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บทคัดย่ อ
วัตถุ ป ระสงค์ของการศึกษาวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ เพื่ อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู
โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส 2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู
โรงเรี ย นสมานมิ ต รวิท ยา อ าเภอยี่ ง อ จัง หวัด นราธิ ว าส ตามตัว แปร เพศ อายุ วุฒิ ท างการศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ ในการท างาน ใช้ประชากรครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ใน
การศึกษา จานวน 74 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ปี การศึกษา
2556 จานวน 74 คน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติง านของครู โ รงเรี ย นสมานมิ ตรวิท ยา อาเภอยี่ง อ
จังหวัดนราธิ วาสโดยรวมทั้ง 10 ด้าน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.58 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านเงิ นเดื อนและผลประโยชน์เกื้อกูล มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด 3.99 รองลงมาคือด้านนโยบาย/แผน
และการบริ หารงาน มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านความมัน่ คงในงานที่ทา มีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
สมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทางาน พบว่าครู ที่มีเพศ และประสบการณ์ ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานไม่
แตกต่างกัน ส่ วนครู ที่มีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน

ภูมหิ ลัง
โลกในปั จจุบนั เป็ นโลกยุคโลกาภิวฒั น์ที่มีกระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง
วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมถึงการสื่ อสาร เป็ นโลกเปิ ดเสรี ทางธุ รกิจการค้า ประเทศต่างๆ พา
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กันหลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ประเทศไทย เพื่อธุ รกิจการค้า แม้กระทัง่ การศึกษา ก็ไม่เว้น ทาให้ประชาชนมีตวั เลือก
ทางการศึกษามากขึ้น โดยมีแนวโน้มของความต้องการและความคาดหวังต่อการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในด้าน
คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการศึ กษา แต่ตอ้ งการค่าใช้จ่ายถู กลง ด้วยเหตุ น้ ี ผูบ้ ริ หารการศึ กษาจึ งต้อง
ปรับตัว เพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนให้มากขึ้น ในปั จจุบนั
ได้มีหน่วยงาน ทางการศึกษาเป็ นจานวนมากหันมาสนใจเน้นการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่
มีอยู่จากัด และสิ่ งแวดล้อมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อทาให้วตั ถุ ประสงค์ของหน่ วยงานบรรลุ ตาม
เป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้ และสามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ได้ ทั้ง นี้ การคัด เลื อ กบุ ค ลากรระดับ ผู ้บ ริ ห ารนับ ว่ า มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะบุ คคลในระดับนี้ เป็ นผูข้ บั เคลื่ อนหน่ วยงานให้มุ่งไปตามที่ ต้ งั เป้ าหมายได้
เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารการศึกษาจึงต้องเป็ นผูน้ าที่มีคุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับของคนในหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เช่ น ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา นักเรี ยน และคณะกรรมการสถานศึ กษา เป็ นต้น และผูบ้ ริ หารต้องมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันขององค์การ
(เกสรา สุ ขสว่า ง, 2540 : 5) เพื่อจะได้นาและพัฒนาบุ คลากรในหน่ วยงานให้ป ฏิ บตั ิ งานได้บรรลุ ตาม
เป้ าหมายของหน่วยงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของงาน หรื อความสาเร็ จขององค์การ (ประสิ ทธิ์ สาระสันต์,
2542 : 4)
การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ สิ่ งสาคัญที่สุดจะต้องอาศัยคนที่ มี
คุณภาพ การศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือ เป็ นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม
และเป็ นการสร้ า งภูมิปั ญญาให้สังคม การศึกษาเป็ นรากฐานและเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเมือง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ดังจะเห็นได้วา่ หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นการศึกษาในระดับใดก็ตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษาก็คือ ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีความเจริ ญงอกงามทั้ง
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็ นคนดี คนเก่ง และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้, 2543 : 18)
โรงเรี ยนเป็ นองค์การทางการศึกษาที่มีการบริ หารคล้ายคลึงกับองค์การทางการบริ หารทัว่ ๆ ไป การ
บริ หารที่ดีจะทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีความสุ ข โรงเรี ยนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ ตรงตามเป้ าหมายของการจัด
การศึก ษา ความสาเร็ จในการบริ หารงานของโรงเรี ย นขึ้ นอยู่กบั ผูบ้ ริ หารได้ใช้ความสามารถบริ หารคน
เพราะคนจัดเป็ นทรัพยากรในการบริ หารที่สาคัญที่สุด การบริ หารจัดการบุคลากรในสถานศึกษานั้น ต้องใช้
หลักการเพิ่มหน้าที่ และความรั บผิดชอบในงาน เพื่อผลสู งสุ ดในคุ ณภาพการศึ กษา จึ งจาเป็ นต้องบริ หาร
