99 35.50 
มากกว่า 10 ปี 38 13.60 

5. ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเล็ก 97 34.80 
ขนาดกลาง 126 45.20 
ขนาดใหญ่ 56 20.00 

รวม 279 100.00 
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 จากตารางที่.2.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย.จ านวน.72.คน.คิดเป็นร้อยละ.25.80.เพศหญิง 
จ านวน.207.คน.คิดเป็นร้อยละ.74.20.มีอายุน้อยกว่า.30.ปี.จ านวน.148.คน.คิดเป็นร้อยละ.53.00.อายุ
ระหว่าง.30.-.40.ปี.จ านวน.111.คน.คิดเป็นร้อยละ.39.80.อายุระหว่าง.40.-.50.ปี.จ านวน.17.คน.คิดเป็น
ร้อยละ.6.10.อายุ.50.ปีขึ้นไป.จ านวน.3.คน.คิดเป็นร้อยละ.1.10.มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.จ านวน 
251.คน.คิดเป็นร้อยละ.90.00.และสูงกว่าปริญญาตรี.จ านวน.28.คน.คิดเป็นร้อยละ.10.00.มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า.5.ปี.จ านวน.142.คน.คิดเป็นร้อยละ.50.90.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ระหว่าง.5.-.10.ปี.จ านวน.99.คน.คิดเป็น.ร้อยละ.35.50.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า .10.ปี 
จ านวน.38.คน.คิดเป็นร้อยละ.13.60.ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก.จ านวน.97.คน.คิดเป็นร้อยละ 
34.80.ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง.จ านวน.126.คน.คิดเป็นร้อยละ.45.20.และปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่.จ านวน.56.คน.คิดเป็นร้อยละ.20.00 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน   
  ศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย 
  ภาพรวมและรายข้อ  

ที ่ พฤติกรรมการบริหาร 
n  = 279 

ระดับ 
X  S.D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

การจูงใจ 3.44 0.96 ปานกลาง 

การเป็นผู้น า 3.55 0.88 มาก 

การติดต่อสื่อสาร 3.56 0.77 มาก 

การตัดสินใจ 3.51 0.81 มาก 

การควบคุมบังคับบัญชา 
การก าหนดเป้าหมาย 

3.57 
3.54 

0.80 
0.74 

มาก 
มาก 

รวม 3.53 0.74 มาก 
 
 จากตารางที่.3.พบว่า.ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.มีพฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวม.อยู่ในระดับมาก ( X =.3.53) 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า.ด้านการควบคุมบังคุมบัญชา.มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =.3.57) และด้านการจูง
ใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =.3.44) 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน 
  ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาโดย 
  ภาพรวมและรายข้อ 

ที ่ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
n  = 279 

ระดับ 
X  S.D. 

1 ความมั่นคงปลอดภัย 3.32 0.90 ปานกลาง 
2 ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 3.39 0.85 ปานกลาง 
3 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 3.70 1.25 มาก 
4 การได้รับความยุติธรรม 3.49 0.86 ปานกลาง 
5 ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน 3.62 0.76 มาก 
6 ความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ 3.62 0.85 มาก 
7 การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย 3.57 0.81 มาก 
8 การยอมรับความสามารถของตนเอง 3.69 0.84 มาก 

รวม 3.55 0.74 มาก 
 
 จากตารางที่.4.พบว่า.ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.มีขวัญก าลังใจโดยภาพรวม.อยู่ในระดับมาก ( X .=.3.55) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า.ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ.มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X .=.3.70) และด้านความมั่นคง
ปลอดภัย.มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X .=.3.32) 
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ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการ 
  ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
  การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

พฤติกรรม 
การบริหาร 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

คว
าม

มั่น
คง

ปล
อด

ภัย
   

   
   

   
   

   
  

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ใน

สภ
าพ

งา
นท

ี่ดี 

คว
าม

รู้ส
ึกเ

ป็น
เจ

้าข
อง

 

