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วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสมานมิตรวทิยา อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ า เภอยี่งอ จังหวดันราธิวาส ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ใช้ประชากรครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ า เภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส ใน
การศึกษา จานวน 74 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 74 คน 

ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ าเภอยี่งอ 
จงัหวดันราธิวาสโดยรวมทั้ง 10 ดา้น มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.99 รองลงมาคือดา้นนโยบาย/แผน
และการบริหารงาน มีค่าเฉล่ีย 3.98 ดา้นความมัน่คงในงานท่ีท า มีค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามล าดบั 

การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
สมานมิตรวิทยา อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส ตามตวัแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน พบว่าครูท่ีมีเพศ และประสบการณ์ในการทางานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั ส่วนครูท่ีมีอายแุละวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 

ภูมหิลงั 
โลกในปัจจุบนัเป็นโลกยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วทิยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรวมถึงการส่ือสาร เป็นโลกเปิดเสรีทางธุรกิจการคา้ ประเทศต่างๆ พา
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กนัหลัง่ไหลเขา้มาสู่ประเทศไทย เพื่อธุรกิจการคา้ แมก้ระทัง่การศึกษา ก็ไม่เวน้ ท าให้ประชาชนมีตวัเลือก
ทางการศึกษามากข้ึน โดยมีแนวโน้มของความตอ้งการและความคาดหวงัต่อการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทั้งในดา้น
คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา แต่ตอ้งการค่าใช้จ่ายถูกลง ด้วยเหตุน้ีผูบ้ริหารการศึกษาจึงตอ้ง
ปรับตวั เพื่อสร้างความแตกต่างใหเ้หนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนให้มากข้ึน ในปัจจุบนั
ไดมี้หน่วยงาน ทางการศึกษาเป็นจานวนมากหนัมาสนใจเนน้การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพภายใตท้รัพยากรท่ี
มีอยู่จ  ากดั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพื่อทาให้วตัถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทั้ งน้ีการคัดเลือกบุคลากรระดับผู ้บริหารนับว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลในระดบัน้ีเป็นผูข้บัเคล่ือนหน่วยงานให้มุ่งไปตามท่ีตั้งเป้าหมายได ้
เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารการศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัเป็นท่ียอมรับของคนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตน้ และผูบ้ริหารตอ้งมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัขององคก์าร  
(เกสรา สุขสว่าง, 2540 : 5) เพื่อจะได้น าและพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบติังานได้บรรลุตาม
เป้าหมายของหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน หรือความสาเร็จขององคก์าร (ประสิทธ์ิ สาระสันต์, 
2542 : 4) 

การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศ ส่ิงสาคญัท่ีสุดจะตอ้งอาศยัคนท่ีมี
คุณภาพ การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ เป็นกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์สามารถถ่ายทอดวฒันธรรม 
และเป็นการสร้างภูมิปัญญาให้สังคม การศึกษาเป็นรากฐานและเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเมือง 
สังคมและวฒันธรรมของประเทศ ดงัจะเห็นไดว้า่ หน่วยงานท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ไม่วา่จะ
เป็นการศึกษาในระดบัใดก็ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาก็คือ ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความเจริญงอกงามทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543 : 18)  