จัดการ โดยยึดหลักการออกแบบงาน เพื่อสนองความพึงพอใจในงาน ซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎี สอง
ปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) ที่วา่ การเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน สามารถทาได้ โดยการสร้างปั จจัย
กระตุน้ ให้เกิดขึ้นกับงาน ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารที่จะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั จะต้องมีทกั ษะพื้นฐานในการบริ หาร การแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดใน
การพัฒนาที มงานให้มี ส มรรถภาพเข้ม แข็ง สร้ างรู ปแบบการจัดองค์ ก รที่ ดีเอื้ อต่ อการปฏิ บตั ิ ง าน ทาให้
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ผูร้ ่ วมงาน คื อบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายเข้าใจวิธีก ารทางานและกระบวนการทางาน เพื่อให้งานส าเร็ จ โดยได้ท้ งั
ปริ มาณและคุณภาพ การเสริ มสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีให้สมาชิก มีความไว้วางใจ ยกย่องนับถือ
ซึ่ งกันและกัน ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน (วันชัย ธรรมสัจการ, 2545:4)
การศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการที่จะช่วยพัฒนาให้บุคคลมีความรู ้ ความสามารถและเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่จะผลักดันให้สังคม และประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปในอนาคต แนวทางจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒนธรรมและการเมื องของประเทศจะสามารถสร้ า งความ
เจริ ญก้าวหน้าให้แก่สังคม การที่มนุษย์จะกลายเป็ นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทกั ษะ ความชานาญ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนานั้น ขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้หลายประการ โดยกล่าวถึงความมุ่งหมาย
และหลักการ สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษาทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ ครอบคลุมเนื้ อหาสาระที่จาเป็ นในการจัด
การศึกษาในปัจจุบนั
โรงเรี ยนจะสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ จะต้องเกิดจากความร่ วมมือระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู เป็ นสาคัญ (อรุ ณ รักธรรม, 2537 : 212)
ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะประสบความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวในการบริ หารงานปั จจัยหนึ่ งมา
จากพฤติกรรมการทางานของผูบ้ ริ หาร กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมทางการบริ หารที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และทฤษฎี การบริ หารที่ดีแล้ว การบริ หารงานในโรงเรี ยนย่อมประสบความสาเร็ จ
โดยง่าย แต่ถา้ พฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขัดแย้งกับความต้องการของครู หรื อครู มีความ
พึ ง พอใจในตัว ผู ้บ ริ หารโรงเรี ย นน้ อ ย ย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านได้ ดัง ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2535 : 214) กล่าวว่า งานใดก็ตามถ้าหากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานมีความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วก็จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิให้สา
เร็ จลุล่วงไปด้วยดีและในทางตรงกันข้ามหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีความพึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงาน ผลเสี ยก็จะเกิด
แก่หน่วยงานหรื อองค์การนั้นๆ และจากสภาพการปฏิบตั ิงานของครู ในปั จจุบนั พบว่าครู ในสถานศึกษายัง
ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงานเท่าที่ควร เพราะมีขอ้ จากัดในด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และทัก ษะต้อ งรั บ ผิด ชอบงานมากขึ้ น แต่ มี อ ัต รากาลัง จากัด มี ท รั พ ยากรไม่ เ พี ย งพอ ไม่ ท ัน สมัย ขาด
งบประมาณ และยังต้องรับผิดชอบงานอื่นๆที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมายให้นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจา
ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ เป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ครู ขาดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอย เฉื่ อย
ชา และรู ้สึกว่าตัวเองยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่วยงาน ประกอบกับการเลื่อนระดับ ตาแหน่ง ในสายงานยัง
มีขอ้ จากัด ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ครู ไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นความรับผิดชอบต่องานจึงไม่มี
ประสิ ทธิภาพตามเป้ าหมายที่วางไว้
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การบริ หารงานผู้บ ริ หารต้ อ งแสดงพฤติ ก รรมผู้น าที่ เ หมาะสม โดยคานึ ง ถึ ง สถานการณ์
สภาพแวดล้อม และผูต้ ามเป็ นสาคัญ (ธรรมรส โชติกุญชร, 2538 : 119)
การที่ครู สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น สิ่ งสาคัญที่สุดก็คือ ผูบ้ ริ หารทุกฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้อง จะต้องทาให้ครู เกิ ดกาลังใจและมี ความพึงพอใจในการทางาน โดยจะต้องพยายามสนองความ
ต้องการในสิ่ งต่างๆ เป็ นการสร้างคุณภาพชี วิตการทางาน โดยธรรมชาตินิสัยของมนุ ษย์ จะเกิดความรู ้สึกพึง
พอใจต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้น ย่อมเกิ ดจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการให้ได้มากที่ สุดโดยยึด