กา
รไ

ด้ร
ับค

วา
มย

ุติธ
รร

ม 

คว
าม

รู้ส
ึกส

ัมฤ
ทธ

ิ์ผล
ใน

กา
รง

าน
 

คว
าม

รู้ส
ึกต

นเ
อง

มีค
วา

มส
 าค

ัญ 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ก า

หน
ดน

โย
บา

ย 

กา
รย

อม
รับ

คว
าม

สา
มา

รถ
ขอ

งต
นเ

อง
 

ภา
พร

วม
 

การจูงใจ .654 .632 .328 .612 .572 .581 .501 
.539 
.651 
.647 
.605 
.649 

.446 

.456 

.587 

.589 

.512 

.589 

.633 
การเป็นผู้น า .620 .619 .362 .602 .608 .635 .650 
การติดต่อสื่อสาร .729 .706 .431 .699 .692 .729 .765 
การตัดสินใจ .780 .758 .457 .743 .684 .698 .787 
การควบคมุบังคับบัญชา 
การก าหนดเป้าหมาย 

.747 

.779 
.725 
.746 

.408 

.492 
.736 
.752 

.650 

.661 
.663 
.679 

.740 

.787 
ภาพรวม .810 .787 .464 .779 .727 .749 .673 .596 .819 

 
  จากตารางที่.5.พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา.พบว่า.พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง .อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปได.้ดังนี้ 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม.สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านความมั่นคงปลอดภัย.โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ..01.เมื่อพิจารณารายด้าน.ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความมั่นคงปลอดภัย.อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม.สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี.โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน.ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี โดยที่ด้านการจูงใจ ด้านการเป็น
ผู้น าและด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการตัดสินใจ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา
และด้านการก าหนดเป้าหมายอยู่ในระดับสูง 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านการได้รับความยุติธรรม โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านการได้รับความยุติธรรม โดยที่ด้านการจูงใจ ด้านการเป็นผู้น าและ
ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการตัดสินใจ ด้านการควบคุมบังคับบัญชาและด้าน
การก าหนดเป้าหมายอยู่ในระดับสูง 
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการงาน โดยอยู่ในระดับปานกลาง     
ทุกด้าน 
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ..01.เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ โดยที่ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ใน
ระดับปานสูง และส่วนอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง 
  7. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย  โดยอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน 
  8. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..01.เมื่อพิจารณารายด้าน.ปรากฏว่าพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านการยอมรับความสามารถของตนเอง โดยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1..พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของบ ารุง นวลประจักษ์ (2552 : 73) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารตามความเห็นของครูและผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพจน์ วิเชียรศรี .(2550:74) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ
กรรมการบริหารกับมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี.เขต.1.พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี.เขต.1.โดยภาพรวม.มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก.และยังสอดคล้องกับศุภชัย 
ขาวพา.(2555:104).ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูมีความพึงพอใจทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเฟ่ืองฟ้า ค าตัน (2550 : 56) ได้ศึกษาการศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 2  
พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารตามความเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า 
 2..ผลการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรวย ชัยสวัสดิ์ (2553:54) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูอ าเภออรัญประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่าขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพงษ์ 
ไกรสรไขศรี (2551:65) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก รวมถึงยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิตยา ป้องเรือง (2555:57) ได้ศึกษาขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอ าเภอ
วังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแแก้ว เขต 1 พบว่าขวัญก าลังใจการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารยา  
นุ่มนิ่ม.(2559: 48).ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า สภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 3..ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01.ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารยา นุ่มนิ่ม (2559: 56) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับ
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สภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากร มีความสัมพันธ์
ทางบวก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของทวีศักดิ์ กวยะปาณิก (2548:98) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู.–.อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1.–.6 ในช่วงการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน
ของคร.ู–.อาจารย์ มีความส าคัญทางบวก 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1..จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ควรจะได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการบริหารด้านการจูงใจ เพราะ
แรงจูงใจถือเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มี
ความกระตอืรือร้น 
  2..จากผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ควรจะได้รับการส่งเสริมขวัญก าลังใจในการ 
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