โรงเรียนเป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีมีการบริหารคลา้ยคลึงกบัองคก์ารทางการบริหารทัว่ๆ ไป การ
บริหารท่ีดีจะทาใหบุ้คลากรทางานไดอ้ยา่งมีความสุข โรงเรียนก็จะมีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายของการจดั
การศึกษา ความส าเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารได้ใช้ความสามารถบริหารคน 
เพราะคนจดัเป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด การบริหารจดัการบุคลากรในสถานศึกษานั้น ตอ้งใช้
หลกัการเพิ่มหน้าท่ีและความรับผิดชอบในงาน เพื่อผลสูงสุดในคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งบริหาร
จดัการ โดยยึดหลกัการออกแบบงาน เพื่อสนองความพึงพอใจในงาน ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎีสอง
ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ท่ีวา่การเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน สามารถท าได ้โดยการสร้างปัจจยั
กระตุน้ใหเ้กิดข้ึนกบังาน ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารโรงเรียน ซ่ึง
ผูบ้ริหารท่ีจะประสบผลสาเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีทกัษะพื้นฐานในการบริหาร การแสดงพฤติกรรมท่ีเด่นชดัใน
การพฒันาทีมงานให้มีสมรรถภาพเขม้แข็ง สร้างรูปแบบการจดัองค์กรท่ีดีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ท าให้
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ผูร่้วมงาน คือบุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจวิธีการทางานและกระบวนการทางาน เพื่อให้งานส าเร็จ โดยได้ทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพ การเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพนัธภาพท่ีดีใหส้มาชิก มีความไวว้างใจ ยกยอ่งนบัถือ
ซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน (วนัชยั ธรรมสัจการ, 2545:4) 

การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการท่ีจะช่วยพฒันาใหบุ้คคลมีความรู้ ความสามารถและเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีจะผลกัดนัให้สังคม และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต แนวทางจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบั
สภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมืองของประเทศจะสามารถสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ให้แก่สังคม การท่ีมนุษยจ์ะกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีทกัษะ ความช านาญ ท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันานั้น ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดมี้การกาหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาไวห้ลายประการ โดยกล่าวถึงความมุ่งหมาย
และหลกัการ สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจดัการศึกษาทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นในการจดั
การศึกษาในปัจจุบนั 

โรงเรียนจะสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคไ์ด ้จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูเป็นสาคญั (อรุณ รักธรรม, 2537 : 212)  

ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนจะประสบความส าเร็จ หรือลม้เหลวในการบริหารงานปัจจยัหน่ึงมา
จากพฤติกรรมการทางานของผูบ้ริหาร กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเหมาะสม 
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ และทฤษฎีการบริหารท่ีดีแลว้ การบริหารงานในโรงเรียนย่อมประสบความส าเร็จ
โดยง่าย แต่ถา้พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนขดัแยง้กบัความตอ้งการของครู หรือครูมีความ
พึงพอใจในตัวผู ้บริหารโรงเรียนน้อย ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ดังท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535 : 214) กล่าววา่ งานใดก็ตามถา้หากผูท่ี้ปฏิบติังานมีความพึง
พอใจในงานท่ีปฏิบติัอยูแ่ลว้ก็จะนาไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้สา
เร็จลุล่วงไปดว้ยดีและในทางตรงกนัขา้มหากผูป้ฏิบติังานไม่มีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังาน ผลเสียก็จะเกิด
แก่หน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ และจากสภาพการปฏิบติังานของครูในปัจจุบนั พบวา่ครูในสถานศึกษายงั
ไม่มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร เพราะมีขอ้จากดัในดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และทักษะต้องรับผิดชอบงานมากข้ึน แต่มีอัตรากาลังจากัด มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ขาด
งบประมาณ และยงัตอ้งรับผดิชอบงานอ่ืนๆท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหน้อกเหนือจากงานในหนา้ท่ีประจา 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคสาคญัท่ีทาให้ครูขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้ถอย เฉ่ือย
ชา และรู้สึกวา่ตวัเองยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ประกอบกบัการเล่ือนระดบั ตาแหน่ง ในสายงานยงั
มีขอ้จากดั ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้ครูไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นความรับผิดชอบต่องานจึงไม่มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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การบริหารงานผู้บริหารต้องแสดงพฤติกรรมผู ้นาท่ี เหมาะสม โดยคานึงถึงสถานการณ์
สภาพแวดลอ้ม และผูต้ามเป็นสาคญั (ธรรมรส โชติกุญชร, 2538 : 119)  