ตนเองเป็ นเกณฑ์ผบู ้ ริ หารที่ดีควรแสดงพฤติกรรมผูน้ า เพื่อกระตุน้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดผลดี
และมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางตรงข้ามหากผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมผูน้ าที่ไม่พึงประสงค์แล้ว ก็อาจจะทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานไม่เกิดผลดี และไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของ
องค์การต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นองค์การขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ องค์การของรัฐ หรื อของเอกชน ย่อมขึ้นอยูก่ บั
ผูน้ าเป็ นสาคัญ (อาคม วัดไธสง, 2547 : 95) การจะทาให้คนขยันทางานด้วยความมีประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นการ
ยาก ดังนั้นจึงต้องหาทางสร้างบรรยากาศให้เขารักตน โดยอาศัยวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อมุ่งศึกษาให้
รู ้ แจ้ง ถึ ง พฤติ กรรมของบุ ค คลที่ ท างานอยู่ในองค์ก ารนั้นๆ เพื่ อนาเอาผลแห่ ง การศึ ก ษานั้นมาใช้ใ ห้เป็ น
ประโยชน์ในการผูกมัดจิตใจคนงานให้ทางานด้วยความพึงพอใจ ให้รักสานักงาน หรื อองค์การที่เขาทางาน
อยู่ ให้รักผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานของเขา ในขณะเดี ยวกันจิตวิทยาก็จะช่ วยให้ฝ่ายจัดการสามารถ
จัดการ และสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีในงานได้ สร้ างคุ ณลักษณะของผูน้ าที่ ดีได้ อันจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อการพัฒนาองค์การ (เสถียร เหลืองอร่ าม, 2527 : 94-95) ดังนั้นทุกสังคมจึงต้องมีการกาหนดกฎ
เกณฑ์ระเบียบข้อบังคับหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิข้ ึนมาใช้ร่วมกัน วิธีการที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน จึ งควรเกิ ดจากความร่ วมแรงร่ วมใจของทั้งฝ่ ายบริ หารและบุ ค ลากรในโรงเรี ย น ที่ จะสร้ า ง
แนวทางในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เป็ นการสร้างกรอบในการทางาน ในอันที่จะนามาซึ่ งความสาเร็ จของการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าความสาเร็ จหรื อล้มเหลวในการจัดการศึกษานั้น
ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทที่สาคัญที่มีต่อการจัดการศึกษา คุณภาพของข้าราชการครู จึงเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งต่อคุณภาพ
การศึกษาแม้วา่ เราจะพยายามลงทุนในด้านการปลูกสร้างอาคารเรี ยน การจัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์การ
สอนตลอดจนการสร้ างหลักสู ตรให้ดีเพียงใดการจัดการศึกษาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าหากไม่มีการเตรี ยม
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่ครู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การที่ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้าที่และภารกิจให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั ครู จะต้องมีขวัญกาลังใจที่ดีได้รับการตอบสนองด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพราะ
ขวัญ กาลัง ใจก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการทางาน แต่ ผ ลปรากฏว่า ครู ข าดขวัญ และกาลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนใหญ่ ประกอบกับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นที่
ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และบ่อยครั้งที่ ผูเ้ คราะห์ ร้ายเป็ นข้าราชการครู สอดคล้องกับทีมข่าวอิ ศรา
รวบรวมข้อมู ล เชิ ง สถิ ติ เกี่ ย วกับ ปั ญหาความไม่ ส งบในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง ในแง่ เหตุ ก ารณ์ และ
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ผลกระทบสื บเนื่อง ซึ่ งรวบรวมโดยหน่วยงานความมัน่ คงในพื้นที่ นาเสนอแยกย่อยเป็ น 9 ด้านในวาระ 9 ปี
ไฟใต้พบว่าข้าราชการครู เสี ยชีวติ จานวน 157 ราย (สถาบันข่าวอิสรา, 2557)
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิ บตั ิเพราะการได้
ทางานที่พึงพอใจนั้น เป็ นสิ่ งที่มนุษย์พึงปรารถนา และงานที่ทาจะมีความหมายต่อชี วิตมนุ ษย์ ทาให้ชีวิตมีค่า
สามารถบรรลุ ถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ แต่หากมนุ ษย์ไม่มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน จะนาไปสู่ การ
เกิดปั ญหาทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และจะเชื่อมโยงให้เกิดอาการป่ วยไข้ทางด้านร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง และโรคหัวใจ เป็ นต้น ธงชัย สันติวงษ์และ ชัยยศ สันติวงษ์ (2533 : 388-395) ได้ก ล่ าวถึ ง
องค์ประกอบที่ช่วยจูงใจให้คนปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มใจ แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัยกระตุน้
(Motivator Factors) และปั จจัยค้าจุน (Hygiene Factors) จากการศึกษาของ เฮอร์ ซเบอร์ ก พบว่า ปั จจัยจูงใจ
หรื อปัจจัยกระตุน้ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งานความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน มีความสาคัญในการทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความ
พึงพอใจ และมีกาลังใจที่จะปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู งมาก และปั จจัยค้าจุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานมี 11องค์ประกอบ ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ฐานะทางอาชีพความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
การปกครองบัง คับ บัญชา นโยบายและการบริ หารองค์ก าร สภาพการปฏิ บตั ิ ง าน ความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว และความมัน่ คงในงานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความรู ้สึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของคนน้อยมากแต่
มีความสาคัญ เนื่ องจากเป็ นตัวป้ องกันไม่ให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในงานเท่านั้น ดังนั้น แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การจึงมีผลต่อความสาเร็ จของงานและองค์การองค์การใดก็ตามหากบุคลากร
ในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ก็จะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผลปฏิบตั ิงานต่าคุณภาพงานลดลง ในทาง
ตรงกันข้าม หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานสู ง มีความรู ้สึกที่ดีต่อการปฏิบตั ิ ก็จะส่ งผลให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ครู เป็ นเรื่ องที่ผนู ้ าทุกวงการให้ความสนใจเพราะหากครู มี
ความพึงพอใจในการร่ วมกิ จกรรมหรื อร่ วมงานแล้ว ผลงานที่ ออกมาจะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ดังนั้น
ความพึงพอใจในการทางานจะช่วยกระตุน้ เสริ มแรงและสร้างกาลังใจแก่บุคคล เพื่อก้าวไปสู่ ความสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย บุคคลที่มีความพึงพอใจในการทางานมากก็จะค้นคว้าหาวิธีการที่จะเพิ่มทักษะ และความพยายาม
ที่จะทางานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสามารถสร้ างเป็ นแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้
ประสบความสาเร็ จด้วยปั จจัยหลายประการ ทั้งปั จจัยค้าจุน เช่นนโยบายและการบริ หารงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ความมัน่ คงในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน รายได้ และปั จจัยจูงใจ
เช่ นความสาเร็ จในการทางาน การได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ ลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ความรั บผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน การที่จะทราบถึ งระดับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู มี
ผลอย่ า งมากต่ อ การวางแนวทางปรั บ ปรุ ง เสริ ม สร้ า ง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของครู ใ ห้ มี
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ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นจากสภาพปั ญหา หลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ชี้ ให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เป็ นผู ้ที่ มี บ ทบาทสาคัญ ในอัน ที่ จ ะนาพาสถานศึ ก ษาไปสู่ ก ารพัฒ นาอย่า งมี คุ ณ ภาพ เพราะผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา เป็ นผูน้ าทางวิชาการและด้านอื่นๆของครู ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการบริ หารงานในสถานศึกษาเป็ นอย่างดี สามารถสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดกับครู ผู ้
ปฏิบตั ิการสอน โดยการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดแก่เพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้เพื่อนร่ วมงานหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หากครู มีความพึงพอใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาแล้ว เชื่ อว่าจะทาให้การบริ หารงานภายในสถานศึ กษาเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพและส่ งผลโดยตรงต่อนักเรี ยน จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั เป็ นผูบ้ ริ หารจึงมีความ
สนใจที่ จะศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ ง านของครู โรงเรี ย นสมานมิ ต รวิ ท ยา อาเภอยี่ง อ จังหวัด
นราธิวาส

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน

ความสาคัญของการศึกษา
1. สามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาการบริ หารงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้ างความพึงพอใจ นาไปสู่ การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการ
2. เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ต่อไปในอนาคต
3. ทราบความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ย นสมานมิ ตรวิท ยา อาเภอยี่ง อ จัง หวัด
นราธิวาส
4. ทราบผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอ
ยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนสมานมิ ตรวิทยา
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ตามแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงในสมยศ นาวีการ, 2545 : 88) จานวน 10
ด้าน คือ
1.1 ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
1.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ด้านสภาพการทางาน
1.4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
1.5 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
1.6 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
1.7 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
1.8 ด้านความสาเร็ จของงาน
1.9 ด้านความรับผิดชอบ
1.10 ด้านความมัน่ คงในงาน
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ปี
การศึกษา 2556 จานวน 74 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่
3.1.1 เพศ จาแนกออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) ชาย
2) หญิง
3.1.2 อายุ จาแนกออกเป็ น 4 ระดับคือ