การท่ีครูสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพนั้น ส่ิงสาคญัท่ีสุดก็คือ ผูบ้ริหารทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง จะตอ้งทาให้ครู เกิดกาลงัใจและมีความพึงพอใจในการทางาน โดยจะตอ้งพยายามสนองความ
ตอ้งการในส่ิงต่างๆ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน โดยธรรมชาตินิสัยของมนุษย ์จะเกิดความรู้สึกพึง
พอใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น ย่อมเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุดโดยยึด
ตนเองเป็นเกณฑ์ผูบ้ริหารท่ีดีควรแสดงพฤติกรรมผูน้า เพื่อกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้เกิดผลดี 
และมีประสิทธิภาพ ในทางตรงขา้มหากผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมผูน้าท่ีไม่พึงประสงคแ์ลว้ ก็อาจจะทาให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไม่เกิดผลดี และไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ความสาเร็จหรือความลม้เหลวของ
องคก์ารต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นองคก์ารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ องคก์ารของรัฐ หรือของเอกชน ยอ่มข้ึนอยูก่บั
ผูน้าเป็นสาคญั (อาคม วดัไธสง, 2547 : 95) การจะทาใหค้นขยนัทางานดว้ยความมีประสิทธิภาพนั้นเป็นการ
ยาก ดงันั้นจึงตอ้งหาทางสร้างบรรยากาศใหเ้ขารักตน โดยอาศยัวชิาจิตวทิยาและสังคมวิทยา เพื่อมุ่งศึกษาให้
รู้แจ้งถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีทางานอยู่ในองค์การนั้นๆ เพื่อนาเอาผลแห่งการศึกษานั้นมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการผกูมดัจิตใจคนงานให้ทางานดว้ยความพึงพอใจ ให้รักสานกังาน หรือองคก์ารท่ีเขาทางาน
อยู่ ให้รักผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานของเขา ในขณะเดียวกนัจิตวิทยาก็จะช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถ
จดัการ และสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในงานได้ สร้างคุณลกัษณะของผูน้าท่ีดีได ้อนัจะเป็นประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อการพฒันาองคก์าร (เสถียร เหลืองอร่าม, 2527 : 94-95) ดงันั้นทุกสังคมจึงตอ้งมีการกาหนดกฎ
เกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัหรือแนวทางในการปฏิบติัข้ึนมาใชร่้วมกนั วธีิการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
ผูป้ฏิบติังาน จึงควรเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรในโรงเรียน ท่ีจะสร้าง
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั เป็นการสร้างกรอบในการทางาน ในอนัท่ีจะนามาซ่ึงความสาเร็จของการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ความสาเร็จหรือลม้เหลวในการจดัการศึกษานั้น 
ครูเป็นผูมี้บทบาทท่ีสาคญัท่ีมีต่อการจดัการศึกษา คุณภาพของขา้ราชการครูจึงเป็นปัจจยัสาคญัยิ่งต่อคุณภาพ
การศึกษาแมว้า่เราจะพยายามลงทุนในดา้นการปลูกสร้างอาคารเรียน การจดัหาวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์การ
สอนตลอดจนการสร้างหลกัสูตรให้ดีเพียงใดการจดัการศึกษาจะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรถา้หากไม่มีการเตรียม
บุคคลท่ีจะมาทาหนา้ท่ีครูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การท่ีครูปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีและภารกิจให้
เกิดประสิทธิภาพไดน้ั้น ครูจะตอ้งมีขวญักาลงัใจท่ีดีไดรั้บการตอบสนองดา้นต่างๆ อย่างเหมาะสมเพราะ
ขวญักาลังใจก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน แต่ผลปรากฏว่าครูขาดขวญัและกาลังใจในการ
ปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนท่ี
ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และบ่อยคร้ังท่ีผูเ้คราะห์ร้ายเป็นขา้ราชการครู สอดคล้องกบัทีมข่าวอิศรา
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้ งในแง่เหตุการณ์และ
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ผลกระทบสืบเน่ือง ซ่ึงรวบรวมโดยหน่วยงานความมัน่คงในพื้นท่ี นาเสนอแยกยอ่ยเป็น 9 ดา้นในวาระ 9 ปี
ไฟใตพ้บวา่ขา้ราชการครูเสียชีวติ จานวน 157 ราย (สถาบนัข่าวอิสรา, 2557) 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีสาคญัท่ีสุด ทั้งในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติัเพราะการได้
ทางานท่ีพึงพอใจนั้น เป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงปรารถนา และงานท่ีทาจะมีความหมายต่อชีวิตมนุษย ์ทาให้ชีวิตมีค่า 
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้แต่หากมนุษยไ์ม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะนาไปสู่การ
เกิดปัญหาทั้งดา้นอารมณ์ จิตใจ และจะเช่ือมโยงให้เกิดอาการป่วยไขท้างดา้นร่างกาย ไม่วา่จะเป็นโรคความ
ดนัโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นตน้ ธงชัย สันติวงษ์และ ชัยยศ สันติวงษ์ (2533 : 388-395) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีช่วยจูงใจให้คนปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มใจ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ 
(Motivator Factors) และปัจจยัคา้จุน (Hygiene Factors) จากการศึกษาของ เฮอร์ซเบอร์ก พบวา่ ปัจจยัจูงใจ
หรือปัจจยักระตุน้ ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสาเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของ
งานความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ในตาแหน่งการงาน มีความสาคญัในการทาให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความ
พึงพอใจ และมีกาลงัใจท่ีจะปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงมาก และปัจจยัคา้จุน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานมี 11องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เงินเดือน โอกาสท่ีไดรั้บความกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ฐานะทางอาชีพความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

การปกครองบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารองค์การ สภาพการปฏิบติังาน ความเป็นอยู่
ส่วนตวั และความมัน่คงในงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานของคนนอ้ยมากแต่
มีความสาคญั เน่ืองจากเป็นตวัป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานเท่านั้น ดงันั้น แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารจึงมีผลต่อความสาเร็จของงานและองคก์ารองคก์ารใดก็ตามหากบุคลากร
ในองคก์ารไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ก็จะเป็นสาเหตุท่ีทาให้ผลปฏิบติังานต่าคุณภาพงานลดลง ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูง มีความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติั ก็จะส่งผลให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี การสร้างความพึงพอใจใหก้บัครู เป็นเร่ืองท่ีผูน้าทุกวงการให้ความสนใจเพราะหากครูมี
ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานแลว้ ผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น
ความพึงพอใจในการทางานจะช่วยกระตุน้เสริมแรงและสร้างกาลงัใจแก่บุคคล เพื่อกา้วไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทางานมากก็จะคน้ควา้หาวิธีการท่ีจะเพิ่มทกัษะ และความพยายาม
ท่ีจะทางานให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดสามารถสร้างเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้
ประสบความสาเร็จดว้ยปัจจยัหลายประการ ทั้งปัจจยัคา้จุน เช่นนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน ความมัน่คงในการทางาน สภาพแวดลอ้มในการทางาน รายได ้และปัจจยัจูงใจ 
เช่นความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ
ความกา้วหน้าในตาแหน่งหนา้ท่ีการงาน การท่ีจะทราบถึงระดบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู มี
ผลอย่างมากต่อการวางแนวทางปรับปรุงเสริมสร้าง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจากสภาพปัญหา หลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นผู ้ท่ีมีบทบาทสาคัญ ในอันท่ีจะนาพาสถานศึกษาไปสู่การพฒันาอย่างมีคุณภาพ เพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เป็นผูน้าทางวชิาการและดา้นอ่ืนๆของครู ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นอยา่งดี สามารถสร้างขวญั และกาลงัใจในการปฏิบติังานให้เกิดกบัครูผู ้
ปฏิบติัการสอน โดยการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานให้เกิดแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หากครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแล้ว เช่ือว่าจะทาให้การบริหารงานภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและส่งผลโดยตรงต่อนกัเรียน จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัเป็นผูบ้ริหารจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวดั
นราธิวาส 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จงัหวดั