1) 20 - 30 ปี
2) 31 - 40 ปี
3) 41 – 50 ปี
4) 51 ปี ขึ้นไป
3.1.3 วุฒิทางการศึกษา จาแนกออกเป็ น 3 ระดับคือ
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
3.1.4. ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกออกเป็ น 4 กลุ่มคือ
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1) น้อยกว่า 2 ปี
2) 2 - 3 ปี
3) 4 - 5 ปี
4) 6 ปี ขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิ วาส แบ่งออกเป็ น 10 ด้าน คือ
3.2.1 ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
3.2.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3.2.3 ด้านสภาพการทางาน
3.2.4 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3.2.5 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3.2.6 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
3.2.7 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3.2.8 ด้านความสาเร็ จของงาน
3.2.9 ด้านความรับผิดชอบ
3.2.10 ด้านความมัน่ คงในงาน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง
2. ผู ้วิ จ ัย แจกแบบสอบถามให้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง และรั บ คื น ทัน ที เ พื่ อ ป้ องกัน การสู ญ หายของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามจานวน 74 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน 74 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100
3. ผูว้ ิจ ัย รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม และท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เพื่ อ
ดาเนินการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากประมวลผลข้อ มู ล จากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิ จ ัย น ามาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1โดยนาข้อมูลด้านประชากร โดยการหาจานวน และค่าร้อยละของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 โดยนาข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของครู
โรงเรี ยนสมานมิ ตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส โดยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับขอบเขตขององค์ประกอบตามนิยาม
1.2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
2. หาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
2.2 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิ วาส มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา
อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส 2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ ในการทางาน ใช้
ประชากรครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส ในการศึกษา จานวน 74 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ F-test
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.86 รองลงมาคือเพศชาย
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.14 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.92
รองลงมามีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.16 ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.19 รองลงมาวุฒิต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.76
และมีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 4-5 ปี มากที่สุด จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.22 รองลงมา
ประสบการณ์ 2-3 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.68 ตามลาดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส
พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส
โดยรวมทั้ง 10 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.58 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
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เงิ นเดื อนและผลประโยชน์เกื้ อกูล มี ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุด 3.99 รองลงมาคือด้านด้านนโยบาย/แผนและการ
บริ หารงาน มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านความมัน่ คงในงานที่ทา มีค่าเฉลี่ ย 3.89 ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 3.26 ตามลาดับด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า มีความกระตือรื อร้นในการ
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 4.51 รองลงมาคื อ
สถานศึกษาของท่านมีการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ดคือ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็ นในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 2.98 ตามลาดับ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชามีความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิตนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.64
รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามขั้นตอนที่ เคยปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ดและ
ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 3.45 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ผูบ้ งั คับบัญชามีการประชุ มปรึ กษาเพื่อหาแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันมีค่าเฉลี่ย 2.92 ตามลาดับด้านสภาพการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า บรรยากาศในการทางานในสถานศึกษาของ
ท่านเป็ นมิตรและมีความเป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 3.63รองลงมาคือ ปริ มาณงานมีความสอดคล้องกับชัว่ โมงการ
ท างานในแต่ ล ะวัน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.49 ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ วัส ดุ ค รุ ภณ
ั ฑ์ ใ นสถานศึ ก ษาของท่ า น
เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 3.43 ตามลาดับ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ ย 3.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด พบว่า ท่านสามารถแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับ
เพื่ อนร่ วมงานได้เต็มที่ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.23 รองลงมาคื อ ในฝ่ ายงานของท่า นทุ ก คนให้ค วามร่ วมมื อในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.85ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นกันเองกับท่าน
มีค่าเฉลี่ย 2.74 ตามลาดับ
ด้านเงิ นเดื อนและผลประโยชน์เกื้ อกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.99 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด พบว่า ท่านได้รับสวัสดิ การเหมาะสม มี ค่าเฉลี่ ย 4.31 รองลงมาคือ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ หน้าที่ที่
ปฏิบตั ิมีความมัน่ คง มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
ด้า นลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 2.42 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด พบว่า ท่านภาคภูมิใจในผลการปฏิ บตั ิงานของท่าน มีค่าเฉลี่ ย 2.61
รองลงมาคือ ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี้ มีค่าเฉลี่ ย 2.49 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
ปั จจุบนั งานที่ท่านทาอยูต่ รงกับความรู ้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 2.30 ตามลาดับ
ด้า นความก้า วหน้า ในตาแหน่ ง งานโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.76 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชายกย่องชมเชยท่านต่อหน้าผูอ้ ื่นเมื่อท่านนาชื่ อเสี ยง
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ให้แก่สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 3.83 รองลงมาคือ ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.79
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ผูบ้ งั คับบัญชารับรู ้และยอมรับในความสาเร็ จและผลการปฏิบตั ิงานของท่าน มี
ค่าเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
ด้านความสาเร็ จของงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด พบว่า ท่ า นได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี โ อกาสศึ ก ษาดู ง านและศึ ก ษาการท างานของ
สถานศึกษาอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ทาเป็ นงานที่ทา้ ทายและจูงใจให้ท่านอยากทางาน
ต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ท่านมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมในเชิงวิชาการและทักษะ
การปฏิบตั ิงานในหลักสู ตรที่ทา้ ทาย มีค่าเฉลี่ย 3.62 ตามลาดับ
ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด พบว่า วุฒิการศึ กษาของท่ า นเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง งานที่ รับ ผิดชอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.06
รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่ ไม่เคยปฏิ บตั ิ มีค่าเฉลี่ ย 3.76 ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ
ท่านมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในผลงานของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
ด้านความมัน่ คงในงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า สถานศึกษาจัดแหล่งบริ การทางวิชาการเพื่อส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของครู มี
ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการฝึ กอบรมหรื อร่ วมประชุ มทางวิชาการเพื่อให้
มีความรู ้และทักษะมากขึ้น และผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความรู ้ความสามารถเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.92
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ อาชี พของท่านมีโอกาสจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งและเงิ นเดื อนและก้าวหน้า
ทัดเทียมสาขาอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
สมานมิตรวิทยา อาเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิ วาสตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทางาน พบว่าครู ที่มีเพศ และประสบการณ์ ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานไม่
แตกต่างกัน ส่ วนครู ที่มีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
การอภิ ป รายผลการศึ กษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ย นสมานมิ ตรวิทยา อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิ วาส สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลจากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนสมานมิ ตรวิทยา อาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิ วาส มี ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสิ ศ
ศิ ล ป์ รั ต นมุ สิ ก (2538) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในการปฏิ บ ัติ ง านของผู ้ช่ ว ยผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา พบว่า ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระนัน พิรุณสุ นทร (2543) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั พบว่าครู และ