นราธิวาส 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ 

จงัหวดันราธิวาส ตามตวัแปร เพศ อาย ุวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน 
 

ความส าคญัของการศึกษา 
1. สามารถใช้เป็นขอ้มูลสาหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการวางแผนพฒันาการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความพึงพอใจ นาไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของครู ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ 

2. เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูต่อไปในอนาคต 
3. ทราบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จงัหวดั

นราธิวาส 
4. ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอ

ยีง่อ จงัหวดันราธิวาส ตามตวัแปร เพศ อาย ุวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
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การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา 
อาเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส ตามแนวคิดของ Herzberg (อา้งถึงในสมยศ นาวีการ, 2545 : 88) จานวน 10 
ดา้น คือ 

1.1 ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
1.3 ดา้นสภาพการทางาน 
1.4 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
1.5 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
1.6 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
1.7 ดา้นความกา้วหนา้ในตาแหน่งงาน 
1.8 ดา้นความสาเร็จของงาน 
1.9 ดา้นความรับผดิชอบ 
1.10 ดา้นความมัน่คงในงาน 

2. ขอบเขตดา้นประช ากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส ปี

การศึกษา 2556 จานวน 74 คน 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
3.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

3.1.1 เพศ จาแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1) ชาย 
2) หญิง 

3.1.2 อาย ุจาแนกออกเป็น 4 ระดบัคือ 
1) 20 - 30 ปี 
2) 31 - 40 ปี 
3) 41 – 50 ปี 
4) 51 ปี ข้ึนไป 

3.1.3 วฒิุทางการศึกษา จาแนกออกเป็น 3 ระดบัคือ 
1) ต่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

3.1.4. ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกออกเป็น 4 กลุ่มคือ 
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1) นอ้ยกวา่ 2 ปี 
2) 2 - 3 ปี 
3) 4 - 5 ปี 
4) 6 ปีข้ึนไป 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ 
จงัหวดันราธิวาส แบ่งออกเป็น 10 ดา้น คือ 

3.2.1 ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
3.2.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3.2.3 ดา้นสภาพการทางาน 
3.2.4 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3.2.5 ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
3.2.6 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
3.2.7 ดา้นความกา้วหนา้ในตาแหน่งงาน 
3.2.8 ดา้นความสาเร็จของงาน 
3.2.9 ดา้นความรับผดิชอบ 
3.2.10 ดา้นความมัน่คงในงาน 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง 
 2. ผู ้วิจ ัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรับคืนทันทีเพื่อป้องกันการสูญหายของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 74 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ านวน 74 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผูว้ิจ ัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ อ
ด าเนินการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู ้วิจ ัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1โดยน าขอ้มูลดา้นประชากร โดยการหาจ านวน และค่าร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยน าข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
1.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัขอบเขตขององคป์ระกอบตามนิยาม 
1.2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทั้งฉบบัโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

        2.   หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
2.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผล 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอ จงัหวดั

นราธิวาส มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  
อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  
อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส  ตามตวัแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ใช้
ประชากรครู โรงเรียนสมานมิตรวทิยา  อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส ในการศึกษา จ านวน 74 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ค่า t-test และ F-test  

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาคือเพศชาย 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.92 
รองลงมามีอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19 รองลงมาวุฒิต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 
และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 4-5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 66.22 รองลงมา 
ประสบการณ์ 2-3 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ตามล าดบั 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวทิยา  อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 

พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวทิยา  อ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส
โดยรวมทั้ง 10 ดา้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้น
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เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.99 รองลงมาคือด้านด้านนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน มีค่าเฉล่ีย 3.98 ดา้นความมัน่คงในงานท่ีท า มีค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ีย 3.26 ตามล าดบัดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ มีความกระตือรือร้นในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติังานต่างๆ ในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.51 รองลงมาคือ 
สถานศึกษาของท่านมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้รับผิดชอบอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.25 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาต่างๆ ของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 2.98 ตามล าดบั
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 3.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชามีความสม ่าเสมอในการปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.64 
รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีเคยปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและ
ครบถว้น มีค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การปฏิบติังานร่วมกนัมีค่าเฉล่ีย 2.92 ตามล าดบัดา้นสภาพการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มี
ค่าเฉล่ีย 3.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ บรรยากาศในการท างานในสถานศึกษาของ
ท่านเป็นมิตรและมีความเป็นกนัเอง มีค่าเฉล่ีย 3.63รองลงมาคือ ปริมาณงานมีความสอดคลอ้งกบัชัว่โมงการ
ท างานในแต่ละวนั มีค่าเฉล่ีย 3.49 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ วสัดุครุภณัฑ์ในสถานศึกษาของท่าน
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.43 ตามล าดบั 
  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ีย 3.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
เพื่อนร่วมงานได้เต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมาคือ ในฝ่ายงานของท่านทุกคนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.85ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นกนัเองกบัท่าน 
มีค่าเฉล่ีย 2.74 ตามล าดบั 
  ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ท่านไดรั้บสวสัดิการเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติัมีความมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 3.68 ตามล าดบั 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.42 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ท่านภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของท่าน มีค่าเฉล่ีย 2.61 
รองลงมาคือ ท่านมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานน้ี  มีค่าเฉล่ีย 2.49 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ปัจจุบนังานท่ีท่านท าอยูต่รงกบัความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ีย 2.30 ตามล าดบั 
  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชายกยอ่งชมเชยท่านต่อหนา้ผูอ่ื้นเม่ือท่านน าช่ือเสียง
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ให้แก่สถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือ ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.79 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชารับรู้และยอมรับในความส าเร็จและผลการปฏิบติังานของท่าน มี
ค่าเฉล่ีย 3.74 ตามล าดบั 
  ดา้นความส าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาดูงานและศึกษาการท างานของ
สถานศึกษาอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและจูงใจให้ท่านอยากท างาน
ต่อไป  มีค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ท่านมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมในเชิงวชิาการและทกัษะ
การปฏิบติังานในหลกัสูตรท่ีทา้ทาย มีค่าเฉล่ีย 3.62 ตามล าดบั 
  ดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า วุฒิการศึกษาของท่านเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  มีค่าเฉล่ีย 4.06 
รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสไดรั้บผิดชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบติั  มีค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ท่านมีส่วนร่วมรับผดิชอบในผลงานของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.72 ตามล าดบั 
  ดา้นความมัน่คงในงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ สถานศึกษาจดัแหล่งบริการทางวชิาการเพื่อส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของครู มี
ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรมหรือร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อให้
มีความรู้และทกัษะมากข้ึน และผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.92 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ อาชีพของท่านมีโอกาสจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งและเงินเดือนและกา้วหน้า
ทดัเทียมสาขาอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  3.80 ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐาน  
การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน

สมานมิตรวทิยา  อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาสตามตวัแปร เพศ อายุ   วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน พบว่าครูท่ีมีเพศ และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั ส่วนครูท่ีมีอายแุละวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
การอภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอ 
จงัหวดันราธิวาส สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอ 
จงัหวดันราธิวาส มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสิศ
ศิลป์ รัตนมุสิก (2538) ท่ีได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของผู ้ช่วยผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา พบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระนนั พิรุณสุนทร (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยั พบวา่ครูและ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสกลนคร มีระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัสูง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกท่ีมีส่วนร่วมต่อหน่วยงาน ดา้น
สภาพการปฏิบติังาน ด้านการยอมรับนับถือและด้านนโยบายและการบริหารงาน ขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนไตร พรรคพวก (2539) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
พึงพอใจในการท างานของครูกบัพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัลพบุรี พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบว่า ผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ      แม็คเคล
แลนด์ (McClelland’s Motive Theory) ท่ีเน้นในเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากกว่าแรงจูงใจในดา้นอ่ืนๆ 
เพราะเขาเห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความส าคญัมากท่ีสุดในความส าเร็จของคนเรา ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กบัครูผูส้อน เพื่อให้ผูส้อนเกิดขวญัก าลงัใจในการท างาน
เพื่อให้เกิดผลท่ีดีกบัประสิทธิภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึนกบัหน่วยงานของตนเองเพื่อให้เป็นท่ียอมรับจาก
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้ดา้นความมัน่คงในงาน มีระดบัขวญัและก าลงัใจอยู่ในระดบัมาก 
ส าหรับผลการวิจยัจ าแนกทั้งน้ีแตกต่างกบังานวิจยัของของกาญจนา วสุสิริกุล (2540) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง
ขวญัในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ ระดบัขวญัในการปฏิบติังานโดยรวม
ของขา้ราชการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สายวิชาการอยู่ในระดบัปานกลางและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของชชัวาล แกว้จนัดี (2540) ไดศึ้กษาก าลงัขวญัในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารพบว่า ระดบัก าลงัขวญัในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของบุษยมาศ ลา้นนา (2542) ได้
ศึกษาก าลงัขวญัในการท างานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในงานฝ่ายอ านวยการของกองบงัคบัการ
อ านวยการต ารวจภูธร ภาค 6 พบวา่ ก าลงัขวญัในการปฏิบติังานในฝ่ายอ านวยการของขา้ราชการต ารวจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีก าลงัขวญัดา้นความตั้งใจในการท างานมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดในดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหารควรให้ข้อเสนอแนะท่ีดีในระหว่างการท างาน กับครูผูส้อน จะส่งผลให้ครูผูส้อนมี
ก าลงัใจในการปฏิบติังานและมีความรู้สึกท่ีดีกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
 2. มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของครูผูส้อน เพื่อสร้างความยอมรับนับถือในหมู่ผูร่้วมงานและ
หน่วยงานต่างๆ ทราบเม่ือครูผูส้อนมีผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 3. มีการก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลกัษณะความยากง่ายในการปฏิบติังาน พร้อมทั้ง
บุคลากรท่ีร่วมรับผดิชอบ 
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 4. ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการสั่งงานให้ครูผูส้อนปฏิบติังานท่ีมอบหมาย โดยการตรวจสอบ
และก ากบัติดตามเป็นระยะ เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 5. น าผลงานท่ีส าเร็จมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความความชอบดว้ย เพื่อให้ครูผูส้อน
รู้สึกท่ีดีมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 6. ผูบ้ริหารควรมีการส ารวจความต้องการของคณะครูและชุมชนว่าโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วย
นกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตอ้งการให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ไปในทิศทาง
ใด ควรใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 7. จดัท าแผนการนิเทศภายในท่ีสามารถปฏิบติัได ้และให้ครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผน
และร่วมนิเทศ 
 8. ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินผลการท างานของครูอย่างชัดเจน และน าผลการประเมินท่ีครู
ปฏิบติัและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมาพิจารณาให้รางวลั เพื่อให้ครูเกิดความพึงพอใจ ส่งผลขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน 
 9. แบ่งงานและหนา้ท่ีตามความยากง่าย ความถนดัให้สอดคลอ้งกบัภาระงาน ความรับผิดชอบของ
บุคลากรและแบ่งบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบังาน 
 10. ให้ก าลงัใจแก่ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานซ่ึงไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ขาดความเช่ือมัน่ในการท างานท่ี
ผูบ้ริหารไดม้อบหมายใหค้รูปฏิบติั การก ากบัเป็นระยะก าหนดแผนการท างานท่ีชดัเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะศึกษาตวัแปรตน้ดา้นอ่ืนๆ ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครู เช่น วทิยฐานะ สภาพท่ีตั้งของโรงเรียน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมของ
ผูบ้ริหารและภาวะผูน้ าท่ีเป็นแนวคิดใหม่ 
 2. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 
 