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสกลนคร มีระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสู ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้สึกที่มีส่วนร่ วมต่อหน่วยงาน ด้าน
สภาพการปฏิ บตั ิ ง าน ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อและด้า นนโยบายและการบริ หารงาน ขวัญกาลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนไตร พรรคพวก (2539) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการทางานของครู กบั พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดลพบุรี พบว่า ครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมีความพึงพอใจ
ในการทางานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ แม็คเคล
แลนด์ (McClelland’s Motive Theory) ที่เน้นในเรื่ องแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่าแรงจูงใจในด้านอื่นๆ
เพราะเขาเห็ นว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มี ความสาคัญมากที่ สุดในความสาเร็ จของคนเรา ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
ทางานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั ครู ผสู ้ อน เพื่อให้ผสู ้ อนเกิดขวัญกาลังใจในการทางาน
เพื่อให้เกิ ดผลที่ ดีกบั ประสิ ทธิ ภาพของงานที่ จะเกิ ดขึ้ นกับหน่ วยงานของตนเองเพื่อให้เป็ นที่ ยอมรั บจาก
ชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ยกเว้นด้านความมัน่ คงในงาน มีระดับขวัญและกาลังใจอยู่ในระดับมาก
สาหรับผลการวิจยั จาแนกทั้งนี้ แตกต่างกับงานวิจยั ของของกาญจนา วสุ สิริกุล (2540) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง
ขวัญในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ระดับขวัญในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
ของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของชัชวาล แก้วจันดี (2540) ได้ศึกษากาลังขวัญในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานี ตารวจภูธร อาเภอเมื อง จัง หวัดมุ กดาหารพบว่า ระดับกาลังขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ
ตารวจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของบุษยมาศ ล้านนา (2542) ได้
ศึกษากาลังขวัญในการทางานของข้าราชการตารวจที่ปฏิ บตั ิงานในงานฝ่ ายอานวยการของกองบังคับการ
อานวยการตารวจภูธร ภาค 6 พบว่า กาลังขวัญในการปฏิ บตั ิงานในฝ่ ายอานวยการของข้าราชการตารวจใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีกาลังขวัญด้านความตั้งใจในการทางานมากที่สุดและน้อยที่สุดในด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารควรให้ข ้อเสนอแนะที่ ดีในระหว่า งการท างาน กับ ครู ผูส้ อน จะส่ ง ผลให้ค รู ผูส้ อนมี
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานและมีความรู ้สึกที่ดีกบั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. มีการประชาสัมพันธ์ ผลงานของครู ผูส้ อน เพื่ อสร้ างความยอมรั บนับถื อในหมู่ผูร้ ่ วมงานและ
หน่วยงานต่างๆ ทราบเมื่อครู ผสู ้ อนมีผลงานที่เป็ นที่ยอมรับ
3. มี ก ารก าหนดระยะเวลาในการท างานตามลัก ษณะความยากง่ ายในการปฏิ บ ตั ิ ง าน พร้ อมทั้ง
บุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบ
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4. ร่ วมแสดงความรับผิดชอบในการสั่งงานให้ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิงานที่มอบหมาย โดยการตรวจสอบ
และกากับติดตามเป็ นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ
5. นาผลงานที่สาเร็ จมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพิจารณาความดีความความชอบด้วย เพื่อให้ครู ผสู ้ อน
รู้สึกที่ดีมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
6. ผูบ้ ริ หารควรมี ก ารส ารวจความต้องการของคณะครู และชุ ม ชนว่า โรงเรี ย นซึ่ ง ประกอบด้ว ย
นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความต้องการให้โรงเรี ยนดาเนิ นกิจกรรมด้านต่างๆ ไปในทิศทาง
ใด ควรให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผน
7. จัดทาแผนการนิ เทศภายในที่สามารถปฏิ บตั ิได้ และให้ครู ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการวางแผน
และร่ วมนิเทศ
8. กาหนดเกณฑ์ข องการประเมิ นผลการทางานของครู อย่างชัดเจน และนาผลการประเมิ นที่ ค รู
ปฏิ บตั ิและเกิ ดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาพิจารณาให้รางวัล เพื่อให้ครู เกิ ดความพึงพอใจ ส่ งผลขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
9. แบ่งงานและหน้าที่ตามความยากง่าย ความถนัดให้สอดคล้องกับภาระงาน ความรับผิดชอบของ
บุคลากรและแบ่งบุคลากรให้สอดคล้องกับงาน
10. ให้กาลังใจแก่ครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานซึ่ งไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ขาดความเชื่ อมัน่ ในการทางานที่
ผูบ้ ริ หารได้มอบหมายให้ครู ปฏิบตั ิ การกากับเป็ นระยะกาหนดแผนการทางานที่ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรจะศึกษาตัวแปรต้นด้านอื่นๆ ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ครู เช่น วิทยฐานะ สภาพที่ต้ งั ของโรงเรี ยน พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของ
ผูบ้ ริ หารและภาวะผูน้ าที่เป็ นแนวคิดใหม่
2. ควรทาการศึ กษาวิจยั เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน

