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กำรวิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษำและเปรียบเที ยบระดับ ขวัญ และกำลั งใจ
ในกำรปฏิบั ติงำนของข้ำรำชกำรครู ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 3 จ ำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิ กำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิล ำเนำเดิม ภำยใต้ขอบข่ำยขวัญและ
กำลั งใจในกำรปฏิบั ติงำนของข้ำรำชกำรครู 6 ด้ำน คือ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่ นคงในงำน
และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัด
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิว ำส เขต 3 ปี กำรศึก ษำ 2554 จำนวน 285 คน
ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำควำม
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ .87 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน สถิติทดสอบค่ำที (t-test) และสถิติทดสอบค่ำเอฟ (F-test) แบบวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
ทำงเดียว และทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดั บมำก โดยด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสภำพกำรทำงำน และด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
2. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนก
ตำม เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม พบว่ำ
2.1 ข้ำรำชกำรครูที่มีเพศต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม
ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

2.2 ข้ำรำชกำรครูที่มีวุฒิ กำรศึกษำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
2.3 ข้ำรำชกำรครูที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญ และกำลังใจในกำรปฏิ บัติงำน
ในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสภำพ
กำรทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงำน และด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลั งใจในกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
2.4 ข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดั บ .01 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำร
ครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนสภำพ
กำรทำงำน และด้ำนควำมรู้สึกเป็น ส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.5 ข้ำรำชกำรครูที่มีภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ในภำพรวม และด้ำนควำมมั่นคงในงำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
This research aims to study and compare the level of morale in the
performance of teachers underNarathiwat Primary Educational Service Area Office 3
divided by gender, age, religion and origin. Thescope of morale in the performance of
teachers consists of six aspects: (1) working conditions, (2) career progression,
(3)engagement to the organization, (4) interpersonal relationships, (5)employment
stability, and(6)workfare. The samples consist of285 teachers in schools under
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 in 2011, obtained byTwo - Stage
Random Sampling. The employed research instrument fordata collection was a fivelevelscale questionnaire with the reliability valueof the whole questionnaire equal
to .87. The statistics used for data analysis were percentage, average, and standard
deviation, T-Test and statistical test value F (F-Test), a one-way analysis of
varianceand test different pairs of Scheffe method.
The research findings were as follows: (1) Morale in the performance
of teachers in under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 as a whole,
and all aspects are in high level. Thecareer progression has the highestaverage,
followed by the working conditions and interpersonal relationships. The lowest
average is employment stability. (2) The comparison of morale in the performance of
teachers by gender, age, education, religion and origin were found that: (2.1) teachers
in different gender, as a wholehad nodifferentin morale in the performance. When
considering each aspect, found that in employment stabilityaspect,teachers were
encouraged to work differently whichthere were statistically significant at the .05
level. (2.2) teachers who haddifferent educational background, overallhad no

difference in a morale of working and there was no differencein all aspects.
(2.3)teachers who haddifferent religion background had a slightly differencemoralein
their working which the overall was statistically significant at the .01 level. When
considering the individualaspect, found that the working conditions,career
progressionand workfare, teachers had a slightly differencemoralein their work which
the overall was statistically significant at the .01 level. The engagement to the
organizationand interpersonal relationships aspect, teachers hada difference in
morale in the performance of their work whichthere werestatistically significant at
the .05 level while employment stabilityaspect had no differencein morale in their
working. (2.4) teachers of different ages had a differencemoralein their working which
the overall was statistically significant at the .01 level and when considering each
aspect , found that in career progression, interpersonal relationships, employment
stabilityand workfare aspect,teachers had a differencemoralein their working which
the overall was statistically significant at the .01 level. As well as working conditions
and engagement to the organization aspect,teachers were encouraged to work
differently whichthere were statistically significant at the .05 level. (2.5) teachers
whose has different origin (hometown)overall had a different morale in performance
of their work and in employment stability aspect, the difference was statistically
significant level. 05.

กิตติกรรมประกำศ
สำรนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยควำมเมตตำกรุณำ และกำรช่วยเหลือให้
คำปรึกษำแนะนำอย่ำงดียิ่งจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ จรจิตร อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก และรอง
ศำสตรำจำรย์ช่อลดำ พัน ธุเสนำ อำจำรย์ ที่ปรึกษำรวม ที่ได้กรุณำให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนพิจำรณำแก้ไขข้อบกพร่องในกำรทำสำรนิพนธ์นี้ตลอดมำ ด้วยควำมเอำใจใส่ และเมตตำ
ต่อผู้วิจัยเป็นอย่ำงยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมำเป็นอย่ำงสูง ณ โอกำสนี้
ขอขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำน ที่ให้ ควำมรู้และคำแนะนำที่ดีตลอดระยะเวลำที่
ผู้วิจัยได้ศึกษำในสถำบันแห่งนี้ และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยทุกท่ำนที่ให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงดียิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ (1) นำงมรีย๊ ะ ปุ เต๊ ะ รัก ษำกำรในต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง
ส่งเสริมและงำนทะเบี ย น มหำวิทยำลั ยนรำธิวำสรำชนครินทร์ (2) นำยธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำสเขต 2 (3) นำยนิ พั ฒ น์ มณี ผู้ อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 3 ที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบและแก้ไข
เครื่องมือในกำรวิจัยให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ ผู้บริหำรโรงเรียน และคณะครู โรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่ปฏิบัติงำน ในปีกำรศึกษำ 2554
ทุกท่ำน ที่ได้กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่ำงดียิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ บิ ด ำ มำรดำ สมำชิ ก ในครอบครัว ทุ ก คนที่ ค อยให้ ก ำลั งใจและ
ให้ ค วำมช่ว ยเหลื อ ด้ว ยดีต ลอดมำ จนสำรนิ พ นธ์ฉบั บ นี้ ส ำเร็จลงด้ ว ยดี คุณ ประโยชน์ อัน เกิด จำก
สำรนิพนธ์นี้ขอมอบแด่ บิดำ มำรดำ ครูอำจำรย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่ำน
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บทที่ 1
บทนำ
ปัญหำและควำมเป็นมำของปัญหำ
กำรพัฒ นำประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดทำโดยต่อเนื่องในทุกด้ำน
พร้อมๆ กันและต้องเป็นกระบวนกำรที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ในสังคมอย่ำงมีเป้ำหมำย ในบรรดำทรัพยำกรบริหำรอันได้แก่ กำลังคน งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์
และวิธีกำรจัดกำรนั้ น ทรัพยำกรมนุษย์ห รือกำลั งคนเป็นสิ่งที่ส ำคัญ ที่สุ ด กำรจัดกำรศึกษำจึงเป็น
กระบวนกำรและเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด ค่ำนิยม ตลอดจนคุณธรรมและควำม
ประพฤติของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงเต็มที่ และสำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2543, น.1)
บุ ค คลที่ มี ค วำมส ำคั ญ ในกำรสร้ ำ งรำกฐำนกำรศึ ก ษำ คื อ “ครู ” ค ำว่ ำ ครู นั้ น มี
ควำมหมำยที่ยิ่งใหญ่ เพรำะครูเป็นบุคคลที่มีควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงรำกฐำนของประเทศ และเป็น
กลไกหรือเครื่องจั กรมนุ ษย์ ที่จ ะนำพำประเทศไปยังทิศทำงที่ต้องกำร “พระรำชบัญญั ติกำรศึกษำ
แห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒” มำตรำ ๔ พระรำชบั ญ ญั ตินี้ ได้ให้ ค วำมหมำยของครูว่ำ “ครู” หมำยถึ ง
บุคลำกรวิชำชีพซึ่งทำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ในสถำนศึกษำ ทั้ งของรัฐ และเอกชน (ส ำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมิ น
คุณภำพกำรศึกษำ, 2547, น.6)
พื้ น ที่ ส ำมจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด นรำธิ ว ำส ปั ต ตำนี
และยะลำ เป็ นพื้ น ที่ที่มีควำมเฉพำะ และมีส ภำพปัญ หำที่แตกต่ำงไปจำกภูมิภ ำคอื่นของประเทศ
ทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรเมืองกำรปกครอง เป็นปัญหำที่ละเอียดอ่อนที่มีพื้นฐำน
มำจำกควำมไม่เข้ำใจ ควำมหวำดระแวง รวมทั้งควำมรู้สึกแตกต่ำง ควำมไม่เข้ำใจในเรื่องของศำสนำ
และวัฒนธรรม ในส่วนของสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในภำคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุกำรณ์รุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อันเนื่องมำจำกปัญหำควำมขัดแย้ง มีเหตุกำรณ์ลอบ ทำ
ร้ำยเจ้ำหน้ำที่รัฐ วำงเพลิง วำงระเบิด ควำมเคลื่อนไหวนี้ต้องกำรจะแบ่งแยกดินแดน เกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนหลำยทศวรรษแล้ว แต่เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเริ่มจะรุนแรง และบำนปลำยขึ้น
อีกหลังจำกวันที่ 4 มกรำคม 2547 เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ทั้งเผำโรงเรียนในจังหวัดนรำธิวำส ถึง 20
แห่ง ปล้นปืนจำกกองพันพัฒนำที่ 4 ค่ำยกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส
และสังหำรทหำรไปถึง 4 นำย หลังจำกนั้นเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เริ่ มปะทุร้อนแรงขึ้นมำอีกครั้ง และทวี
1

ควำมรุนแรงทั้งเหตุกำรณ์และควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง คนรอบตัว หรือแม้แต่ตัวครูซึ่งเป็นบุคคลที่
ปรำศจำกอำวุธที่จะต่อสู้กับใคร ทั้งชีวิตถือแต่ชอล์กกับปำกกำ คอยแนะนำสั่งสอนเด็ก ๆ ให้เป็นคนดี
ในสังคม
เหตุกำรณ์ห ลำย ๆ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับครูในจังหวัดนรำธิวำส ล้วนแต่เป็นกำร
สูญเสียบุ คลำกรที่มีคุณค่ำทำงกำรศึกษำ เหตุกำรณ์ สะเทือนขวัญที่ดังไปทั่วไประเทศของครูจูหลิ ง
ในโรงเรี ย นบ้ ำนกู จิ งลื อ ปะ อ ำเภอระแงะ จั งหวัด นรำธิว ำส มี ช ำวบ้ ำนกลุ่ ม ใหญ่ ได้ บุ ก เข้ ำจั บ ตั ว
นำงสำวจูหลิง ปงกันมูล และนำงสำวสินีนำฎ ถำวรสุข สองครูสำวชำวไทยพุทธ จำกโรงเรียนบ้ำน กูจิ
งลื อ ปะ ไปไว้ที่ ศูน ย์ พั ฒ นำเด็ กเล็ กห่ ำงไปจำกโรงเรีย น 300 เมตร เป็ น ตัว ประกัน เพื่ อ กดดัน ให้
เจ้ำหน้ำที่ปล่อยตัวสองผู้ต้องหำที่ถูกจับในช่วงเช้ำ ระหว่ำงนั้นมีกลุ่มชำยฉกรรจ์ 3 - 5 คน บุกเข้ำไปใช้
ไม้ทุบตีครูผู้หญิงทั้ง 2 คน บริเวณศีรษะ ใบหน้ำ และลำตัว จนบำดเจ็บสำหัสโดยเฉพำะ "ครูจูหลิง"
อำกำรปำงตำย แพทย์ ร ะบุ ว่ำมีแต่ป ำฏิ ห ำริย์เท่ ำนั้ นที่ จะช่ วยได้ เหตุกำรณ์ บ้ำนกูจิงลื อ ปะ ส่ งผล
กระทบกระเทือนจิตใจของกลุ่มครูภำคใต้อย่ำงหนัก ครูหลำยร้อยคนแสดงเจตจำนงขอย้ำยออกจำก
พืน้ ที่เพรำะไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โรงเรียนในจังหวัดนรำธิวำสนับ 100 แห่ง
ประกำศหยุดกำรเรียนกำรสอนไม่มีกำหนด มติชนรำยสัปดำห์วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2549 ปีที่
26 ฉบับที่ 1345 จำกนั้น 2 มิถุนำยน 2552 ยิงครูผู้หญิง 2 คน คือ นำงวำรุณี นะวะกะ ครูโรงเรียน
บ้ำนริแง และนำงอัจฉรำพร เทพศร ครูโรงเรียนบ้ำนดุซงยอ ทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในอำเภอจะแนะ ที่
สะเทือนใจมำกไปกว่ำนั้น นำงอัจฉรำพร กำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน ก็ต้องมำดับสูญลงไปด้วยน้ำมือโจร
อีกเหตุกำรณ์ ที่ไม่มีใครคำดคิดว่ำจะเกิด เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2553 เกิดเหตุระเบิ ดศำลำที่พั ก
ภำยในโรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะเยำะ อำเภอเจำะไอร้อง จำกเหตุกำรณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทหำรพรำนบำดเจ็บ
ถึง 3 นำย แต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับครูไม่ได้มีเพียงเท่ำนี้ หรือมีทีท่ำว่ำจะหยุดเพียงเท่ำนี้
เพรำะเหตุใดครูถึงตกเป็นเหยื่อของโจรบ่อยครั้ง หลำยคนคงอำจจะเคยได้ยินได้ฟัง
ว่ำสำเหตุที่กลุ่มคนร้ำยต้องยิงครู เพรำะครูเป็นเป้ำหมำยอ่อนแอ ไม่มีอำวุธ จึงง่ำยต่อกำรก่อเหตุ และ
ยังต้องเดินทำงในเส้นทำงสำยซ้ำ ๆ กันทุกวัน จึงวำงแผนประทุษกรรมได้ง่ำย แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผล
พื้น ๆ เนื่องจำกควำมจริงในพื้นที่ยังมีมำกกว่ำนั้ น พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรพิเศษภำคใต้ กล่ำวว่ำ “ครูเป็นตัวแทนรัฐไทย สอนหนังสือไทย ขบวนกำรที่มีอุดมกำรณ์
แบ่งแยกดินแดนจึงต้องยิงครูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐไทย และไม่ให้ครูเข้ำมำสอนหนังสือไทยให้กับ
เด็ กมุ ส ลิ ม เป็ น แนวคิ ด เชิ งชำติ นิ ย มที่ ว่ำคนในพื้ น ที่ ต้อ งเรีย นศำสนำและใช้ ภ ำษำท้ อ งถิ่ น เท่ ำนั้ น
ซึ่งแนวคิ ด เชิงชำตินิ ย มนี้ ก็เป็ น เงื่อ นไขกำรปลุ กระดมอย่ำงหนึ่ งของขบวนกำรแบ่ งแยกดิ น แดน”
พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่ำย รองผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ และอดีตรองแม่ทัพภำคที่ 4
ให้ควำมเห็นว่ำ “สำหรับครูนั้น จัดเป็นเป้ำหมำยที่กว้ำง เพรำะมีอยู่ทุกพื้นที่ และถ้ำยิงครูไม่ได้ก็ยัง
สำมำรถประทุษร้ำยเจ้ำหน้ำที่ชุดคุ้มครองครู เช่น ลอบวำงระเบิด หรือซุ่มยิง ซึ่งส่งผลในแง่สัญลักษณ์
คล้ำยคลึงกัน ขบวนกำรจะทำอะไรเขำจะนึกถึงงำนมวลชนเป็นหลัก อย่ำลืมว่ำครูที่ถูกยิง เป็นไทยพุทธ

เกือบ 100% เมื่อครูพุทธถูกยิง ย่อมทำให้เกิดควำมแตกแยกระหว่ำงศำสนำ คนก็จะหวำดระแวงกัน
สร้ำงบรรยำกำศควำมตึงเครียดในพื้นที่ ยิ่งไปกว่ำนั้นทุกครั้งที่มีกำรยิงครู ยังส่งผลให้สมำพันธ์ครู
ออกมำเคลื่อนไหว และกำรเคลื่อนไหวกดดันของสมำพันธ์ครูก็ไม่ได้พุ่งเป้ำไปที่ขบวนกำร แต่พุ่งเป้ำไป
ที่กำรเรียกร้องให้รัฐบำลลงมำจัดกำร กำรยิงครูเป็นกำรสร้ำงควำมหวำดกลัวในวงกว้ำง เพรำะสื่อ
มักจะโหมรำยงำนข่ำว ซึ่งนอกจำกจะทำให้บรรยำกำศในพื้นที่ดูอันตรำยมำกขึ้นแล้ว ยังเป็นกำรกดดัน
ให้ครูพุทธขอย้ำยออกนอกพื้นที่มำกขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ครูพุทธเหลือน้อยลง และกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนสำยสำมัญก็จะมีปัญหำ” ทำไมกลุ่มป่วนใต้ต้องยิงครู (สำนักข่ำวอิศรำ, 2554)
จำกสภำพปัญหำและตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทำให้ครูต้องเผชิญกับ
สภำวะควำมเครีย ดทำงอำรมณ์ อำจทำให้ ขำดควำมมั่นใจต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ท้อแท้ ไม่มีสมำธิในกำรปฏิบัติงำน เสียขวัญและกำลังใจ เมื่อครูขำดขวัญและกำลังใจอำจก่อให้เกิด
ปัญหำกำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพกำรทำงำนลดลง ส่งผลให้ครูในพื้นที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ทำเรื่องขอย้ำยออกนอกพื้นที่ ปีกำรศึกษำ 2552 มีข้ำรำชกำรครูทำ
เรื่องขอย้ำย 308 คน ปีกำรศึกษำ 2553 มีข้ำรำชกำรครูทำเรื่องขอย้ำย 229 คน และปีกำรศึกษำ
2554 มี ข้ ำรำชกำรครู ท ำเรื่ อ งขอย้ ำย 242 คน (ฝ่ ำยบุ ค ลำกร ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 วันที่ 4 พ.ย.2554) นอกจำกนี้ยังส่งผลกระทบถึงคุณภำพกำรศึกษำของ
เด็กนักเรียนก็จะตกต่ำตำมไปด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำร
ทำงำนให้เกิดขึ้นกับครูในสถำนศึกษำ และมีควำมเข้ำใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อขวัญ
และกำลังใจในกำรทำงำนซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรใช้ครู ซึ่งผลที่ได้จำกกำร
วิ จั ย นี้ จะท ำให้ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำสำมำรถปรั บ รู ป แบบกำรบริ ห ำรเพื่ อ ให้ ค รู ล ดควำมรู้ สึ ก
หวำดระแวง เกรงกลัวภัยร้ำย สร้ำงควำมรู้สึกให้สนุกกับงำน มีขวัญกำลังใจที่ดีที่จะปฏิบัติงำนให้ลุล่วง
ตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษำระดั บ ขวัญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครู สั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
2. เพื่ อเปรีย บเที ยบขวัญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ำรำชกำรครู สั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 จำแนกตำม เพศ อำยุ วุฒิ กำรศึกษำ
ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม

สมมติฐำนของกำรวิจัย
ข้ำรำชกำรครูสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มี
เพศ อำยุ วุฒิ กำรศึก ษำ ศำสนำ และภู มิ ล ำเนำเดิ ม ต่ ำงกั นมี ข วัญ และกำลั งใจในกำรปฏิ บั ติงำน
แตกต่ำงกัน
ประโยชน์ของกำรวิจัย
ผลกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำร
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 และในสำม
จั งหวัด ชำยแดนใต้ จะท ำให้ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำสำมำรถปรั บ รูป แบบกำรบริ ห ำรเพื่ อ ให้ ค รูล ด
ควำมรู้ สึ ก หวำดระแวง เกรงกลั ว ภั ย ร้ ำย สร้ ำงควำมรู้ สึ ก ให้ ส นุ ก กั บ งำน มี ข วั ญ ก ำลั งใจที่ ดี ที่ จ ะ
ปฏิบัติงำนให้ลุล่วงตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 75 โรงเรียน มีจำนวน
ข้ำรำชกำรครูทั้งสิ้น 1,094 คน (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3)

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวนข้ำรำชกำรครูทั้งสิ้น 285 คน ซึ่งได้มำโดย
กำรกำหนดขนำดของกลุ่ มตั ว อย่ ำงโดยใช้ต ำรำงส ำเร็จ รูป ของเครจซี่แ ละมอร์แ กน (Krejcie and
Morgan, 1970, pp.608 - 609) และดำเนินกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสอง
ขั้นตอน (Two – Stage Random Sampling)
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรวิจั ย นี้ มุ่ งศึ ก ษำขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครูใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในด้ำนสภำพกำรทำงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมมั่นคงในงำน
และสวัสดิกำรของหน่วยงำน

3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถำนภำพของข้ำรำชกำรครู ประกอบด้วย
3.1.1 เพศ แบ่งเป็น
3.1.1.1 เพศชำย
3.1.1.2 เพศหญิง
3.1.2 อำยุ แบ่งเป็น
3.1.2.1 20 - 30 ปี
3.1.2.2 31 – 40 ปี
3.1.2.3 41 ปีขึ้นไป
3.1.3 วุฒิกำรศึกษำ แบ่งเป็น
3.1.3.1 ปริญญำตรี
3.1.3.2 ปริญญำโท
3.1.4 ศำสนำ แบ่งเป็น
3.1.4.1 พุทธ
3.1.4.2 อิสลำม
3.1.5. ภูมิลำเนำเดิม แบ่งเป็น
3.1.5.1 สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.1.5.2 จังหวัดอื่น ๆ ในภำคใต้
3.1.5.3 จังหวัดอื่น ๆ ในภำคอื่น

3.2 ตัวแปรตำม คือ ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 6 ด้ำน
ประกอบด้วย
3.2.1 ด้ำนสภำพกำรทำงำน (Working Condition)
3.2.2 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ (Advancement)
3.2.3 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน (Division)
3.2.4 ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal)
3.2.5 ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ( Job Security)
3.2.6 ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน (Welfare)

นิยำมศัพท์เฉพำะ
ป ระ ทุ ษ ร้ ำ ย ห ม ำย ถึ งค ว าม ว่ า ท าร้ า ย ร่ า งก าย , ท าอั น ต ราย , ท าให้
บาดเจ็บ Example: เขาถูกประทุษร้ายจากนามือของพวกผู้ร้าย
ข้าราชการครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
ประชากร หมายความว่า จานวนคนทังหมดในพืนที่แห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หรือในขณะหนึ่ง

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรวิ จั ยครั้ งนี้ ศึ กษำขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครู สั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจ
2. บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจ
1. ควำมหมำยของขวัญและกำลังใจ
ขวัญและกำลังใจมีผู้ที่ให้ควำมหมำยไว้ในลักษณะที่แตกต่ำงกัน ดังต่อไปนี้
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (รำชบัญฑิตยสถำน, 2546, น.169) ได้ให้ควำมหมำย
ของขวัญไว้ว่ำ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ำมีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมำ ถ้ำขวัญอยู่กับตัวก็
เป็ นสิริมงคล เป็ น สุขสบำย จิตใจมั่นคง ถ้ำคนตกใจหรือเสี ยขวัญ ขวัญก็ออกจำกร่ำงไปซึ่งเรียกว่ำ
ขวัญ หำย ขวัญ บิ น ท ำให้ ค นนั้ น ได้ รับ ผลร้ำยต่ ำง ๆ ปรียำพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544, น.135) ได้ ให้
ควำมหมำยไว้ว่ำ ขวัญเป็ นสถำนกำรณ์ ทำงจิตใจ ที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่ำง ๆ เช่น ควำม
กระตือรือร้น ควำมหวัง ควำมกล้ำ ควำมเชื่อมั่น เป็นต้น และในทำงตรงกันข้ำม คนที่ปรำศจำกขวัญ
แสดงออกในรู ป ของควำมเฉื่อ ยชำ ควำมเฉยเมย ควำมหวำดระแวง ขำดควำมเชื่ อมั่ น ขวัญจึงเป็ น
ควำมรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภำพแวดล้อม คนที่มีขวัญดีจึงสังเกตได้จำกควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
เต็มใจที่ จะทำตำมกฎข้อบั งคั บของหน่ ว ยงำน พยำยำมปฏิบั ติให้ บ รรลุ จุด หมำยและอื่ น ๆ ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่มีผลดีต่อบริษัท ขวัญไม่ดีก็พบจำกควำมท้อแท้ เบื่อหน่ำยขำดควำมเต็มใจที่จะทำงำน
ขำดงำน ไม่อยำกรับผิดชอบงำน
จอน เอส กลิ ล ลอล์ ด แอนด์ เดวิด อี เกรย์ (Rord & Gray, 1969, p.163 อ้ ำงถึ งใน
เมตตำ คันธำ, 2545, น.9) ได้ให้คำจำกัดควำมว่ำ “ขวัญ” คือสัมพันธภำพของบุคคลและกลุ่ม ขวัญเป็น
ดรรชนีที่ชี้ให้เห็นว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจแรงจูงใจ โดยสร้ำงพฤติกรรมตำมพลังกำรจูงใจภำยใต้ควำม
ร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่ม ขวัญก็จะมีอยู่ได้เมื่อบุคคลคิดว่ำตนเองเป็นสมำชิกของกลุ่มคนหนึ่ง และ
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ขณะเดี ย วกั น ก็ คิ ด ว่ ำกระบวนกำรเดี ย วกั น ของกลุ่ ม จะท ำให้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ ส่ ว นบุ ค คล และ
เป้ำหมำยของกลุ่มได้
เดล โยเดอร์ (Yoder, p1959, อ้ ำ งถึ ง ใน กฤตกร ชลวิ สุ ท ธิ์ , 2544, น.9) ได้ ให้
ควำมหมำยของขวัญที่เกี่ยวกับลักษณะกำรทำงำนว่ำ
1. ขวัญ คือ ท่ำทีทำงจิตใจ ควำมรักหมู่คณะ
2. ขวัญทำหน้ ำที่ก่อให้ เกิดผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิต คุณภำพ ค่ำใช้จ่ำย ควำม
ร่วมมือ วินัย ควำมกระตือรือร้น ควำมคิดริเริ่ม และควำมสำเร็จลักษณะต่ำง ๆ
3. ขวัญ อยู่ที่จิตใจ ทัศนคติ และอำรมณ์ของบุคคลแต่ละคน และปฏิกิริยำของกลุ่ม
4. ขวัญ กระทบกระเทือนโดยตรงถึงคนงำนและฝ่ำยบริหำร โดยทำงอ้อมส่งผลกระทบถึง
ลูกค้ำและชุมชน
5. ขวัญ กระทบต่อควำมตั้งใจในกำรทำงำนและควำมร่วมมือ
โจเซฟ บี คิ งบิ วรี่ (Kingsbury, 1957, p.78, อ้ ำงถึงใน วิลำสิ นี สุ วรรณภำพ, 2548,
น.7) ได้ให้ ควำมหมำยว่ำ ขวัญเปรียบเสมือนกำลังใจภำยในองค์กรที่จะส่งเสริม หรือเร้ำใจลูกจ้ำง
ทั้งหมด ให้มีควำมเต็มใจที่จะร่วมมือประสำนงำนกัน กำลังใจ หรือทัศนคติของพวกลูกจ้ำงนี้นับว่ำมี
ควำมสำคัญต่อประสิทธิภำพขององค์กรมำกกว่ำเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคนิคต่ำง ๆ
เมตตำ คันธำ (2545, น.9) ได้สรุปไว้ว่ำ ขวัญก็คือ ควำมรู้สึก ควำมตั้งใจ และแรงจูงใจ
ที่เป็นแรงกระตุ้นให้หมู่สมำชิกของกลุ่มปฏิบัติงำนเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วยควำมเต็มใจ และมำนะบำกบั่น โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ที่เป้ำหมำยกลุ่ม สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของบุคคล นอกจำกนี้ ขวัญยังเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึกกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมใน
ควำมสำเร็จขององค์กำร
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปว่ำ ขวัญและกำลังใจ คือ สภำพจิตใจ ควำมรู้สึกนึกคิด
และภำวะอำรมณ์ของครูที่มีต่อสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งแสดงออกเป็น ควำมตั้งใจ กำลังใจ
ควำมสำมัคคีของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งทำงำนด้วยควำมพยำยำม และควำมรับผิดชอบ
เพื่อให้งำนนั้น บรรลุวัตถุประสงค์
2. ควำมสำคัญของขวัญและกำลังใจ
ขวัญและกำลังใจมีควำมสำคัญและมีบทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
ปัจจุบันซึ่งควำมสำคัญของขวัญและกำลังใจได้ถูกกล่ำวไว้ในแนวทำงคล้ำย ๆ กัน ดังนี้
เอกรัตน์ เปำอินทร์ (2542, น.9) กำรบริหำรงำนที่ให้ควำมสำคัญแก่ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรมนุษย์เป็น
พิเศษนั้นถือว่ำขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภำพอันดี ในกำรทำงำนร่วมกัน
ของหมู่ สมำชิ ก ขวัญกำลั งใจจึ งเป็ นตั วกระตุ้นให้ สมำชิกร่วมมื อร่วมใจกันท ำงำนด้วยควำมเต็ มใจ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และประสิ ท ธิ ผ ลต่ องำน นั กวิ ช ำกำรที่ ศึ กษำวิ จั ยเกี่ ยวกั บ เรื่ องขวั ญ ก ำลั งใจ ต่ ำงมี

ควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำถ้ำปรำศจำกขวัญกำลังใจที่ดีแล้ว บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในหน่วยงำนนั้น จะ
ทำงำนร่วมกันอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอันยำวนำนนั้นย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้
นอกจำกนั้นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น กำรมีผู้นำที่มีควำมสำมำรถ กำรมี ปัจจัยเทคนิค
กำรผลิ ตต่ำง ๆ ที่ เป็ น ปั จ จัย เสริ มให้ บุคคลหรือกลุ่ มบุ คคลที่จะทำงำนร่ว มกันในหน่วยงำนมีขวัญ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนสูง สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นหลักประกันให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่ำนั้นร่วมกัน
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นระยะเวลำอันยำวนำน พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544, น.229) ได้
กล่ำวถึงควำมสำคัญของขวัญในกำรบริหำรงำน ดังนี้
1. ทำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจกันทำงำนอย่ำงสมำนฉันท์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร
2. สร้ำงศรัทธำ จงรักภักดี มีควำมซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ และองค์กำร
3. เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับขององค์กำรเกิดผลในกำรควบคุมควำมประพฤติ
4. ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดี
5. สร้ำงสำมัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วม อันสำมำรถจะฝ่ำฟันอุปสรรค์
ทั้งหลำยขององค์กำรได้
6. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคคลในองค์กำรกับนโยบำย และวัตถุประสงค์ขององค์กำร
7. จูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กำรมีเจตคติที่ดีต่อองค์กำร และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กำร
8. ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่น มั่นคงทำงใจและศรัทธำในองค์กำรที่ตนปฏิบัติอยู่ และทำงำนอยู่กับ
องค์กำรนำนแสนนำน
วัฒนำ มหิพันธ์ (2544, น.12) ให้ควำมเห็นว่ำ ขวัญและกำลังใจนั้นมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรที่เป็นข้ำรำชกำร ถ้ำมี
ขวัญและกำลังใจไม่ดีแล้วก็ย่อมจะนำมำซึ่งควำมเสื่อม และหย่อนสมรรถภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อัน
จะส่งผลกระทบต่อประชำชนเป็นอย่ำงมำก ฟลิปโป (Flippo, 1967, p.416 อ้ำงถึงใน วิสำ โรจน์รุ่ง
สัตย์, 2545) ได้กล่ำวถึงควำมสำคัญของขวัญในลักษณะเดียวกันว่ำ ขวัญดีจะทำให้เกิดควำมร่วมมือ
ร่ ว มใจเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รท ำให้ มี ค วำมจงรัก ภั ก ดี ต่ อ หมู่ ค ณะ ต่ อ องค์ ก ร และ
เกื้อหนุนให้กฎระเบียบ ข้อบังคับ บังเกิดผลในด้ำนกำรควบคุม ควำมประพฤติของผู้ปฏิบัติงำน ให้
ปฏิ บั ติ ต นอยู่ ในกรอบของระเบี ย บวิ นั ย มี ศี ลธรรมอั นดี ระหว่ ำงบุ คคลในองค์ กรกั บหมู่ คณะ และ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคคลในองค์กรกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจำกนี้
กำรมีขวัญดียังเกื้อหนุน และจูงใจให้สมำชิกขององค์กร เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกิจกรรมต่ำง ๆ
ขององค์กร และขวัญที่ดียังทำให้เกิดควำมเชื่อมั่น และศรัทธำในองค์กำรที่ตนปฏิบัติอยู่อีกด้วย
สรุปได้ว่ำ ขวัญและกำลังใจเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรปฏิบัติงำนของครู ซึ่งล้วนต้องกำรขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนสูงซึ่งจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำนเกิดควำมจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์กร เกิด

ควำมสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำขององค์กรและสุดท้ำยทำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมเชื่อมั่นต่อองค์กร
ของตน ผลที่ตำมมำก็คือ ควำมสำเร็จของงำนที่มีประสิทธิภำพ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ
บำร์ นำร์ ด (Barnard, 1982 อ้ ำงถึ งใน ถำวร ศรีแก้ ว, 2549, น.13) ได้ สรุปปั จจั ยที่ มี
ผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไว้ 8 ประกำร ดังนี้
1. สิ่งของหรือวัตถุ เช่น เงิน สิ่งของอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงำน
2. โอกำสของบุคคล หมำยถึง โอกำสที่จะมีชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับกำรยกย่อง
หรือโอกำสที่จะได้รับกำรเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับดี ๆ หรือสูงขึ้นไป
3. สถำนภำพทำงกำยภำพที่พึงปรำรถนำ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สภำพแวดล้อมในที่ทำงำน
4. ผลประโยชน์ทำงอุดมคติ หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนสนองควำมต้องกำรของบุคคลใน
ด้ำนควำมภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ ควำมรู้สึกพอใจที่ได้ทำงำนอย่ำงเต็มที่
5. ควำมดึงดูดใจทำงสังคม หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่ผู้ร่วมงำน กำรยกย่องนับ
ถือซึ่งกันและกัน
6. สภำพกำรทำงำน โดยกำรปรับสภำพกำรทำงำนให้เหมำะสมตรงกับควำมสำมำรถและ
ทัศนคติของบุคคล ซึ่งหมำยถึง กำรปรับวิธีกำรทำงำนให้สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถและให้
สอดคล้องกับทัศนคติของแต่ละบุคคล
7. โอกำสมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็น และมี
ส่ ว นร่ ว มในงำนทุ ก ชนิ ด ของหน่ ว ยงำน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ พ วกเขำมี ค วำมรู้ สึ ก ว่ ำตนมี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ
หน่วยงำน
8. สภำพกำรอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร หมำยถึง ควำมพอใจของบุคลำกรที่อยู่ร่วมกันฉันท์
มิตร รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง สนิทสนมกลมเกลียว ร่วมมือทำงำนกันเป็นอย่ำงดี
วัตสันและนิวคอมบ์ (Watson and Newcomb,1972 อ้ำงอิงจำก สุธำสินี บุญสวย
ขวัญ. 2542, น.30-31) สรุปไว้ว่ำ ปัจจัยที่ทำให้เกิดขวัญดีมี 5 ประกำร คือ
1. กำรเสียสละร่วมกัน (Mutual Sacrifice) เพรำะคนเป็นสัตว์โลกที่อ่อนไหวได้ง่ำย
หำกเห็นอะไรที่ไม่เท่ำเทียมกันเกิดขึ้นแล้ว จะรู้สึกไม่สบำยทันที จะรู้สึกขัดแย้ง รู้สึกไม่ยุติธรรม ในหมู่
ผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน หำกทุกคนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้เท่ำกันเสียเท่ำกันก็จะทำให้ขวัญ
กำลังใจดี
2. ควำมรู้สึกมีส่วนร่วม (Participation) กำรที่คนมีควำมรู้สึกว่ำมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำนอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ ง ย่ อมเป็ นควำมพึ งพอใจของเขำ ดังนั้ นต้องพยำยำมสร้ำงควำมรู้สึ กของ

สมำชิกกลุ่มให้เขำเห็นว่ำเขำมีส่วนในกลุ่มหรือองค์กร ทำให้เขำรู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรี ขวัญกำลังใจ
ก็จะดี
3. ควำมรู้ สึ ก ได้ รับ ควำมส ำเร็จ (Experience of Process) ควำมพยำยำมของ
บุคคลได้รับ ควำมสำเร็จหรือกำรบรรลุจุดมุ่งหมำย ที่ได้ห มำยควำมเฉพำะเพียงว่ำ ได้รับค่ำแรงสู ง
สวัสดิกำรดี ชั่วโมงกำรทำงำนน้อยลงเท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรได้รับกำรบรรลุควำมตั้งใจ หรือสิ่งที่มุ่ง
ประสงค์ด้วย
4. ควำมอดทนและควำมมีอิสระ (Tolerance and Freedom) คนถ้ำหำกไม่มีควำม
อดทนไม่มีควำมเข้ำใจกัน สิ่งนี้แก้ไขกันได้เ มื่อรู้จักมักคุ้นกันดี ระเบียบข้อบังคับไม่ควรมำกเกินไปจน
คิดว่ำถูกตัดทอนสิทธิเสรีภำพ
5. ท่ำทีของหัวหน้ำงำน (Typed of Leader) ถ้ำหำกได้ผู้บริหำรดีหรือผู้นำที่ดี ผลงำน
ย่อมดีตำมประสิทธิภำพของหัวหน้ำงำน
ธำนิษฎ์ กองแก้ว (2551, น.6) แสดงควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยที่ทำให้เกิดขวัญ มีดังนี้
1. เป้ำหมำยที่ชัดเจน (Clarity of Goal) บุคลำกรจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรับทรำบ
ถึงเป้ำหมำย นโยบำย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ขององค์กร บุคลำกรที่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำงำนที่ตนรับผิดชอบมี
ส่วนสำคัญอย่ำงไรในกำรทำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย ก็จะทำงำนอย่ำงเต็ มที่ และรู้สึกว่ำตนเป็นส่วน
หนึ่งของควำมสำเร็จขององค์กร หน้ำที่ขององค์กรคือ กำรแปลเป้ำหมำยขององค์กรออกมำเป็นงำนที่
แต่ละคนรับผิดชอบได้อย่ำงชัดเจน
2. ควำมน่ำสนใจและควำมท้ำทำยของงำน (Job Interest and Challenge)
องค์กรที่งำนมีควำมท้ำทำย บุคลำกรจะมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และจะเป็นส่วนสำคัญในกำรพัฒนำองค์กรต่อไป
3. กำรให้ผลตอบแทน (Reward and Recognition) สิ่งที่ต้องพิจำรณำ คือ ผลตอบแทนที่
เป็นธรรม องค์กรมีแนวทำงในกำรตอบแทนผู้ที่ทำผลงำนได้ดีอย่ำงไร อำจไม่อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน
โดยอำจประกำศยกย่องเป็นบุคลำกรดีเด่นประจำเดือน หรืออำจมอบใบประกำศเกียรติคุณ เป็นต้น
4. กำรพัฒนำบุคลำกร (Personnel Development) องค์กรต้องมีกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพให้บุคลำกร มีแผนกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร บุคลำกรมีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรวำงแผนกำร
ฝึกอบรมของตนเอง และมีกำรประเมินผลว่ำกำรฝึกอบรมช่วยพัฒนำบุคลำกรอย่ำงแท้จริงหรือไม่
5. ควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำน (Working Relation) ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ รวมถึงกำร
ให้ควำมร่วมมือ และบรรยำกำศในกำรทำงำนมีผลโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนควำมสำคัญใน
กำรทำงำน อำจพิจำรณำได้ 2 ระดับ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรกับผู้บริหำร และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง

6. ควำมก้ำวหน้ำของงำนที่ทำอยู่ (Job Advancement) โอกำสที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง
หรืออนำคตในกำรทำงำนที่ดีกว่ำย่อมสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรที่จะทุ่มเททำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อองค์กร
ซึ่งควำมก้ำวหน้ำนี้ต้องเป็นควำมก้ำวหน้ำที่วัดมำจำกผลกำรทำงำน
7. ควำมน่ำเชื่อถือของผู้บริหำร (Management Credibility) เป็นกำรดูที่ควำม
น่ำเชื่อถือของผู้บริหำร ควำมโปร่งใส ควำมยุติธรรมในกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรผลักดันให้เกิดกำร
กระทำในนโยบำยที่ผู้บริหำรแถลงไปแล้ว หำกนโยบำยหรือสิ่งที่ผู้บริหำรได้ ประกำศออกไปแล้วไม่มี
กำรทำงำนรองรั บ หรื อไม่ มีกำรด ำเนิ น กำรต่อ ควำมน่ ำเชื่อถือของผู้ บ ริห ำรจะลดลงและส่ งผลให้
บุคลำกรไม่มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
8. กำรสื่อสำรในองค์กร (Feedback and Communication) องค์กรที่มีกำร
สื่อ สำรแบบสองทำงย่อมก่อให้เกิดควำมเข้ำใจกันมำกกว่ำองค์กรประเภทที่หัวหน้ำสั่งให้ลูกน้องทำกำร
สื่อสำรมีทั้งกำรสื่อสำรระหว่ำงหัวหน้ำกับลูกน้อง กำรสื่อสำรระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน รวมไปถึงช่อง
ทำงกำรส่งผ่ำนข้อเสนอแนะหรือควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงงำนจำกบุคลำกรไปสู่ผู้บริหำร
9. ควำมจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty and Commitment) องค์กรที่บุคลำกรใส่ใจ
และให้ควำมสำคัญกับกำรทำงำนเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย บุคลำกรย่อมมีระดับขวัญและกำลังใจที่ดี
ซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดีตำมไปด้วย จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ ขวัญและกำลังใจ
ของบุคลำกรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีควำมสำคัญ และเป็นปัจ จัยหลักแห่งควำมสำเร็จขององค์กร
องค์กรที่บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจดี ย่อมเป็นองค์กรที่บุคลำกรรักองค์กร และยินดีที่จะทำงำนให้
อย่ำงเต็มที่ องค์กรก็จะเจริญก้ำวหน้ำ และประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย ทำให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลของงำนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้องค์กรนั้น เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีผลประกอบกำร
ในระดับสูงได้
4. กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ
จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ ทำให้ครูขำดขวัญและกำลังใจ
แต่เมื่อรัฐบำลเข้ำมำดูแลและแก้ปัญหำทำให้ครูได้รับควำมอุ่นใจจึงมีขวัญและกำลังใจมำกขึ้น ในส่วน
ของกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจได้มีนักวิชำกำรกล่ำวไว้ ดังนี้ ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (2542, น.137138) ได้กล่ำวถึงกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ ดังนี้
1. กำรควบคุมอำรมณ์ เนื่องจำกกำรทำงำนร่วมกันนั้น จะต้องรู้จักกำรควบคุมอำรมณ์
และเข้ำใจควำมรู้สึกในกำรตอบรับ หรือปฏิเสธต่อบุคคล กลุ่ มชน เหตุกำรณ์ หรือสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งกำรรู้จักพินิจพิจำรณำ และมองคนในแง่ดี
2. ควำมพึงพอใจงำนที่ทำ ถ้ำเป็นงำนที่เปิดโอกำสให้ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จะทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ ผู้ปฏิบัติงำนจะพึงพอใจงำนที่ตนทำ และผลงำนที่
เกิดจำกกำรกระทำด้วยใจรัก จะดีและมีคุณค่ำกว่ำผลงำนที่ทำโดยไม่ชอบ และไม่พึงพอใจ

3. สร้ำงมำตรฐำนวัดควำมสำเร็จ เป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจจำกกำร
ประเมิน ผลงำน เพื่อจะได้ใช้พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนคนงำน หรือเพื่อประโยชน์ในกำรโยกย้ำย
สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้ำที่กำรสร้ำงมำตรฐำนวัดผลงำน จะป้องกันกำรลำเอียงและคำครหำทั้งปวง
4. ควำมเป็นเอกภำพ เนื่องจำกองค์กรทุกแห่งจะต้องมีกลุ่ม และถ้ำมีกลุ่มมำก ๆ
แต่ละกลุ่มไม่ประสำนและร่วมมือต่อกัน กำรทำงำนก็จะเกิดกำรชิงดีชิงเด่น หรือบำงทีก็อำจอิจฉำ
ริษยำกัน ผลกำรทำงำนก็จะเกิดควำมเสียหำย
5. ค่ำจ้ำงและค่ำแรง ปกติลูกจ้ำงหรือคนงำนทุกคนทำงำนก็หวังจะได้ค่ำจ้ำง ค่ำแรง ที่
ใช้จ่ำยเพื่อกำรดำรงชีพ และบ่อยครั้งที่ลูกจ้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมก่อกำรสไตร๊ค์ เพื่อเรียกร้องค่ำจ้ำง
แรงงำนสำเหตุ เนื่ อ งจำกค่ ำ ครองชี พ สู งขึ้ น ดั งนั้ น ค่ ำจ้ ำ งที่ เหมำะสมและเป็ น ธรรมจะช่ ว ยสร้ ำ ง
ควำมรู้สึกที่ดีกับลูกจ้ำงทุกคน
6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนงำนกับหัวหน้ำ จะต้องเป็นควำมสัมพันธ์บนพื้นฐำน
ของควำมร่วมมือ ควำมรักเคำรพนับถือ ยกย่อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยหัวหน้ำงำนไม่ควรมอง
ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นเสมือนเครื่องจักรคอยจับผิด และหำเหตุตำหนิติเตียน สร้ำงควำมแตกแยกให้
เกิดขึ้นระหว่ำงคนงำน
7. กำรจัดสวัสดิกำรที่ดีเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ สวัสดิกำร หมำยถึง
ผลประโยชน์ และบริกำรต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนจัดให้บุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อให้บุคลำกรได้ทำงำน
อย่ำงมีควำมสบำยใจ มีควำมพอใจกับงำนสวัสดิกำร อำจเป็นกำรให้เงิน หรือให้เป็ นบริกำรควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ก็ได้ แต่จะต้องเป็นกำรให้พิเศษเพิ่มเติมจำกเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงปกติ สวัสดิกำรที่หน่วยงำน
จัดให้ อำจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภำพควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำยต่ำง ๆ กำรศึกษำและข่ำวสำร
ประกอบควำมรู้ ควำมมั่นคงในทำงกำรเงิน กำรพักผ่อนหรือกำรสันทนำกำรอื่น ๆ เป็นต้น
ชำญณรงค์ จิ ต ธรรมมำ (2542, น.25) ได้ ก ล่ ำวว่ ำ ขวั ญ และก ำลั งใจดี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงำนและองค์กร ดังนี้
1. ทำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. สร้ำงควำมซื่อสัตย์ จงรักภักดีให้มีต่อองค์กร
3. เสริมสร้ำงวินัยอันจะทำให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผน
4. ทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคในยำมคับขันได้
5. ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจในองค์กรมำกขึ้น
6. ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมคิดริเริ่มในกิจกรรมต่ำง ๆ
7. ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเชื่อมั่นในองค์กรของตนเอง

ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, น.141-142) ได้แสดงควำมเห็นไว้ว่ำ เมื่อขวัญของ
พนักงำนต่ำ ก็มีผลกระทบถึงปัญหำต่ำง ๆ คือ กำรนัดหยุดงำน กำรลำออกจำกงำน กำรมำทำงำนสำย
จึงจำเป็นต้องสร้ำงขวัญและเพิ่มกำลังใจแก่พนักงำน โดยสำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
1. กำรแบ่งผลประโยชน์ เป็นกำรให้พนักงำนมีผลประโยชน์ตอบแทนจำก สิ่งที่ตนเอง
ปฏิบัติ โดยกำรตอบแทนในด้ำนเศรษฐกิจ กำรแบ่งผลกำไรให้ นอกจำกได้ค่ำตอบแทนในด้ำนวัตถุ
ก็ได้รับผลในแง่จิตใจด้วย คือ พนักงำนจะรู้สึกถึงควำมสำคัญที่หน่วยงำนนั้นปฏิบัติ ต่อตนอย่ำงมีน้ำใจ
ให้โอกำสในกำรแสดงควำมสำมำรถ ให้ค่ำตอบแทนเป็นรำงวัล อำจเป็นลักษณะที่เป็นโบนัสหรือหุ้นที่
บริษัทจ่ำยให้กับพนักงำน โดยให้พนักงำนซื้อหุ้นในรำคำถูก หรือให้เป็นค่ำตอบแทนควำมสำมำรถ
ควำมตั้งใจในกำรทำงำน
2. กำรจัดแหล่งนันทนำกำร เป็นกำรจัดกำรให้พนักงำนมีโอกำสพักผ่อนหย่อนใจ
เช่น มีสโมสรเป็นที่เล่นกีฬำ ดนตรี มีงำนสังสรรค์ตำมโอกำส เป็นต้น เพื่อลดควำมซ้ำซำกจำเจจำกงำน
ประจ ำ เปิ ด โอกำสให้ พ นั ก งำนได้ พั ก ผ่ อ น ท ำควำมรู้ จัก สร้ำงควำมคุ้ น เคยสนิ ท สนำม และสร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม
3. กำรพบผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนต่ำง ๆ ควรจัดหำผู้เชี่ยวชำญให้เขำได้มำเยี่ยม
เยืยนพนักงำน โดยให้คำแนะนำ จัดรำยกำรอภิปรำย จัดงำนพบปะสังสรรค์ จัดทำโปสเตอร์ คำขวัญ
ต่ำง ๆ ขึ้น เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้เชี่ยวชำญจะเปลี่ยนเป็นครั้งครำว วิธีกำรเช่นนี้แม้
จะเป็นกำรสร้ำงขวัญชั่วครั้งชั่วครำว แต่ ข้อเสนอแบบใด ๆ ก็ตำมที่สำมำรถก่อให้เกิดควำมร่วมมือกัน
ภำยในกลุ่ม ก็ทำให้เกิดกำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน ทำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน เป็นกำรเปิด
โอกำสให้ พนั กงำนได้เข้ำไปมีส่ วนร่วมกันอย่ำงแท้จริง และอย่ำงมีควำมหมำยต่อกำรที่จะประสบ
ควำมสำเร็จ ข้อเสนอแนะนั้น ๆ ก็สำมำรถช่วยเพิ่มขวัญได้
4. กำรจัดผู้แนะนำปรึกษำทำงด้ำนกำรทำงำน เป็นลักษณะกำรนำกำรแนะแนว
มำใช้เพื่อทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำปัญหำด้ำนต่ำง ๆ แก่พนักงำน และฝ่ำยกำรบริหำร โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่ง
ปัญหำทำงจิตวิทยำกำรบริหำรงำนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนมีควำมเต็มใจที่จะมี ที่ปรึกษำ
เพื่อไปปรึกษำหำรือถึงปัญหำต่ำง ๆ ของพวกเขำได้อย่ำงอิสระ นอกจำกผู้ให้คำปรึกษำจะมีประโยชน์
ในฐำนะผู้ให้คำปรึกษำทำงด้ำนกำรทำงำนแล้ว ก็ยังมีค่ำมำกต่อกำรพัฒนำกำรปรับตัวส่วนบุคคลของ
พนักงำนด้วย
5. กำรเข้ำถึงปัญหำของพนักงำน วิธีนี้ใช้กันมำก โดยมักใช้วิธีกำรพัฒนำกลุ่มสัมพันธ์
ทั้งนี้ ก็เพรำะมนุ ษย์สัมพันธ์สำมำรถนำมำใช้ทั้งรำยบุคคลและกลุ่ มด้วยปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่
เกี่ยวข้องกับพนักงำน และฝ่ำยบริหำร มักขึ้นอยู่กับกลุ่มสัมพันธ์ และควำมขัดแย้งของพนักงำนใน
องค์กำรก็เกิดขึ้นจำกปัญหำทำงจิตวิทยำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรทำงำน
จำกแนวคิดที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น พอจะสรุปได้ว่ำ วิธีกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน ทำ
ได้โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมพึงพอใจต่อนโยบำย วัตถุประสงค์ และวิธีกำรดำเนินงำนของ

องค์กำร เพื่อสร้ำงเจตคติที่ดีในกำรทำงำน กำรกำหนดเงินเดือน
และค่ำจ้ำงที่เป็นธรรม ให้
บำเหน็จรำงวัล กำรมีสัมพันธภำพระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ กำรจัดสวัสดิกำรที่ดีเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ
กำลังใจ กำรจัดและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน และกำรเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ ำ ที่ ก ำรงำน ควรให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนได้ รั บ ทรำบควำมจริ ง ต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกั บ งำนที่ ท ำ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ปฏิบัติงำนมีโอกำสได้พักผ่อนบ้ำงตำมสมควร
5. ประโยชน์ของขวัญและกำลังใจ
เมตตำ คันธำ (2545, น.15 - 16) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ที่มีต่อขวัญกำลังใจไว้ว่ำ
1. ขวัญช่วยทำให้สมำชิกทุกคนเกิดควำมร่วมมือกันในกำรทำงำน เพรำะสมำชิกทุก
คนมีควำมพอใจ และมีกำลังใจที่จะกระตือรือร้นต่องำนที่ทำ
2. สมำชิกขององค์กำรมีควำมกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรมีควำมตั้งใจทำงำน
มีอำรมณ์เบิกบำนซึ่งย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิผล และประสิทธิภำพขององค์กำร
3. สมำชิกขององค์กำรมีควำมจงรักภักดีต่อผู้บริหำรและองค์กำร เนื่องจำกสมำชิก
ได้รับควำมยุติธรรม สวัสดิกำร และควำมพอใจจำกกำรทำงำน
4. สมำชิกขององค์กำรมีระเบียบวินัย พร้อมที่จะปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับและ
ระเบียบต่ำง ๆ ด้วยควำมพอใจ เนื่องจำกสมำชิกมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
5. สมำชิกขององค์กำรไม่ลำออกหรือขำดงำนบ่อย ๆ เนื่องจำกสมำชิกมีควำมพอใจ
ในกำรทำงำนซึ่งจะมีผลทำให้องค์กำรมีควำมมั่นคง และสำมำรถดำเนินกิจกำรได้ด้วยควำมรำบรื่นไม่มี
อุปสรรคใด ๆ มำขัดขวำง
6. องค์กำรมีควำมเป็นปึกแผ่นหรือมีผลกำไรสูง หรือสำมำรถขยำยกิจกำรของ
องค์กำรให้ได้มำตรฐำนสำกลได้สะดวกสบำย เนื่องจำกสมำชิกให้ควำมร่วมมือ และปฏิบัติภำระหน้ำที่
ของตนด้วยควำมรับผิดชอบ
7. สมำชิกขององค์กำรมีควำมศรัทธำ มีควำมเชื่อมั่น และภำคภูมิใจในองค์กำรของ
ตนเนื่องจำกได้รับขวัญและกำลังใจที่ดีตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำน
8. สมำชิกขององค์กำร ผู้บริหำร และเจ้ำขององค์กำรต่ำงมีควำมสุข ควำมสบำยใจ
ที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยสมำชิกให้ควำมร่วมมือที่ดีองค์กำรสำมำรถดำเนินกิจกำรไปด้วยดี สมำชิก
ทุกคนก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีตำมไปด้วย ดังนั้นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สมำชิกทุกคน
ย่อมเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรและเจ้ำของกิจกำรพึงปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีทั้ง 8 ประกำร
ดังกล่ำว พรนพ พุกกะพันธุ์ (2545, น.235) ได้กล่ำวว่ำ กำรศึกษำขวัญกำลังใจในกำรทำงำนนั้นจะมี
ประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงำน ดังนี้

1. จะเป็นเครื่องชี้บอกแก่ฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับระดับขวัญโดยทั่ว ๆ ไป กำรสำรวจ
ขวัญและกำลังใจจะบอกให้ทรำบว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับงำนของเขำ งำนส่วนไหนของ
เขำที่ทำให้เขำเกิดควำมรู้สึกอย่ำงนั้น ควำมรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นที่แผนกหรือฝ่ำยไหน และเป็นควำมรู้สึก
ของใครบ้ำงนั้นหมำยถึงว่ำ กำรสำรวจเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่สำคัญในกำรมองปัญหำของผู้ปฏิบัติงำน
2. กำรสำรวจขวัญกำลังใจทำให้เกิดกำรติดต่อสื่อสำรที่มีคุณค่ำจะเกิดกระแสของ
กำรติดต่อสื่อสำรในทุกทิศทำง เมื่อคนเรำวำงแผนสำรวจ ทำกำรสำรวจ และปรึกษำกันถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น กำรติดต่อขึ้นเบื้องบนจะให้ผลเป็นพิเศษ ถ้ำหำกผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรสนับสนุนให้แสดงควำม
คิดเห็น
3. ทำให้เจตคติดีขึ้น กำรสำรวจจะเป็นสิ่งที่ประกันควำมปลอดภัย เป็นเครื่อง
ปลดปล่อยทำงอำรมณ์ เป็นโอกำสหนึ่งจะปลดเปลื้องสิ่งที่กดทับจนอัดแน่นในอกออกไป กำรสำรวจ
แสดงถึงควำมสนใจอย่ำงชัดแจ้ง ของผู้บริหำรในสวัสดิกำรของผู้ปฏิบัติงำนซึ่งจะก่อให้เกิดควำมรู้สึกที่
ดีขึ้นต่อผู้บริหำรที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือ เจตคติของฝ่ำยบริหำรมีแนวโน้มไปทำงที่ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพรำะ
เมื่อปัญหำพูดกันมำก ๆ เกี่ยวกับเจตคติทำให้ผู้บริหำรตระหนักถึงเรื่องขวัญกำลังใจ
4. เป็นวิธีกำรในกำรกำหนดกำรฝึกอบรมบำงประกำรโดยปกติกำรสำรวจนั้น
ผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับโอกำสที่จะรำยงำนว่ำ พวกเขำรู้สึกว่ำหัวหน้ำของพวกเขำทำงำนเป็นอย่ำงไร
5. กำรสำรวจอำจให้ประโยชน์แก่สหภำพแรงงำน กำรโต้เถียงระหว่ำงฝ่ำยบริหำร
กับสหภำพแรงงำนนั้นมักเป็นเรื่องของควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งโดยแท้จริงแล้วต่ำงฝ่ำยต่ำงก็
ไม่รู้ กำรสำรวจเป็นหนทำงหนึ่งที่จะได้ควำมจริงนี้ พอจะสรุปได้ว่ำ ประโยชน์ที่ได้จำกกำรศึกษำขวัญ
ทำให้ทรำบควำมต้องกำรของบุคลำกรในองค์กร ตลอดจนขวัญ ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสังเกตได้จำก
พฤติกรรมของบุคคล ผู้ที่มีขวัญ ดีจะมีควำมพึงพอใจ ควำมมั่นใจ ควำมมีชีวิตชีวำ ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ควำมสุข แต่ถ้ำบุคลำกรขวัญไม่ดี พฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นลักษณะหมดหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ
และทำงำนอย่ำงไม่มีควำมสุข
6. กำรวัดระดับของขวัญ
กำรที่บุคคลใดจะตั้งใจปฏิบัติงำนดี หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของเขำ
ได้รับกำรตอบสนองหรือไม่ สำหรับวิธีที่จะใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบระดับของขวัญและกำลังใจ อำจ
ทำได้ 4 วิธี ตำมที่ วิชล ธุระภำคพิบูล (2535, น.26-28, อ้ำงถึงใน สุวัฒ พันธฤทธิ์, 2552, น.29-30)
กล่ำวไว้ดังนี้
1. กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) กำรสังเกตกำรณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ใน
กำรวัดระดับขวัญ วิธีนี้ผู้บังคับบัญ ชำสำมำรถปฏิบัติกำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกผู้บังคับบัญชำมี
อ ำนำจปกครองควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชำอยู่ แ ล้ ว กำรสั ง เกตกำรณ์ อ ำจจะร่ ว มสนทนำด้ ว ย หรื อ
สังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำน และพฤติกรรมกำรแสดงออกต่ำง ๆ วิธีกำรนี้จะต้องกระทำอย่ำงระมัดระวัง

และมีระบบ ข้อที่ควรคำนึงก็คือกำรสังเกตกำรณ์ เป็นวิธีกำรใช้สำยตำมองอย่ำงพินิจพิจำรณำไม่ใช่แค่
ดูเฉย ๆ เท่ำนั้น
2. กำรสัมภำษณ์ (Interviewing) เป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่มีประโยชน์ในทำงวัดระดับขวัญ
วิธีนี้เป็นวิธีกำรแบบเผชิญหน้ำ (Face to face) ระหว่ำงผู้สัมภำษณ์กับผู้ถูกสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนข่ำวสำร
กันด้วยวำจำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและทัศนะต่ำง ๆ แก่กันและกัน แต่กำรสัมภำษณ์จะไม่ได้ผลเป็น
ที่น่ ำพอใจถ้ำหำกกระทำโดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และปรำศจำกกำรวำงแผนรวมทั้งขำดควำม
ระมัดระวัง ข้อดีของกำรสัมภำษณ์ก็คือ กำรสำมำรถใช้ควำมรู้สึกอีกทั้งยังทำกำรสอบถำมได้อย่ำง
ครอบคลุม แต่มีข้อเสียคือ สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะกำรสัมภำษณ์ กลุ่มคนที่มีขนำดใหญ่
3. แบบสอบถำม (Questionnaires) เป็นวิธีกำรที่นิยมกันอย่ำงกว้ำงขวำงวิธีหนึ่ง
แบบสอบถำมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กำรสำรวจแบบปรนัย (Objective Surveys) เป็นกำร
สร้ ำงค ำถำมและค ำตอบที่ มี ให้ เลื อก ผู้ ตอบจึงเพี ยงแต่ ท ำเครื่อ งหมำยในข้อ ที่ ต นต้อ งกำรเท่ ำนั้ น
ส ำหรั บ แบบหลั งเป็ น กำรตั้งคำถำมแล้ ว ปล่ อ ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงำนตอบคำถำมด้ว ยถ้ อยค ำของเขำเอง
วิธีกำรวัดระดับขวัญโดยใช้แบบสอบถำมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือวิธีนี้เป็นวิธีกำรที่สิ้นเปลือง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรน้อย เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้กับคนเป็นจำนวนมำก โดยใช้เวลำอันสั้น และ
สำมำรถใช้เครื่องจักรประมวลได้ ส่วนข้อเสียก็คือ กำรใช้แบบสอบถำมทำให้ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้สึก
อันไว (Sensitivity) ช่วยเก็บข้อมูลได้ และขำดลักษณะครอบคลุมดังที่กล่ำวมำแล้ว
4. กำรเก็บประวัติ (Record – Keeping) เป็นวิธีกำรที่จะอำนวยผลเป็นอันมำก
หำกได้กระทำอย่ำงเป็นระบบที่ดี ประวัติที่ควรเก็บรวบรวมไว้ ควรจะมีเรื่องของกำรที่ขำดงำนและ
กำรเฉื่อยชำในกำรปฏิบัติงำน โดยบันทึกไว้เป็นรำยบุคคลอย่ำงย่อ ๆ ในบัตร และนำมำสรุปควำม
ลงในบั ตรของหน่ ว ยงำนอี กครั้งหนึ่ง ในลั กษณะเดียวกัน ประวัติควรให้ แสดงถึงกำรเปลี่ ยนแปลง
ของขวัญด้วย เช่น กำรร้องทุกข์ กำรลงโทษทำงวินัย เป็นต้น แต่ประวัติที่จะทำขึ้นต้องมีกำรปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและเชื่อถือได้ ในส่วนของ ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, น.164) ได้แบ่งไว้
ด้วยกัน 9 ประกำร คือ
1. กำรติดต่อสื่อสำรและควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน
2. ชั่วโมงกำรทำงำนที่เหมำะสม
3. กำรแข่งขันที่เป็นกำรแข่งกันกับตนเอง
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในกำรทำงำน
5. ควำมร่วมมือของเพื่อนร่วมงำน และจำกหัวหน้ำหน่วยงำน
6. สภำพกำรทำงำน
7. ควำมศรัทธำในหัวหน้ำงำน
8. วิธีกำรบริหำรงำนของหัวหน้ำงำน
9. ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน

จำกกำรศึกษำข้ำงต้น พอจะสรุปได้ว่ำ กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งเครื่องมือนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้ำงสมรรถนะขององค์กรให้ แข็งแกร่งขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติตำมควำมพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงำนด้วยควำม
สมัครใจ ตั้งใจ กำรอยู่ในระเบียบวินัย มีควำมสุขในกำรทำงำน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
7. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกำลังใจ
7.1 ทฤษฎีกำรจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้สรุปถึงควำมต้องกำรของคนในองค์กำร หรือกำรจูงใจ
จำกกำรทำงำนว่ำ ควำมพอใจในงำนที่ทำ และควำมไม่พอใจในงำนที่ทำไม่ได้มำจำกปัจจัยกลุ่มเดียวกัน
แต่มีสำเหตุมำจำกปัจจัย 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับปัจจัยค้ำจุน (Hygiene
Factors) มีรำยละเอียด ดังนี้
ก. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นสิ่งที่สร้ำงควำมพึงพอใจในงำนให้เกิดขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคคลรักและชอบงำนที่ปฏิบัติอยู่ และทำให้บุคคลในองค์กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประกอบด้วย
1. ควำมสำเร็จในกำรทำงำน (Achievement) หมำยถึง ควำมสำเร็จสมบูรณ์ของ
งำน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรมองเห็นผลงำน ควำมชัดเจนของงำนเป็นควำมสำเร็จ ที่วัดได้
จำกกำรปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำย ตำมกำหนดเวลำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
และควำมพอใจในผลกำรปฏิบัติงำน
2. กำรยอมรับนับถือ (Recognition) หมำยถึง กำรยอมรับหรือเห็นด้วยกับควำมสำเร็จ
กำรได้รับกำรชมเชย ยกย่อง ชื่นชม เชื่อถือ ไว้วำงใจในผลงำนหรือกำรดำเนินงำนจำกผู้บังคับบัญชำ
ผู้ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถ้ำหำกไม่ได้รับกำรยอมรับนับถือก็จะทำให้เกิดกำร
ไม่ยอมรับ กำรได้รับคำตำหนิติเตียน หรือกำรกล่ำวโทษ
3. ลักษณะงำน (Work Itself) หมำยถึง กำรลงมือกระทำหรือกำรทำงำนเป็นชิ้น
เป็นอัน ซึ่งกำหนดเวลำเป็นกิจวัตร หรือยืดหยุ่นได้ อำจมีกำรสร้ำงสรรค์งำนไม่ว่ำเป็นงำนง่ำย หรือ
งำนยำก เป็นงำนที่ชวนให้ปฏิบัติไม่น่ำเบื่อ เป็นงำนที่ส่งเสริมต่อควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นงำนที่ มี
คุณค่ำ รวมทั้งสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ หรือทำงำนให้เสร็จในเวลำอันสั้น
4. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมำยถึง กำรจัดลำดับของกำรทำงำนได้เอง
ควำมตั้งใจ ควำมสำนึกในอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในกำรปฏิบัติงำน
5. ควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่ง (Advancement) หมำยถึง ผลหรือกำรมองเห็นกำร
เปลี่ยนแปลงในสภำพงบุคคล หรือตำแหน่ง ในสถำนที่ทำงำน โอกำสในกำรเลื่อนตำแหน่งหรือระดับที่
สู งขึ้ น และมี โ อกำสได้ รั บ กำรพั ฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในวิ ช ำชี พ จำกกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนโอกำสกำรศึกษำต่อ อบรม ดูงำน

ข. ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene Factors) เฮอร์ซเบิร์ก กล่ำวถึง
ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัยว่ำ เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงควำมไม่พอใจในกำรทำงำน และเป็นปัจจัย ที่
ช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำ ประกอบด้วย
1. เงินเดือน (Salary) หมำยถึง ผลตอบแทนจำกกำรทำงำน เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน
ค่ำตอบแทน รวมทั้งสวัส ดิกำร ประโยชน์ เกื้อกู ล อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมของเงิน เดือ นและขั้ น
เงินเดือน ตำมควำมเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Relationship) หมำยถึง สภำพ
ควำมสั ม พัน ธ์ กำรมีป ฏิ สั มพั น ธ์ของบุคคลกับ คนอื่ น ๆ ได้แก่ ผู้ บังคับบั ญ ชำ เพื่ อนร่วมงำน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กำรร่วมมือปฏิบัติงำน กำรช่วยเหลือ กำรสนับสนุน และกำร
ปรึกษำหำรือ
3. กำรปกครองบังคับบัญชำ (Supervision Technical) หมำยถึง สภำพกำรปกครอง
บั ง คั บ บั ญ ชำงำนของผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ในเรื่ อ งกำรวิ เครำะห์ ค วำมสำมำรถของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
กำรกระจำยงำน กำรมอบหมำยอำนำจ ควำมยุติธรรม
4. นโยบำยและกำรบริหำร (Policy and Administration) หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
กำรจั ด ล ำดั บ เหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ ง ๆ ของกำรท ำงำน ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง นโยบำยของหน่ ว ยงำน
กำรบริหำรงำน กำรจัดระบบงำนของผู้บังคับบัญชำ กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย
5. สภำพกำรปฏิบัติงำน (Working Condition) หมำยถึง สภำพเหมำะสมในกำร
ทำงำน สภำพกำรทำงำนที่เป็นกำยภำพ ได้แก่ สภำพแวดล้อม สถำนที่ทำงำน เครื่องมือเครื่ องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ ควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำน สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิ บัติงำนต่ำง ๆ ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงควำมสมดุลของปริมำณงำนกับจำนวนบุคลำกร
6. สถำนภำพของวิชำชีพ (Status) หมำยถึง สถำนภำพของบุคคลในสังคมที่มี
วิชำชีพเดียวกัน หรือสถำนภำพของวิชำชีพในสำยตำของสังคมที่มีวิชำชีพต่ำงกัน หรือเป็นกำรรับรู้จำก
บุคคลวิชำชีพอื่น ที่เป็นองค์ประกอบทำให้บุคคลรู้สึกต่องำน ให้คุณค่ำแก่งำนที่ปฏิบัติ
7. ควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน (Job Security) หมำยถึง ควำมรู้สึกที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนในด้ำนควำมมั่นคงในตำแหน่ง และควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน
8. ชีวิตควำมเป็นอยู่ส่วนตัว (Factor in Personal Life) หรือสภำพควำมเป็นอยู่
หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ทำให้บุคคลมีควำมรู้สึกดี หรือไม่ดีในช่วงเวลำที่ได้ทำงำน สภำพควำมเป็นอยู่
ทำงครอบครัว และส่วนตัวอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน จำกทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก หำกควำมต้องกำร
ทำงด้ำนปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene Factors) ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงไม่เต็มที่ มนุษย์จะ
เกิดควำมไม่พอใจ แต่ถึงแม้ว่ำจะได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเต็มที่ มนุษย์ยังพึงพอใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี กลับ
จะรู้สึกเฉย ๆ ฉะนั้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขอนำมัยของมนุษย์จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกำรลด
ควำมไม่พึงพอใจในกำรทำงำนลงเท่ำนั้น แต่ไม่สำมำรถจะทำให้มนุษย์พอใจได้ในเวลำเดียวกัน หำก

ควำมต้องกำรด้ำนควำม จูงใจ (Motivator Factors) ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเต็มที่ มนุษย์จะรู้สึกพึง
พอใจพร้อมปฏิบัติงำนด้วยควำมรักในหน้ำที่ อุทิศตนเองอย่ำงหนัก รวมทั้งเสียสละทุ่มเททั้งแรงกำย
และแรงใจ ให้กับองค์กำรอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่หำกไม่ได้รับกำรตอบสนอง มนุษย์จะรู้สึกเฉย ๆ
ไม่ยินดียินร้ำย อำจทำงำนเพียงเพื่อให้งำนเสร็จไปวัน ๆ เท่ำนั้น ไม่สนใจที่จะอุทิศตนเองแต่อย่ำงใด
7.2 ทฤษฏีแรงจูงใจตำมลำดับขั้นควำมต้องกำรของ Maslow
Maslow ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอย่ำง
แพร่หลำยสมมติฐำนดังกล่ำวมีสำระสำคัญดังนี้
1. มนุษย์มีควำมต้องกำรและเป็นควำมต้องกำรที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อมีควำมต้องกำรใดได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรอย่ำงอื่นจะเข้ำมำแทนที่
2. ควำมต้องกำรที่ไต้รับกำรตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
3. ควำมต้องกำรของมนุษย์ มีลำดับขั้นตำมลำดับควำมสำคัญ คือ เมื่อควำมต้องกำร
ในระดับต่ำได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีกำรตอบสนองทันที
จำกสมมติฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น Maslow ได้แบ่งลำดับควำมต้องกำรของมนุษย์ไว้ 5 ประกำร ดังนี้
1. ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย (Physical Needs) เป็นควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
มนุษย์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัยอำหำร และยำรักษำโรค เป็นต้น
2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security Needs) เป็น
ควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เช่น ปลอดภัยจำกอันตรำย มีควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ ฐำนะกำรทำงำน เป็นต้น
3. ควำมต้องกำรควำมผูกพัน หรือกำรยอมรับ (ควำมต้องกำรทำงสังคม) (Affiliation
or Acceptance Needs) เป็นควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชำติอย่ำงหนึ่งของมนุษย์
เช่น ควำมต้องกำรให้ และได้รับซึ่งควำมรัก ควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ควำมต้องกำรได้รับ
กำรยอมรับ กำรต้องกำรได้รับควำมชื่นชมจำกผู้อื่น เป็นต้น
4. ควำมต้องกำรได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ (Esteem on Status Needs) เป็นควำม
ต้องกำรให้สังคมยกย่องตนเอง มีคนนับหน้ำถือตำ มีเกียรติยศชื่อเสียง
5. ควำมต้องกำรที่จะได้รับควำมสำเร็จในชีวิต (Needs for Self-Actualization)คือ
ต้องกำรพบควำมสำเร็จทุกอย่ำงที่ตนเองใฝ่ฝัน ควำมต้องกำรทั้ง 5 ประกำรข้ำงต้นของ Maslow นี้
เรียงลำดับ ควำมสำคัญหรือ ควำมจำเป็นจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดเหมือนบันได โดยมีควำมต้องกำร
ทำงกำยซึ่งเป็นควำมต้องกำรส่วนบุคคลของมนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐำนขั้นแรกสำหรับควำมต้องกำรขั้น
ต่อไปควำมต้องกำรทั้ง 5 นี้ จะเป็นอิสระต่อกันและมีควำมต่อเนื่องเหลื่อมล้ำกันอยู่ เหมือนลูก คลื่น
เนื่องจำกควำมต้องกำรระดับถัดมำอำจเกิดขึ้นก่อนที่ควำมต้องกำรขั้นต้น จะได้รับกำรตอบสนองให้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนก็ได้ และบำงคนอำจให้ควำมสำคัญกับ ควำมต้องกำรสลับขั้นตอนได้อย่ำงไร ก็

ดีปกติแล้วคนทั่วไปจะมีควำมต้องกำรขั้นต้นก่อน เมื่อได้รับสนองตอบแล้วจะเกิ ดควำมต้องกำรขั้น
ถัดไป และไม่จำเป็นว่ำทุกคนจะมีควำมต้องกำรครบทั้ง 5 ขั้น แต่ควำมต้องกำรทั้งหมดเหล่ำนี้จะมีอยู่
ตลอดชีวิตของบุคคลดังที่ Maslow ได้กล่ำวว่ำ "มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีควำมต้องกำรไม่สิ้นสุด เมื่อ
มนุษย์สนองควำมต้องกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ปรำรถนำไว้แล้ว ควำมต้องกำรใน ด้ำนอื่น ๆ ก็จะ
ปรำกฏขึ้นอีก"
7.3 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์
แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของกำรบริหำร 2 แบบ คือ
ทฤษฎี X ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จกำร มองมนุษย์ในแง่ไม่ดี และทฤษฎี Y หรือกำรมีส่วนร่วม ซึ่งมอง
ควำมเป็นมนุษย์ในแง่ดี แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับสมมุติฐำนที่มีต่อลักษณะของมนุษย์ดังนี้ ผู้บริหำรแบบ
ทฤษฎี X เชื่อว่ำ
1. มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบกำรทำงำน และพยำยำมหลีกเลี่ยงงำนถ้ำสำมำรถทำได้
2. เนื่องจำกกำรไม่ชอบทำงำนของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกควบคุม บังคับ หรือข่มขู่ให้
ทำงำน ชอบให้สั่งกำรและใช้วิธีกำรลงโทษ เพื่อให้ใช้ควำมพยำยำมได้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กำร
2. มนุษย์โดยทั่วไปพอใจกับกำรชี้แนะสั่งกำรหรือกำรถูกบังคับ ต้องกำรหลีกเลี่ยง
ควำมรับผิดชอบ มีควำมทะเยอทะยำนน้อย และต้องกำรควำมมั่นคงมำกที่สุด ผู้บริหำรตำมทฤษฎี X
จึงต้องสร้ำงแรงจูงใจโดยกำรข่มขู่ และลงโทษ เพื่อทำให้ลูกน้องใช้ควำมพยำยำมให้บรรลุควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำยขององค์กำรผู้บริหำรแบบทฤษฎี Y มีควำมเชื่อว่ำ
1) กำรทำงำนเป็นกำรตอบสนองควำมพอใจ
2) กำรข่มขู่ด้วยวิธีกำรลงโทษไม่ได้เป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดในกำรจูงใจให้คนทำงำน บุคคล
ที่ผูกพันกับกำรบรรลุถึงควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กำร จะมีแรงจูงใจด้วยตนเอง และควบคุม
ตนเอง
3) ควำมผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้ำหมำยขึ้นอยู่กับรำงวัล และผลตอบแทนที่พวก
เขำคำดหวังว่ำจะได้รับเมื่อเป้ำหมำยบรรลุถึงควำมสำเร็จ
4) ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรทำงำน เป็นกำรจูงใจให้บุคคลยอมรับและ
แสวงหำควำมรับ ผิดชอบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนทฤษฎี Y เน้นถึงกำรพัฒนำตนเองของ
มนุ ษย์ ชี้ให้ เห็ นว่ำมนุ ษย์นั้ นรู้จั กตัวเองได้ถูกต้อง รู้จักควำมสำมำรถของตนเอง ผู้ บริห ำรควรสร้ำง
แรงจูงใจโดยกำรสร้ำงสรรค์สถำนกำรณ์ที่จะทำให้สมำชิกมีควำมรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำน ในกำรบริห ำรนั้ น มีกำรน ำทฤษฎีเชิงจิตวิทยำมำใช้จำนวนมำก เพรำะกำรบริห ำรเป็นกำร
ทำงำนกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยำก็พูดเรื่อง “คน” กำรศึกษำทฤษฎีจิตวิทยำที่เกี่ยวกับกำรควบคุม
กำกับพฤติกรรมของมนุษย์ กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน และภำวะผู้นำ จึงเป็นประโยชน์อย่ำงมำก

ต่ อ ผู้ บ ริ ห ำร Donglas McGregor ได้ ค้ น พบแนวคิ ด “พฤติ ก รรมองค์ ก ำร” และสรุ ป ว่ ำ กิ จ
กรรมกำรบริหำรจัดกำรล้วนมีสำเหตุรำกฐำนมำจำกทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behaviors) ซึ่ง
เป็นไปตำมกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ ทฤษฎี X (Theory x) คือ คนประเภทเกียจคร้ำน ในกำร
บริหำรจึงควรใช้มำตรกำรบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ มีกำรควบคุมกำรทำงำนอย่ำงใกล้ชิด
และมีกำรลงโทษเป็นหลัก ทฤษฎี Y (Theory Y) คือคนประเภทขยัน ควรมีกำรกำหนดหน้ำที่กำรงำนที่
เหมำะสม ท้ำทำยควำมสำมำรถ สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเชิงบวก และควรเปิดโอกำสให้มีส่วน
ร่ ว มในกำรบริ ห ำรงำน สรุ ป Donglas McGregor เห็ นว่ ำคนมี 2 ประเภท และกำรบริหำรคนทั้ ง 2
ประเภท ต้องใช้วิธีกำรบริหำรแตกต่ำงกัน
7.4 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland
ทฤษฎีนี้เน้นอธิบำยกำรจูงใจของบุคคลที่กระทำกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมต้องกำร
ควำมสำเร็จมิได้หวังรำงวัลตอบแทนจำกกำรกระทำของเขำ ซึ่งควำมต้องกำรควำมสำเร็จนี้ในแง่ของ
กำรทำงำนหมำยถึงควำมต้องกำรที่จะทำงำนให้ดีที่สุด และทำให้สำเร็จผลตำมที่ตั้งใจไว้ เมื่อ ตนทำ
อะไรสำเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทำงำนอื่นสำเร็จต่อไป หำกองค์กำรใดที่มีพนักงำนที่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์จำนวนมำกก็จะเจริญรุ่งเรือง และเติบโตเร็ว
1. ควำมต้องกำรควำมสำเร็จ (Need for Achievement (Nach) เป็นควำม
ต้อ งกำรที่ จะทำสิ่งต่ำง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อควำมสำเร็จ จำกกำรวิจัยของ McClelland พบว่ำ
บุคคลที่ต้องกำรควำมสำเร็จสูง จะมีลักษณะชอบกำรแข่งขัน ชอบงำนที่ท้ำทำย และต้องกำรได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงำนของตนเอง มีควำมชำนำญในกำรวำงแผน มีควำมรับผิดชอบสูง
และกล้ำที่จะเผชิญกับควำมล้มเหลว
2. ควำมต้องกำรควำมผูกพัน (Need for Affiliation (Naff) เป็นควำมต้องกำร
กำรยอมรับจำกบุคคลอื่น ต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องกำรสัมพันธภำพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคล
ที่ต้องกำรควำมผู กพัน สูงจะชอบสถำนกำรณ์กำรร่วมมือมำกกว่ำสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน โดยจะ
พยำยำมสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
3. ควำมต้องกำรอำนำจ (Need for Power (Npow) เป็นควำมต้องกำรอำนำจ
เพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีควำมต้องกำรอำนำจสูงจะแสวงหำวิถีทำงเพื่อทำให้ตนมีอิทธิพล
เหนื อ บุ ค คลอื่ น ต้ อ งกำรให้ ผู้ อื่ น ยอมรับ หรือ ยกย่ อ ง ต้ อ งกำรควำมเป็ น ผู้ น ำ ต้ อ งกำรท ำงำนให้
เหนือกว่ำบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอำนำจมำกกว่ำกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพจำกกำรศึกษำพบว่ำ
พนักงำนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องกำรจะทำงำนในลักษณะ 3 ประกำรดังนี้
1) งำนที่เปิดโอกำสให้เขำรับผิดชอบเฉพำะส่วนของเขำ และเขำมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจและแก้ปัญหำด้วยตนเอง
2) ต้องกำรงำนที่ มี ร ะดั บ ยำกง่ ำ ยพอดี ไม่ ง่ ำ ยหรื อ ยำกจนเกิ น ไปกว่ ำ

ควำมสำมำรถของเขำ
3) ต้องกำรงำนที่มีควำมแน่นอนและต่อเนื่องซึ่งสร้ำงผลงำนได้ และทำให้เขำมี
ควำมก้ำวหน้ำในงำนเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงควำมสำมำรถของเขำได้ นอกจำกงำนในลักษณะดังกล่ำว
แล้ วแมคคลี แลนด์ ได้ พ บว่ ำปั จ จั ยที่ ส ำคั ญ อี กปั จจั ยหนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อกำรท ำงำนเพื่ อให้ ไ ด้ ผลงำนที่ มี
ประสิทธิภำพคือสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับงำนที่เขำทำด้วย
ขอบข่ำยของขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ซึ่งในกำรวิจัยครั้งนี้
ได้ศึกษำขอบข่ำยของขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ดังนี้
1. ด้ำนสภำพกำรทำงำน เป็นสภำพแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไปในกำรปฏิบัติงำน เช่น
อำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ ห้องทำงำน ห้องบริกำรต่ำง ๆ ปริมำณงำนมีควำมสอดคล้องกับจำนวน
ชั่วโมงกำรทำงำน และจำนวนครูมีควำมพอเพียงต่อกำรปฏิบัติงำน
2. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ เป็นควำมมั่นใจในตำแหน่งหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครู กำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ กำรมีส่ วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะพัฒ นำตนเองในด้ำนศักยภำพทำงควำมรู้
และตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่สูงขึ้นจำกเดิม
3. ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน เป็นควำมรู้สึกของข้ำรำชกำรครูกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรม ภำยในองค์กร ทั้งในด้ำนของกำรประชุม กำรรับฟังข้อเสนอแนะ กำรมีส่วน
ช่วยให้งำนในองค์กรประสบควำมสำเร็จ
4. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน ควำมสำมัคคีของผู้ร่วมงำนที่สำมำรถทำงำนร่วมกันได้อย่ำงดี
และมีบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
5. ด้ำนควำมมั่นคงในงำน เป็นควำมรู้สึกมั่นคงในหน้ำที่กำรทำงำน ควำมรู้สึกปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงำน รวมถึงช่วงเวลำระหว่ำงกำรเดินทำงไปและกลับจำกกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกำรดำรงชีวิตประจำวัน
6. ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน เป็นค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนทั้งเงินเดือน
และเงินค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่ควรแก่กำรได้รับ และรวมถึงที่พักอำศัย กำรรักษำพยำบำล เมื่อเจ็บป่วย
บริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
1. ข้อมูลพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
พระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนำรมณ์
อย่ำงชัดเจนให้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตน คุ้มครองสิทธิสร้ำงควำมเสมอภำค ให้โอกำสทุก
คนได้รับกำรศึกษำเท่ำเทียมกันอย่ำงทั่วถึง โดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่ง พระรำชบัญญัติ

ระเบี ยบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ.2546 มำตรำ 33 ได้กำหนดให้ กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ โดยค ำนึ งปริม ำณสถำนศึ ก ษำ จำนวนประชำกร
วัฒ นธรรม และเหมำะสม ด้ ำนอื่น ด้ว ย เว้น แต่ก ำรจัด กำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้ ว ย
อำชีวศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 เป็นหน่วยงำนในสำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักที่สำคัญ คือ จัดกำรศึกษำในเขต
พื้ น ที่ 3 อ ำเภอ ของจั ง หวั ด นรำธิ ว ำส ได้ แ ก่ 1) อ ำเภอระแงะ 2) อ ำเภอจะแนะ 3) อ ำเภอ
เจำะไอร้อง โดยจัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ ดังนี้
1. จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
2. จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ซึ่งเป็นกำรศึกษำภำคบังคับให้เด็กไทยทุกคน
3. สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
(2550, น.3) ได้กล่ำวถึงข้อมูลพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
ไว้ดังนี้
1. สภำพภูมิศำสตร์
1.1 ที่ตั้ง ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึก ษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ตั้งอยู่ที่ ถนนระแงะมรรคำ
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
1.2 ภูมิประเทศ พื้นที่ประมำณ 2 ใน 3 เป็นป่ำและภูเขำล้อมรอบ ซึ่งมีภูเขำหนำแน่นโดยทำงทิศเหนือ
จดอำเภอเมืองนรำธิวำส ยี่งอ ทิศใต้จดอำเภอจะแนะ สุคิริน ทิศตะวันออกจดอำเภอเจำะไอร้อง ทิศ
ตะวันตกจดอำเภอรือเสำะ ศรีสำคร
1.3 ภูมิอำกำศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกำลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน - มกรำคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน
2. สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง
2.1 สภำพสั ง คม ประชำกรส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 98 นั บ ถื อ ศำสนำอิ ส ลำม กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรใน
ชีวิตประจำวัน ใช้ภำษำมลำยูท้องถิ่นปนกับภำษำไทย
2.2 เศรษฐกิจ รำยได้ประชำกรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร และกำรค้ำ อำชีพหลัก
คือกำรทำสวนยำงพำรำ กำรปลูกผลไม้ กำรทำนำ กำรทำสวนมะพร้ำวกำรประมง และกำรเลี้ยง
สัตว์ ฯลฯ
2.3 กำรปกครอง ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 3
อำเภอ ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ และอำเภอเจำะไอร้อง

3. สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ สำหรับอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ กำรขำด
แคลนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ควำมหวำดกลัวไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ของครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ สืบเนื่องมำจำกปัญหำสถำนกำรณ์ ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
นรำธิวำส อันมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำจำกอุปสรรคและปัญหำดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542
2. สภำพปัจจุบันของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 รับผิดชอบจัดกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ ของจังหวัดนรำธิวำส 3 อำเภอ คือ อำเภอระแงะ
อำเภอจะแนะ และอำเภอเจำะไอร้อง มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือล้มเลิก
สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำในเขตพื้ นที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนสถำนศึกษำ
เอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประสำนและส่ งเสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ำมำรถจั ด
กำรศึกษำสอดคล้ องกับ นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ สนับ สนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำบันประกอบกำร และสถำนสังคมอื่นที่จัด
กำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีโครงสร้ำงกำรบริห ำรสำนักงำน 7
กลุ่มงำน ดังนี้ กลุ่มอำนวยกำร กลุ่มบริห ำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศติดตำมผลและประเมินผลกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน และหน่วย
ตรวจสอบ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งำนวิจัยในประเทศ
นิมิต ยศกิจ (2541, น.72-75) ได้ศึกษำขวัญของครูประถมศึกษำในโรงเรียนเสี่ยงภัย
ในสำมจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ กลุ่ มตัว อย่ำง คือ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนเสี่ ยงภัยในสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 322 คน ผลกำรวิจั ยพบว่ำ ขวัญของครูโดยภำพรวมอยู่ ในระดับปำนกลำง
เมื่อพิจำรณำ รำยด้ำนครูมีระดับขวัญสูงในด้ำนควำมพึงพอใจในงำน และด้ำนควำมมีสัมพันธภำพ ส่วน
ด้ ำ นอื่ น ๆ อยู่ ใ นระดั บ ปำนกลำง คื อ ด้ ำ นสภำพกำรท ำงำน ด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำ น
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ด้ำนกำรยอมรับนับถือ และด้ำนสวัสดิกำรตำมลำดับ ครูที่มีเพศต่ำงกัน มีขวัญ

แตกต่ำงกัน ครูที่อำยุต่ำงกันมีขวัญแตกต่ำงกัน ครูที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญแตกต่ำงกัน ครูที่มี
สถำนภำพสมรสแตกต่ำงกัน มีขวัญ ไม่ แตกต่ำงกั น ครูที่มี รำยได้ต่ำงกันมี ขวัญ แตกต่ำงกัน ครูที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำมลำยูท้องถิ่นต่ำงกันมีขวัญแตกต่ำงกัน ครูที่มีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม
ชุมชนต่ำงกัน มีขวัญแตกต่ำงกัน ปัญหำสำคัญ ได้แก่ ปัญหำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหำเรื่องสวัสดิกำร และปัญหำกำรส่งเสริมขวัญและกำลังใจครูประถมศึกษำ ในโรงเรีย นเสี่ยงภัยได้
เสนอแนะเกี่ยวกับขวัญไว้ ดังนี้ กำรจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กำรจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรม
และผู้บริหำรระดับสูงควรส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครู ชัยยศ อุ่นเรือน (2541, น.92-93) ได้ศึกษำ
กำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนของทหำร สำยงำนสัสดีในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ : ศึกษำเฉพำะ
กรณี จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนของ
ทหำรสำยงำนสัสดี โดยรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง ส่วนปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำลังขวัญใน
กำรปฏิบั ติงำนของทหำรสำยงำนสัสดี ได้แก่ ระยะเวลำในกำรปฏิบั ติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ พิ ศ ไหม ชู เกื้ อ (2543, น.75) ได้ ศึ ก ษำขวั ญ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรในวิ ท ยำลั ย
สำธำรณสุขสิริธรจังหวัดยะลำ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับปำนกลำง เมื่อจำแนกรำยด้ำน พบว่ำ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง กำรอุทิศตนเพื่องำนและควำมผูกพันต่อองค์กำรมี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อ
จำแนกรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนลักษณะงำนมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง รองลงมำ คือ สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันมนูญ จันทร์สุข (2544, น.102) ได้ศึกษำขวัญกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนเสี่ยงภัย และกันดำรจังหวัดยะลำ พบว่ำ โดยภำพรวม
ข้ำรำชกำรครูมีขวัญกำลังใจ อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนตำมลำดับพบว่ำ ด้ำนควำมพึง
พอใจในงำน ด้ำนควำมมีสั มพั นธภำพ ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภั ยมีขวัญ กำลั งใจอยู่ในระดับที่ สูง ด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำนกำรยอมรับนับถือ และด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับมีขวัญ
กำลังใจอยู่ในระดับ ปำนกลำง สิ ริ พร ทองจินดำ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษำขวัญ กำลั งใจในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนของข้ ำ รำชกำรครู ศึ ก ษำเฉพำะกรณี ข้ ำ รำชกำรครู ส ำยผู้ ส อน สั ง กั ด ส ำนั ก งำนกำร
ประถมศึกษำอำเภอเมืองนรำธิวำส พบว่ำ ขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมำก โดยมีด้ำนต่ำง ๆ ตำมลำดับ
ดังนี้ ควำมตั้งใจในกำรทำงำน ควำมต้องกำรที่จะอยู่ในงำนต่อไป และกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
มำรีรัตน์ อูเซ็ง (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษำกำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนกำรประถมศึกษำอำเภอบำเจำะ จังหวัดนรำธิวำส จำกผลกำรวิจัยพบว่ำระดับ กำลังขวัญใน
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู โดยรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง ปัจจัยด้ำนศำสนำภูมิลำเนำเดิมไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับกำลังขวั ญในกำรปฏิบัติงำนพิทักษ์พล สมพงษ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษำกำลัง
ขวั ญ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรต ำรวจงำนป้ อ งกั น ปรำบปรำมในจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้
กรณีศึกษำสถำนีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำลังขวัญของข้ำรำชกำร
ตำรวจงำนป้องกันปรำบปรำมในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงนันทเดช รำมศรี (2548, น.116) ได้

ศึกษำขวัญกำลังใจของข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในอำเภอยะหำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ยะลำ เขต 2 พบว่ำ โดยภำพรวม และรำยได้อยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนกำรเปรียบเทียบภูมิลำเนำ
ประสบกำรณ์ ที่ แตกต่ ำงกัน มีข วัญ กำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนไม่แ ตกต่ำงกั น เกีย รติพั น ธ์ หนู ท อง
(2549, น.112) ศึกษำเรื่องขวัญกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำจังหวัดปัตตำนี พบว่ำ ระดับขวัญกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำจั งหวั ด ปั ต ตำนี อ ยู่ ในระดั บ ปำนกลำง ยกเว้น ด้ ำนสภำพแวดล้ อ มกำรปฏิ บั ติ งำน ด้ ำ น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนเงิน ฐำนะและควำมมั่นคง ด้ำนควำมสำเร็จ และด้ำนกำรยกย่อง
ในควำมส ำเร็ จ อยู่ ในระดั บ มำก จรั ส ชิ ณ นะพงศ์ (2549, บทคั ดย่ อ) ได้ ศึ กษำก ำลั งขวั ญ ในกำร
ปฏิบั ติงำนของข้ำรำชกำรตำรวจ : ศึกษำกรณี สถำนีตำรวจภูธรเบตง จังหวัดยะลำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ระดับขวัญในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรตำรวจภูธรอำเภอเบตง จังหวัดยะลำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรตำรวจภูธร อำเภอเบตง จังหวัด
ยะลำ ได้ แก่ ระยะเวลำในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ละค่ ำ ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ำร ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์กับกำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ สำยงำนที่ปฏิบัติ ระดับควำมเสี่ยงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน กิตติ แสงพงค์ชวำล (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษำกำลัง
ขวั ญ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของปลั ดอ ำเภอผู้ เป็ น หั ว หน้ ำ ประจ ำต ำบลใน 3 จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ :
กรณีศึกษำจังหวัดปัตตำนี
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำนของปลัดอำเภอผู้เป็น
หัวหน้ำประจำตำบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน
ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจำตำบล คือ ปัจจัยภูมิลำเนำเดิม ต่วนโรสณำ โต๊ะนิแต (2550, น.
101-104) ได้ศึกษำขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยรวมของครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำ
อยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้นด้ำนควำมเจริญเติบโตและกำรพัฒ นำมีระดับขวัญและกำลังใจอยู่ใน
ระดับมำก ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยรวมของครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำที่มี
เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ศำสนำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน เขตพื้นที่กำรปฏิบัติงำน สถำนที่ตั้ง
ของโรงเรียน กำรเกิดเหตุกำรณ์กับคนใกล้ชิด และกำรเกิดเหตุกำรณ์ในโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ส่วนในด้ำนภูมิลำเนำ วุฒิทำงกำรศึกษำ รำยได้ที่
ได้รับ ต่อเดือน กำรใช้ภ ำษำมลำยู ท้ องถิ่น และกำรมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบในโรงเรียนมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน วรรณภำ กลับคง (2552, น.113) ได้ศึกษำขวัญและกำลังใจ
ของครูในกำรปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ขวัญและกำลังใจของครูในกำร
ปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ครูมี
ระดับขวัญและกำลังใจระดับ มำก 7 ด้ำน คือ ด้ำนควำมสำเร็จ ด้ำนควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงบุค คล
ด้ำนสภำพแวดล้อม กำรทำงำนด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร ด้ำนกำรบังคับบัญชำ ด้ำนกำรยกย่อง
ในควำมสำเร็จ และด้ำนงำนที่ท้ำทำย ยกเว้นด้ำนเงิน ฐำนะและควำมมั่นคง ด้ำนควำมรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น และด้ำนควำมเจริญเติบโตและกำรพัฒนำ ที่มีระดับขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับปำนกลำง
สำหรับแนวทำงในกำรบำรุงขวัญและกำลังใจของครูในกำรปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่
สำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนเงิน ฐำนะ และควำมมั่นคง ด้ำนควำมเจริญเติบโต กำรพัฒนำ ด้ำน
นโยบำย และกำรบริหำร วรชัย ปำนนิตยพงศ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำองค์ประกอบคุณภำพชีวิต
กำรทำงำนและพั ฒ นำตั วบ่ งชี้คุ ณ ภำพชีวิตกำรท ำงำนของครูในสั งคมพหุ วัฒ นธรรมสำม จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณภำพชีวิตกำรทำงำนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ มี 10 องค์ ป ระกอบ 58 ตั ว บ่ ง ชี้ คื อ องค์ ป ระกอบ จิ ต วิ ญ ญำณควำมเป็ น ครู
สภำพแวดล้อม ในกำรทำงำน ขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน กัลยำณมิตร กิจกรรมทำงสังคม ภำวะ
ผู้นำผู้บริหำร กำรยอมรับจำกชุมชน สุขภำวะ ผู้เสียสละ และควำมมั่นคงในอำชีพ ทุกตัวบ่งชี้มีควำม
เที่ยงตรงตำมสภำพจริง
งำนวิจัยต่ำงประเทศ
บีเมอร์ (Beamer, 1981 อ้ำงถึงใน ถำวร ศรีแก้ว, 2549, น.38) ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษำในรัฐแมรีแลนด์ พบว่ำ สิ่งที่ทำให้ขวัญของครูเข้มแข็ง คือกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงคณะครูและครูใหญ่ กำรสนับสนุนของคณะครู กำรยอมรับในควำมสำเร็จ
กำรเอำใจใส่อย่ำงเพื่อน และควำมเข้ำใจในควำมสัมพันธ์ สิ่งที่ทำให้ขวัญของครูอ่อนแอ คือ ครูไม่มี
ส่วนร่วม ในกำรวำงนโยบำย กำรไม่ให้ควำมช่วยเหลือของครูใหญ่ เนเปียร์ (Napier,1966 อ้ำงถึงใน
ถำวร ศรี แก้ว, 2549, น.38) ได้ วิจั ยขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษำและมั ธ ยม พบว่ำ ขวัญ ของครู
สั ม พั น ธ์กั บ ควำมเข้ ำใจ และควำมซำบซึ้ งของผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ต่ อ ครู เป็ นรำยบุ คคล ควำมมั่ นใจ และ
ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ควำมช่วยเหลือที่ครูได้รับจำกกำรพิจำรณำ ปัญหำด้ำนวินัย กำรให้ครูมีส่วน
ร่วมในกำรกำหนดนโยบำยที่ส่งผลมำถึงครู ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวก และอุปกรณ์ต่ำง
ๆ ควำมเพีย งพอในอุ ป กรณ์ กำรสอน กำรมอบหมำยกำรสอนที่ เหมำะสม ควำมยุติธรรม และกำร
มอบหมำยงำนพิเศษให้เท่ำเทียมกันกำรฝึกวิชำชีพแก่ครูประจำกำร Werst (1988 อ้ำงถึงใน สุเทพ ชู
กลิ่น, 2545, น.37) ศึกษำเรื่องขวัญในกำรปฏิบัติ งำนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ครูโรงเรีย นมัธยมศึกษำมีระดับขวัญในกำรทำงำนแตกต่ำง เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่ำง เพศ อำยุ
ระดั บ ที่ ท ำกำรสอนและประสบกำรณ์ ใ นกำรสอนของครู Wilcox (1993, p.3079) ได้ ศึ ก ษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมผู้นำของผู้บริห ำรกับควำมพึงพอใจในกำรทำงำนและขวัญของครู
โรงเรีย นมัธยมตอนปลำยโดยได้ศึกษำจำกครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในโคลัมเบีย และ
โอไฮโอ ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรมของผู้นำผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถทำนำยควำมพึงพอใจใน
กำรทำงำนและขวัญของครูอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ พฤติกรรมผู้นำของผู้บริ หำรแบบกำรให้มีส่วน
ร่วมหรือเป็นทีมส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรทำงำน ผู้บริหำรที่แสดงพฤติกรรมผู้นำทำงกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอยู่เสมอจะมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจและขวัญในกำรทำงำน ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำมำก ๆ จะทำให้มีควำมสำมำรถลดควำมคับข้องใจ ควำมขุ่นใจ และกลับ
เพิ่มบรรยำกำศของขวัญและควำมพึงพอใจมำกขึ้น Boyd (1994, p.3274) ได้ศึกษำกำรรับรู้ของครูด้ำน
ระดับชั้นทำงสังคม สถำนภำพทำงสังคม ศักดิ์ศรีแห่งอำชีพมีผลต่อระดับขวัญหรือไม่ และสิ่งที่ผู้บริหำร
กำรศึกษำโดยศึกษำทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ พบว่ำสถำนะทำงสังคม ศักดิ์ศรีแห่งอำชีพมีผลโดยตรง
อย่ำงมำกต่อขวัญและกำลั งใจของครูนอกจำกนี้ยังพบว่ำมีมิติที่มีผ ลต่อขวัญและกำลังใจของครูใน
ระยะสั้นและระยะยำว คือ ระดับทักษะควำมคิดรวบยอดของผู้บริหำร และครู ควำมคำดหวังของ
ผู้บริหำรกำรศึกษำต่อสิ่งที่แสดงถึงกำรติดต่อระหว่ำงครู กับผู้เรียน กำรปรับโครงสร้ำงของโรงเรียน
เพื่อให้ครูและนักเรียนประสบผลสำเร็จในกำรเรียนกำรสอน กำรทำให้ครูมีกำรยอมรับควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพหรือระบบคุณ ธรรมและกำรมีควำมมั่นคงในอำชีพจำกกำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สรุปได้ว่ำ ขวัญและกำลังใจเป็นปัจจัย
ที่สำคัญในกำรปฏิบัติงำนของครู ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน เกิดควำมจงรักภักดีและ
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำขององค์กร และทำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำม
เชื่อมั่นต่อองค์กร ของตน ซึ่ งผลที่ตำมมำก็คือ ควำมสำเร็จของงำนที่มีประสิทธิภำพ โดยขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ประกอบด้วย 6 ด้ำน คือ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำน
ควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำม
มั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน โดยพบว่ำ ข้ำรำชกำรครูที่มีสถำนภำพต่ำงกันมีระดับ
ขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนต่ ำงกั น ดั ง นั้ น กำรวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย จึ งศึ ก ษำข้ ำรำชกำรครู ที่
ปฏิบัติงำนในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีสถำนภำพ
ได้แก่ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม ที่แตกต่ำงกัน เพื่อนำผลกำรวิจัยที่ได้ไปเป็น
แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม มำเขียนเป็นกรอบแนวคิด
กำรวิจัย ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของข้าราชการครู
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ศาสนา
5. ภูมิลาเนาเดิม

ตัวแปรตำม
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
1. ด้ำนสภำพกำรทำงำน
2. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
3. ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
4. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
5. ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
6. ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
1. ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง สภำพจิตใจ ควำมรู้สึกนึกคิด
และภำวะทำงอำรมณ์ของข้ำรำชกำรครู ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีต่อ
สภำพกำรทำงำน ควำมก้ำวหน้ำ ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ควำมมั่นคงในงำน และสวัสดิกำรของหน่วยงำน
1.1 ด้ำนสภำพกำรท ำงำน หมำยถึ ง สภำพแวดล้ อ มโดยทั่ ว ๆ ไปในกำรปฏิ บั ติงำน เช่ น
อำคำรสถำนที่ ห้ องทำงำน ห้องบริกำรต่ำง ๆ ปริมำณงำนมีควำมสอดคล้ องกับจำนวนชั่วโมงกำร
ทำงำน และจำนวนข้ำรำชกำรครูมีควำมพอเพียงกับกำรปฏิบัติงำน
1.2 ด้ ำ นควำมก้ ำ วหน้ ำ หมำยถึ ง ควำมมั่ น ใจในต ำแหน่ งหน้ ำ ที่ กำรพิ จ ำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรแต่งตั้งให้รับผิดชอบงำนด้ำนอื่น ๆ โยกย้ ำยและกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครู
มีกำรพัฒนำวำชีพที่ทันต่อเหตุกำรณ์ หรือสนับสนุนให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่ำเดิม
1.3 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกของข้ำรำชกำรครูกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในองค์กร ทั้งในด้ำนของกำรประชุม กำรรับฟังข้อเสนอแนะ
กำรมีส่วนช่วยให้งำนในองค์กรประสบควำมสำเร็จ
1.4 ด้ ำนควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ ำงบุ ค คล หมำยถึ ง ควำมสั ม พั น ธ์ระหว่ ำงผู้ บั งคับ บั ญ ชำกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน ควำมสำมัคคีของผู้ร่วมงำนที่สำมำรถทำงำนร่วมกันได้อย่ำงดีและ
มีบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
1.5 ด้ำนควำมมั่นคงในงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกมั่นคงในหน้ำที่กำรทำงำน ควำมรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งในขณะเดินทำงไป - กลับ รวมถึงขณะปฏิบัติงำน
1.6 ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูได้รับบริกำรด้ำนที่อยู่อำศัย กำร
รักษำพยำบำลเมื่อยำมเจ็บป่วย เงินเดือน รวมถึงค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่สมควรจะได้รับ
2. ข้ำรำชกำรครู หมำยถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในปีกำรศึกษำ 2554
2.1 เพศ หมำยถึง เพศของข้ำรำชกำรครู โดยแบ่งเป็นเพศชำย และเพศหญิง
2.2 อำยุ หมำยถึ ง อำยุ ปี เต็ มของข้ ำรำชกำรครู ผู้ ตอบแบบสอบถำม ซึ่ งในกำรวิ จั ย ครั้ ง นี้
แบ่งเป็น อำยุ 20 - 30 ปี อำยุ 31 – 40 ปี และอำยุ 41 ปีขึ้นไป
2.3 วุฒิกำรศึกษำ หมำยถึง คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุดของข้ำรำชกำรครูที่ตอบแบบสอบถำม
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ปริญญำตรี และปริญญำโท
2.4 ศำสนำ หมำยถึง กำรนับถือปฏิบัติตำมหลักธรรมคำสอน ได้แก่ ศำสนำพุทธ และศำสนำ
อิสลำม
2.5 ภูมิลำเนำเดิม หมำยถึง ท้องถิ่นกำเนิดของแต่ละบุคคลโดยระบุจังหวัดที่กำเนิด แบ่งเป็น
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัดอื่น ๆ ในภำคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ในภำคอื่น

3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 หมำยถึง
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มีภำรกิจหลักที่สำคัญ คือ จัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ
ของจังหวัดนรำธิวำส ได้แก่ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ และอำเภอเจำะไอร้อง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มุ่งศึกษำขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน คือ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยละเอียดดังนี้
ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกร
ประชำกรที่ ใช้ ในกำรวิจั ยครั้งนี้ ได้แ ก่ ข้ ำรำชกำรครูในโรงเรีย นสั งกัด ส ำนัก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 75 โรงเรียน มีจำนวน
ข้ำรำชกำรครูทั้งสิ้น 1,094 คน (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3)
2. กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน เขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวนข้ำรำชกำรครูทั้งสิ้น 285 คน
ซึ่งได้ ม ำโดยกำรก ำหนดขนำดของกลุ่ ม ตั ว อย่ำ งโดยใช้ ต ำรำงส ำเร็จ รูป ของเครจซี่ และมอร์แ กน
(Krejcie and Morgan, 1970, p.608 - 609) และด ำเนิ น กำรเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งโดยใช้ วิ ธี ก ำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยมีรำยละเอียดกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง และ
กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้
1. สำรวจข้อมูลหน่วยสมำชิกของประชำกรจำกแหล่งทุติยภูมิ คือ กลุ่มงำนสำรสนเทศ
นโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 แล้วจัดทำ
กรอบกำรสุ่ ม โดยอำศัย กำรแบ่ งขนำดของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ กำรแบ่ งขนำดของสถำนศึกษำ
กรมสำมัญศึกษำ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ขนำด คือ สถำนศึกษำขนำดเล็ก สถำนศึกษำขนำดกลำง และ
สถำนศึกษำขนำดใหญ่
2. กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยใช้
ตำรำงสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงข้ำรำชกำรครู
จำนวน 285 คน
34

3. กำรสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ ำง กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยใช้ วิธีกำรสุ่ มตั วอย่ำงแบบอย่ ำงง่ำย
(Simple Random Sampling) มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ทำกำรสุ่มโรงเรียนมำร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียนในแต่ละขนำด
3.2 ดำเนินกำรสุ่มข้ำรำชกำรครูจำกโรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย
(Simple Random Sampling) มำร้อยละ 30 ของจำนวนข้ำรำชกำรครู ในแต่ ล ะโรงเรียน ท ำให้
ได้กลุ่มตัวอย่ำงข้ำรำชกำรครู จำนวน 285 คน ดังแสดงในตำรำง 1
ตำรำงที่ 1 จำนวนข้ำรำชกำรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย จำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ
ขนำดสถำนศึกษำ

โรงเรียน

เล็ก
กลำง
ใหญ่
รวม

7
61
7
75

จำนวนข้ำรำชกำรครู (คน)
ประชำกร
กลุ่มตัวอย่ำง
105
65
845
115
144
105
1,094
285

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้พัฒนำมำจำกแบบสอบถำมของวรรณภำ กลับคง (2552, น.53-64) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
สังกัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีลั กษณะเป็นแบบมำตรำส่ ว น
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมแบบของลิเคิร์ท (Likert) คือ มำกที่สุด, มำก, กลำง, น้อย,
และน้อยที่สุดตำมลำดับ ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 6 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
2. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒ นำแบบสอบถำม คือ เพื่อใช้วัดขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ซึ่งได้มำจำกกำรศึกษำวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย แนวคิด ทฤษฎี
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำแบบสอบถำมวัดขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
3. เขียนนิยำมปฏิบัติกำรตำมคุณลักษณะที่ต้องกำรวัด
4. เขียนข้อคำถำมตำมนิย ำมปฏิบัติก ำร ซึ่ง ในกำรวิจัย ครั้ง นี้ ผู้วิจัย ได้พัฒ นำมำ
จำกแบบสอบถำมของวรรณภำ กลับคง (2552, น.53-64)
5. นำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ เพื่อ
พิจำรณำตรวจสอบควำมครอบคลุมของเนื้อหำและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
6. หำคุณ ภำพด้ำนควำมเที่ยงตรงของแบบถำม โดยให้ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนขวัญ และ
กำลั งใจในกำรปฏิบั ติงำน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผล จำนวน 3 คน พิจำรณำตรวจสอบควำม
เที่ยงตรง ตำมเนื้อหำ (Content Validity) แล้วนำควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญมำวิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับเนื้อหำ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบกำรครอบคลุมเนื้อหำ ควำมเหมำะสม
ควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะ แล้วนำมำปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องที่ยอมรับได้มำกกว่ำ 0.67 (ผ่องศรี วำนิชย์ศุภวงค์, 2545, น.144) ซึ่งผลกำรพิจำรณำ
พบว่ำ แบบสอบถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 รำยละเอียดในภำคผนวก ข
จำกนั้นนำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องอีกครั้ง
7. นำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้ำรำชกำร
ครู ในโรงเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่ำงในกำร
วิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มำหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมโดยใช้วิธีหำค่ำ
สั มประสิ ทธิ์ แอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของครอนบั ค (Cronbach, 1970, p.161 อ้ ำงถึ งใน บุ ญ ชม
ศรีสะอำด, 2535, น.96) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.87 รำยละเอียดในภำคผนวก ข
8. น ำแบบสอบถำมที่ ผ่ ำนกำรทดลองใช้แ ล้ ว มำจั ด พิ ม พ์ เป็ น ฉบั บ สมบู รณ์ เพื่ อ
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ ถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 เพื่อขอควำมร่วมมือให้ข้ำรำชกำรครู ในโรงเรียนสังกัด

ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำนรำธิ วำส เขต 3 ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในกำรวิ จั ย ตอบ
แบบสอบถำม
2. นำหนังสือขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูลยื่นต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรวิจัย เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้ำรำชกำรครู พร้อมทั้งนัดหมำยวัน
เวลำที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดำเนิ น กำรเก็บแบบสอบถำมกลั บคืนตำมวันที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินกำร
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถำมที่สมบูรณ์มำดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรวิจัยต่อไป ซึ่งกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แบบสอบถำมสมบูรณ์ทั้ง 285 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
1. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้ งนี้ ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิ ติ โดยมี
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ใช้วิธีกำรหำค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 เกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 นำมำวิเครำะห์
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนและแปลควำมหมำย ดังนี้
2.1 กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนและแปลควำมหมำย ดังนี้
2.1.1 เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2550, น.75)
5 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมำกที่สุด
4 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมำก
3 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนปำนกลำง
2 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนน้อย
1 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนน้อยที่สุด
2.1.2 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนน
ผู้ วิจั ย ได้ ก ำหนดเกณฑ์ ก ำรแปลควำมหมำยของคะแนนระดั บขวัญ และ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2545, น.100)
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลควำมหมำย
4.51 - 5.00 ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับมำกที่สุด

3.51 - 4.50 ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับมำก
2.51 - 3.50 ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับปำนกลำง
1.51 - 2.50 ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.2 วิเครำะห์ ระดับขวัญ และกำลั งใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 โดยหำค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) ในภำพรวมและรำยด้ำน
2.3 วิเครำะห์เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
จำแนกตำม เพศ วุฒิกำรศึกษำ และศำสนำ โดยใช้สถิติทดสอบค่ำที (t - test) ส่วนอำยุ และภูมิลำเนำเดิม
ใช้ส ถิติทดสอบค่ำเอฟ (F – test) แบบวิเครำะห์ ควำมแปรปรวนทำงเดียว และหำกพบว่ำมีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติจะทำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่
2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 หำค่ำควำมเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หำ โดยใช้ สู ต รดั งนี้ (ผ่ อ งศรี วำนิ ช ย์ศุ ภ วงค์ ,
2545, 144)
IOC

=

R
Ν

เมื่อ  R แทน ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญในข้อนั้นๆ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด
1.2 หำค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถำม โดยกำรหำค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟำ
(Alpha - Coefficients) ตำมวิธีกำรของครอนบำค
2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2.2 สถิติที่ ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐ ำน ได้ แก่ กำรทดสอบค่ำที (t - test) และ
ทดสอบค่ำเอฟ (F – test) แบบวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยสำคัญทำงสถิติจะทำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่

บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิ บัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัดสำนักงำน
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ผู้วิจัยนำเสนอผลกำรวิจัยตำมลำดับดังนี้

เขตพื้นที่

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
X
S.D.
t
F
df
SS
MS

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่ำเฉลี่ย
ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ค่ำแจกแจงที (t – distribution)
ค่ำแจกแจงเอฟ (F – distribution)
ระดับชั้นของควำมเป็นอิสระ
ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum of Squares)
ค่ำเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Mean

*
**

แทน
แทน

มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

Squares)

กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 ระดั บ ขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำ รำชกำรครู สั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 โดยรวมและรำยด้ำน
ตอนที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำม เพศ
อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม

40

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ
ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ
และภูมิลำเนำเดิม
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม

จำนวน

ร้อยละ

รวม

161
124
285

56.49
43.51
100.00

รวม

53
87
145
285

18.60
30.53
50.87
100.00

รวม

221
64
285

77.54
22.46
100.00

รวม

90
195
285

31.58
68.42
100.00

เพศ
ชำย
หญิง
อำยุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ศำสนำ
พุทธ
อิสลำม

ตำรำง 2 (ต่อ)
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ภูมิลำเนำเดิม
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคอื่น
รวม

จำนวน

ร้อยละ

146
93
46
285

51.23
32.63
16.14
100.00

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ข้ำรำชกำรครูจำนวน 285 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ 56.49 มีอำยุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.87 มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อย
ละ 77.54 นับถือศำสนำอิสลำม คิดเป็นร้อยละ 68.42 และมีภูมิลำเนำเดิมอยู่ในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ คิดเป็นร้อยละ 51.23
ตอนที่ 2 ระดั บ ขวั ญ และก ำลั ง ใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำ รำชกำรครู สั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 โดยรวมและรำยด้ำน
ผลกำรศึ กษำระดั บ ขวัญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ำรำชกำรครู สั งกั ด
สำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 โดยรวมและรำยด้ำน แสดงรำยละเอียด
ดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 โดยรวมและรำยด้ำน
ระดับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครู
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.81
3.84
3.72
3.81
3.71
3.72
3.77

.53
.55
.56
.55
.54
.56
.40

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ขวัญและกำลั งใจในกำรปฏิ บั ติงำนของข้ ำรำชกำรครูสั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ใน
ระดับมำก โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนควำมก้ำวหน้ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.84, S.D.= .55) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสภำพ
กำรทำงำน ( x = 3.81, S.D.= .53) และด้ ำนควำมสั มพั นธ์ระหว่ำงบุ คคล ( x = 3.81, S.D.= .55)
ส่วนด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน
( x = 3.72, S.D.= .56) และด้ำนที่มคี ่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ( x = 3.71, S.D.= .54)
ตอนที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ครู จำแนกตำม เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม
ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำม
เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม แสดงรำยละเอียดดังตำรำง 4 - 17
ตำรำงที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมเพศ
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติ
งำนของข้ำรำชกำรครู
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ด้ำนควำมมัน่ คงในงำน
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
รวม

หญิง
X S.D.
3.78 .54
3.81 .60
3.68 .59
3.81 .61
3.63 .57
3.69 .59
3.73 .41

ชำย
t
X S.D.
3.85 .52 -1.13
3.88 .48 -1.12
3.77 .53 -1.33
3.81 .47
.01
3.82 .47 -3.06*
3.76 .52 -1.15
3.82 .38 -1.76

P
.258
.265
.183
.999
.002
.251
.080

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีเพศต่ำงกัน มีขวัญ และกำลั งใจในกำรปฏิ บัติงำนโดย
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยข้ำรำชกำรครูเพศชำยมี
ค่ำเฉลี่ยขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในงำนสูงกว่ำข้ำรำชกำรครูเพศหญิง

ตำรำงที่ 5 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมวุฒิ
กำรศึกษำ
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครู
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
รวม

ปริญญำตรี
X S.D.
3.81 .52
3.82 .56
3.71 .56
3.80 .57
3.68 .55
3.71 .57
3.75 .38

ปริญญำโท
X S.D.
3.83 .58
3.90 .52
3.77 .56
3.81 .47
3.84 .49
3.77 .53
3.82 .44

t
-.27
-1.13
-.76
-.05
-2.13*
-.82
-1.18

P
.784
.259
.447
.962
.034
.414
.239

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีวุฒิก ำรศึกษำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญ
และกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ตำรำงที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมศำสนำ
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครู
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
รวม

พุทธ
อิสลำม
t
X S.D. X S.D.
3.68 .55 3.87 .52 -2.81**
3.70 .56 3.90 .54 -2.89**
3.60 .55 3.78 .56 -2.55*
3.70 .52 3.85 .56 -2.11*
3.62 .53 3.76 .54 -1.95
3.59 .56 3.78 .55 -2.80**
3.65 .37 3.82 .40 -3.51**

P
.005
.004
.011
.036
.052
.005
.001

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสภำพ
กำรทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิ บั ติงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่ วนหนึ่งของ
หน่วยงำน และด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและ
กำลังใจ ในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
ตำรำงที่ 7 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมอำยุ
แหล่งควำมแปรปรวน
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
ระหว่ำงกลุ่ม

SS

df

MS

F

P

2.04
78.11
80.15

3
282
285

1.02
.27

3.68*

.026

4.98
81.21
86.19

3
282
285

2.49

8.64**

.000

2.50
87.11
89.62

3
282
285

1.25
.31

4.05*

.018

2.81
82.91
85.72

3
282
285

1.41
.29

4.78**

.009

4.81
77.23
82.04

3
282
285

2.41
.27

8.79**

.000

4.51

3

2.25

7.56**

.001

.29

ภำยในกลุ่ม
84.08
282
.30
รวม
88.59
285
โดยภำพรวม
ระหว่ำงกลุ่ม
3.38
3 1.69 11.46**
.000
ภำยในกลุ่ม
41.55
282
.15
รวม
44.93
285
จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนสภำพกำรทำงำน และด้ำนควำมรู้สึก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหน่ วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญ และกำลั งใจในกำรปฏิบั ติงำนแตกต่ำงกัน อย่ ำง
มีนั ย สำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงนำไปทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่
ปรำกฏผลดังตำรำง 8 - 14
ตำรำงที่ 8 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูโดยภำพรวม
จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.54
3.81
3.83

20 - 30 ปี
3.54
-

31 – 40 ปี
3.81
.27*
-

41 ปีขึ้นไป
3.83
.29*
-.02
-

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และมีอำยุ 20 - 30
ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไปมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน

ตำรำงที่ 9 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ด้ำนสภำพกำรทำงำน
จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.64
3.85
3.86

20 - 30 ปี
3.64
-

31 – 40 ปี
3.85
.21
-

41 ปีขึ้นไป
3.86
.22*
.01
-

จำกตำรำงที่ 9 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนสภำพกำรท ำงำนแตกต่ ำ งกั น อย่ ำงมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว น
ข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และ อำยุ 31 – 40 ปี กับอำยุ 41 ปี
ขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
ตำรำงที่ 10 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.56
3.92
3.92

20 - 30 ปี
3.56
-

31 – 40 ปี
3.92
.35*
-

41 ปีขึ้นไป
3.92
.33*
.33*
-

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ ำ ข้ ำรำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี อำยุ 20 - 30 ปีกับ
อำยุ 41 ปีขึ้นไป และมีอำยุ 31 – 40 ปีกับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ ำน
ควำมก้ำวหน้ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

ตำรำงที่ 11 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ด้ำนควำมรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.53
3.73
3.79

20 - 30 ปี
3.53
-

31 – 40 ปี
3.73
.20
-

41 ปีขึ้นไป
3.79
.25*
.06
-

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวั ญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และอำยุ 31 – 40 ปี กับ 41 ปีขึ้นไป
มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
ตำรำงที่ 12 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.60
3.86
3.85

20 - 30 ปี
3.60
-

31 – 40 ปี
3.86
.27*
-

41 ปีขึ้นไป
3.85
.25*
.02
-

จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และมีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป
มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน

ตำรำงที่ 13 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ด้ำนควำมมั่นคง
ในงำน จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.46
3.70
3.81

20 - 30 ปี
3.46
-

31 – 40 ปี
3.70
.24*
-

41 ปีขึ้นไป
3.81
.35*
.12
-

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และมีอำยุ 20 - 30
ปี กับ อำยุ 41 ปี ขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มี
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน

ตำรำงที่ 14 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูด้ำนสวัสดิกำร
ของหน่วยงำน จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่
อำยุ
X

20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป

3.46
3.79
3.77

20 - 30 ปี
3.46
-

31 – 40 ปี
3.79
.33*
-

41 ปีขึ้นไป
3.77
.32*
.02
-

จำกตำรำงที่ 14 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุ 20 - 30 ปี กับอำยุ 31 – 40 ปี และมีอำยุ 20 - 30
ปี กับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี กับอำยุ 41 ปี
ขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน

ตำรำงที่ 15 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำม
ภูมิลำเนำเดิม
แหล่งควำมแปรปรวน
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

.40
79.75
80.15

3
282
285

.20
.28

.70

.497

.99
85.20
86.19

3
282
285

.50
.30

1.65

.195

1.40
88.22
89.62

3
282
285

.70
.31

2.24

.109

.40
79.75
80.15

3
282
285

.20
.28

.70

.497

.99
85.20
86.19

3
282
285

.50
.30

1.65

.195

1.40
88.22
89.62

3
282
285

.70
.31

2.24

.109

ตำรำงที่ 15 (ต่อ)
แหล่งควำมแปรปรวน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม
โดยภำพรวม
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P

.550
85.173
85.723

3
282
285

.28
.30

.91

.404

2.39
79.64
82.04

3
282
285

1.20
.28

4.24*

.015

.98
87.60
88.59

3
282
285

.49
.31

1.58

.207

.96
43.97
44.93

3
282
285

.48
.16

3.06*

.048

จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 3 ที่มีภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงนำไปทดสอบควำมแตกต่ำง
รำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำง 16 - 17

ตำรำงที่ 16 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู โดยภำพรวม
จำแนกตำมภูมิลำเนำเดิม เป็นรำยคู่
สำมจังหวัด
ชำยแดน
ภำคใต้3.71
-

ภูมิลำเนำเดิม
X

สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคอื่น

3.71
3.83
3.80

จังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้
3.83
.13
-

จังหวัดอื่นๆ
ในภำคอื่น
3.80
.09
.06
-

จำกตำรำงที่ 16 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนใน
ภำพรวมเมื่อเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ไม่แตกต่ำงกัน
ตำรำงที่ 17 ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูด้ำนควำมมั่นคง
ในงำน จำแนกตำมอำยุ เป็นรำยคู่

ภูมิลำเนำเดิม
X

สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้
จังหวัดอื่นๆ ในภำคอื่น

3.61
3.78
3.82

สำมจังหวัด
ชำยแดน
ภำคใต้
3.61
-

จังหวัดอื่นๆ
ในภำคใต้
3.78

จังหวัดอื่นๆ
ในภำคอื่น
3.82

.16
-

.21*
.04
-

จำกตำรำงที่ 17 พบว่ ำ ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ งำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีภูมิล ำเนำเดิมอยู่ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้กับ มี
ภูมิลำเนำเดิม อยู่จังหวัดอื่นๆ ในภำคอื่นมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในงำน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ำรำชกำรครูที่มีภูมิลำเนำเดิมอยู่ในจังหวัดอื่นมี
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 3 จำแนกตำมเพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม ภำยใต้ขอบข่ำยขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 6 ด้ำน คือ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนควำมรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำร
ของหน่วยงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ข้ำรำชกำรครูสังกัดสำนักงำน เขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวนข้ำรำชกำรครูทั้งสิ้น 285 คน ซึ่งได้มำโดย
วิ ธี ก ำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบอย่ ำ งง่ ำ ย (Simple Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในกำรวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถำม จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ตอนที่ 2 สอบถำมเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ
(Rating Scale) 5 ระดับ ตำมแบบของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที (t - test) และทดสอบค่ำเอฟ (F - test) แบบวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว เมื่อพบนัยสำคัญทำงสถิติทำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำร
ของเชฟเฟ่ ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
มี ค่ ำ เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมำ ได้ แ ก่ ด้ ำ นสภำพกำรท ำงำน ด้ ำ นควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คล
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่ วนหนึ่ งของหน่วยงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ำสุด ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
2. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลั งใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนก
ตำม เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม ปรำกฏผลดังนี้
2.1 ข้ำรำชกำรครูที่มีเพศต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวม
ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจ
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ในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยข้ำรำชกำรครูเพศชำยมีค่ำเฉลี่ย
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในงำนสูงกว่ำข้ำรำชกำรครูเพศหญิง
2.2 ข้ำรำชกำรครูที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.3 ข้ำรำชกำรครูที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสภำพกำร
ทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
และด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
2.4 ข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำร
ครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนสภำพกำร
ท ำงำน และด้ ำนควำมรู้ สึ กเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหน่ วยงำน ข้ ำรำชกำรครู มี ข วั ญ และก ำลั ง ใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ พิ จ ำรณำควำมแตกต่ ำงเป็ น รำยคู่ โดยภำพรวม ด้ ำนควำมก้ ำวหน้ ำ ด้ ำน
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ด้ำนสภำพกำร
ทำงำน และด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน พบว่ำข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุ 20 - 30 ปีกับอำยุ
31 – 40 ปี และอำยุ 20 - 30 ปีกับอำยุ 41 ปีขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.5 ข้ำรำชกำรครูที่มีภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวม และด้ำนควำมมั่นคงในงำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจำรณำ
ควำมแตกต่ำงเป็ น รำยคู่โดยภำพรวมไม่พ บควำมแตกต่ำง ส่ วนรำยด้ำนควำมมั่นคงในงำน พบว่ำ
ข้ำรำชกำรครูที่มีภูมิลำเนำเดิมอยู่ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้กับมีภูมิลำเนำเดิมอยู่จังหวัดอื่น ๆ
ในภำคอื่นมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

อภิปรำยผลกำรวิจัย
จำกผลกำรวิจัยสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้
1. ขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครู สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึ กษำขวั ญ และก ำลั งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครู สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนควำมก้ำวหน้ำมี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสภำพกำรทำงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมรู้สึก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยงำน และด้ำนสวัส ดิกำรของหน่ว ยงำน ส่ ว นด้ำนที่ มีค่ำเฉลี่ ยต่ำสุ ด ได้แ ก่
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน จำกค่ำเฉลี่ยถึงแม้ว่ำข้ำรำชกำรครูจะมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
ระดับมำกแต่เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยแล้วจะเห็นได้ว่ำผ่ำนเกณฑ์ ระดับมำกไปค่อนข้ำงน้อย ทั้งนี้อำจเป็น
เพรำะควำมตระหนักในภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำเด็ กและเยำวชนให้มีควำมรู้และเติบโต
เป็นคนดีของสังคม ครูชำยแดนใต้จึงยังคงยืนหยัดในกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับกำรได้รับกำรช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรได้รับพิจำรณำเป็นพื้นที่เป้ำหมำยในโครงกำร
สำมั คคีส ำมประสำน ซึ่งศู น ย์ อ ำนวยกำรบริห ำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (2539, น.2) ได้สนั บสนุ น
งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้ นที่ เสี่ยงภัยและกัน ดำร และยังจัดให้ มี
โครงกำรสอนภำษำไทยให้ แก่ช ำวไทยมุส ลิ ม ที่ ไม่ส ำมำรถใช้ภ ำษำไทยในกำรสื่ อสำรในพื้น ที่ส ำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรได้รับควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำลังทหำรจำกกองทัพภำคที่ 4 ทั้งระดับ
สัญญำบัตรและประทวนที่มีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนครู ไปเป็นครูสอนหนังสือชั่วครำวแทนครูบำงส่วน
ในพื้นที่เสี่ ยงภัย จนกว่ำสถำนกำรณ์ จะคลี่ คลำย กำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกสมำพันธ์ครู 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ให้ปรับแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ครูที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้มีขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรแบ่งโซนพื้นที่ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย เพื่อสะดวกใน
กำรวำงกำลังให้ควำมคุ้มครองครู และดูแลโรงเรียนตำมกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ ด้วยกำรพิจำรณำ
จำกควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ เป็นโรงเรียนที่มีควำมเสี่ยงมำก ควำมเสี่ยงปำนกลำง ควำมเสี่ยง
น้อย และโรงเรียนที่ครูไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ได้เลย (ศูนย์ข่ำวอิสรำ. 2550, ระบบออนไลน์)
ซึ่งกำรได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์ที่รุนแรงทำให้ครูมีควำมรู้สึกว่ำอำชีพครู
ยังเป็นอำชีพที่มีควำมสำคัญอีกต่อไป ซึ่งเป็นอำชีพที่ต้องเสียสละเพื่อเยำวชนเพื่อชำติให้มีกำรพัฒนำ
ต่อไป ดังนั้น หน่ วยงำนต่ำง ๆ จึงมีส่ วนที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของครูให้อยู่ในระดับที่มำก ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลกำรศึ กษำของวรรณภำ กลั บ คง (2552, น.113) และสิ ริ พ ร ทองจิ นดำ (2545,
บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ ขวัญและกำลังใจของครูในกำรปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยรวมอยู่
ในระดับมำก และผลกำรศึกษำของมนูญ จันทร์สุข (2544, น.102) มำรีรัตน์ อูเซ็ง (2546, บทคัดย่อ)
นันทเดช รำมศรี (2548, น.116) และเกียรติพันธ์ หนูทอง (2549, น.112) ที่พบว่ำ ขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยรวม

อยู่ ในระดั บ ปำนกลำง นอกจำกนี้ ยังสอดคล้ อ งกั บ ผลกำรศึ ก ษำของวรชั ย ปำนนิ ต ยพงศ์ (2554,
บทคัดย่อ) ที่พบว่ำ คุณภำพชีวิตกำรทำงำนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มี
10 องค์ประกอบ 58 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบจิตวิญญำณควำมเป็นครู สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน กัลยำณมิตร กิจกรรมทำงสังคม ภำวะผู้นำผู้บริหำร กำรยอมรับจำก
ชุมชน สุขภำวะ ผู้เสียสละ และควำมมั่นคงในอำชีพ ทุกตัวบ่งชี้มีควำมเที่ยงตรงตำมสภำพจริง
พิจ ำรณำในด้ำนควำมก้ำวหน้ำซึ่งมีค่ำเฉลี่ ยสูงสุ ด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะครูมีควำม
ตระหนักในภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบมำกกว่ำปกติ อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ที่รุนแรงทำให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเต็มที่ รวมทั้งปัจจุบันมีกำรประเมินผลงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงทำให้ครู
กระตือรือร้นที่จะทำผลงำนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอและงำนที่ได้รับมอบหมำยอำจจะตรงกับควำม
ถนัดของครู ดังที่ พนัส หันนำคินทร์ (2526, น.114) ได้กล่ำวว่ำ เมื่อบุคลำกรได้ปฏิบัติงำนตรงตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมถนัด มีแนวโน้มว่ำจะปฏิบัติงำนประสบผลสำเร็จสูง และอำจเป็นเพรำะครูมี
ควำมรักควำมศรัทธำในวิชำชีพ และจิตวิญญำณของควำมเป็นครูสูง ถึงแม้ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ที่
รุนแรงแต่ครูก็ยังนึกถึงอนำคตของชำติเป็นสิ่งสำคัญ
2. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำแนก
ตำม เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ศำสนำ และภูมิลำเนำเดิม ปรำกฏผลดังนี้
2.1 ข้ำรำชกำรครูที่มีเพศต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวม
ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยข้ำรำชกำรครูเพศชำยมีค่ำเฉลี่ย
ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในงำนสูงกว่ำข้ำรำชกำรครูเพศหญิง ซึ่งเป็นไปตำม
สมมติฐำนที่กล่ำวว่ำข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มี
เพศต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกั นทั้งนี้อำจเนื่องจำกในปัจจุบันครูที่อยู่ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไม่ว่ำเพศหญิงหรือเพศชำยเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันส่งผลให้ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของนิมิต
ยศกิจ (2541, น.72-75) ที่พบว่ำครูประถมศึกษำในโรงเรียนเสี่ยงภัยในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มี
เพศต่ ำงกัน มีขวัญ แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ยังสอดคล้ องกับ ผลกำรศึกษำของ ต่ว นโรสณำ โต๊ะนิ แต
(2550, 101-104) ที่พบว่ำ ครูเพศชำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร ด้ำนกำรยกย่องในควำมสำเร็จ ด้ำนควำมเจริญเติบโตและกำร
พัฒนำสูงกว่ำครูเพศหญิง
2.2 ข้ำรำชกำรครูที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่
กล่ำวว่ำข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีวุฒิกำรศึกษำ

ต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน ทั้งนี้เนื่องจำกข้ำรำชกำรครู ที่ปฏิบัติงำนใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ มีวุฒิ กำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท จึงมีผลทำให้ ขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ต่วนโรสณำ โต๊ะนิแต (2550, น.101-104) ที่
พบว่ำ ครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำที่มีวุฒิ ทำงกำรศึกษำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนโดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน
2.3 ข้ำรำชกำรครูที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสภำพกำร
ทำงำน ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
และด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนควำมมั่นคงในงำนข้ำรำชกำรครูมีขวัญและกำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่กล่ำวว่ำข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงกั น ทั้ งนี้ อ ำจเนื่ อ งจำกครู ที่ นั บ ถื อศำสนำอิ ส ลำมและศำสนำพุ ท ธในเขตพื้ น ที่ 3 จังหวั ด
ชำยแดนภำคใต้เข้ำใจในวิถีชีวิตของประชำชนในท้องถิ่นที่ตนเองปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรให้เกียรติซึ่งกัน
และกันในกำรปฏิบัติภำรกิจส่วนตัวของแต่ละศำสนำ เช่น ศำสนำพุทธเข้ำวัด ฟังธรรม ศำสนำอิสลำม
กำรละหมำดตำมหลักของศำสนำซึ่งแต่ละศำสนำมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองไม่มีกำรก้ำวก่ำยซึ่งกันและกัน
จึงไม่มีควำมขัดแย้งกันเมื่อเปรียบกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยเฉพำะกำร
ลอบทำร้ำยครูไม่ว่ำครูจะนับถืออิสลำมหรือศำสนำพุทธก็จะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักเช่นเดียวกันจึง
ส่งผลทำให้ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของครูแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ
นิมิต ยศกิจ (2541, น.72-75) ที่พบว่ำครูประถมศึกษำในโรงเรียนเสี่ยงภัยในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญแตกต่ำงกัน และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของต่วนโรสณำ โต๊ะ
นิแต (2550, น.101-104) ที่พบว่ำ ครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีขวัญ
และกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน
2.4 ข้ำรำชกำรครูที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงในงำน และด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน ข้ำรำชกำร
ครูมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ด้ำนสภำพ
กำรทำงำน และด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน ข้ำรำชกำรครูมี ขวัญและกำลังใจในกำร
ปฏิ บั ติ งำนแตกต่ำงกั น อย่ ำงมี นั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ งเป็ น ไปตำมสมมติฐ ำนที่ ก ล่ ำวว่ ำ
ข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน ทั้งนี้เนื่องจำก อำยุมีส่ว นสำคัญในกำรสร้ำงไมตรีสัมพันธ์กับ

ประชำชนโดยเฉพำะในเขตพื้นที่ปฏิบัติงำนหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถำนที่ปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่กลุ่ม
อำยุ 20 – 30 ปี สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับประชำชนในชุมชนหรือบริเวณเขตพื้นที่ปฏิบัติงำนได้ดีกว่ำ
กลุ่มอำยุที่น้ อยกว่ำหรือมำกกว่ำ 20 - 30 ปี เนื่องจำกเป็นวัยที่สำมำรถเข้ำกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพำะ
ประชำชนในชุมที่ตนเองปฏิบัติงำนทำให้เข้ำใจกันได้ง่ำยขึ้นสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของต่วนโรสณำ
โต๊ะนิแต (2550, น.101-104) ที่พบว่ำครูในเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดยะลำที่มีอำยุต่ำงกันมีขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน
2.5 ข้ำรำชกำรครูที่มีภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนโดย
ภำพรวม และด้ำนควำมมั่นคงในงำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำม
สมมติฐำนที่กล่ำวว่ำข้ำรำชกำรครูในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ที่มี
ภูมิลำเนำเดิมต่ำงกันมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำ
ของต่ ว นโรสณำ โต๊ ะนิ แ ต (2550, น.101-104) ที่ พ บว่ำครูในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำจั งหวัด ยะลำที่ มี
ภูมิล ำเนำเดิ มต่ำงกัน มี ขวัญ และกำลั งใจในกำรปฏิ บั ติงำนไม่ แตกต่ำงกั น ทั้งนี้ อำจเนื่องจำกครูที่ มี
ภูมิล ำเนำในพื้น ที่ที่ต่ำงกัน ย่ อมมีควำมเข้ำใจและคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของประชำชนในแถบที่ตนเอง
ปฏิบั ติงำนเป็ น อย่ำงดี เมื่อเปรีย บเทียบกับเหตุกำรณ์ ควำมไม่ส งบในปัจจุบันส่งผลทำให้ขวัญ และ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำไปใช้
1.1 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัด
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนอยู่ ใน
ระดับมำก โดยด้ำนควำมมั่นคงในงำนมีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำในสำมจังหวัดชำยแดนใต้
ควรมีกำรสำรวจขวัญและกำลังใจของครูเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้นำมำเป็นข้อมูลในกำรเสริมสร้ำงขวัญ
และกำลังใจของครู ด้วยกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่องำนให้แก่ครู ให้กำลังใจในกำรทำงำน กำรยกย่อง
ชมเชย พิจำรณำควำมดีควำมชอบอย่ำงยุติธรรมพร้อมทั้งนำควำมเดือดร้อ นและควำมต้องกำรของครู
แจ้งให้ผู้บริหำรระดับสูงตำมลำดับชั้นทรำบ
1.2 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน และด้ำน
ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน มี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกันซึ่งต่ำรองลงมำจำกด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ดั ง นั้ น รั ฐ ควรตระหนั ก ในปั ญ หำกำรจั ด กำรศึ ก ษำในสำมจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ โดยจั ด สรร
งบประมำณและบุคลำกรให้เพียงพอกับควำมต้องกำร จัดสวัสดิกำรเป็นกรณีพิเศษให้แก่ครูที่ปฏิบัติงำน
ในพื้นที่มีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของครู และ

กำหนดนโยบำยให้ ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมเข้ำใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ำรวิจั ยเชิงคุณ ภำพในเรื่องของขวัญ และก ำลั งใจของข้ ำรำชกำรครู
ในกำรปฏิบั ติงำนในสำมจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ในด้ำนต่ำง ๆ โดยวิธีกำรสั ม ภำษณ์ เชิงลึ กเพื่ อได้
ผลกำรวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษำบทบำทของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองในกำรเสริมสร้ำงขวัญและ
กำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครูในกำรปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคี
ระหว่ำง ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และครู
2.3 ควรมีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทของผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง
ในกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครูในกำรปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ
นำงมำรีย๊ะ ปุต๊ะ รักษำกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
นำยธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
นำยนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3

ภำคผนวก ข
คุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ตำรำง 18 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3

ข้อ คนที่ คนที่ คนที่ IOC สรุปผล ข้อ คนที่ คนที่ คนที่ IOC สรุปผล
1
2
3
1
2
3
1 1
1
0 0.67 นำไปใช้ 21 1
1
1 1.00 นำไปใช้
2 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 22 1
1
1 1.00 นำไปใช้
3 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 23 1
1
1 1.00 นำไปใช้
4 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 24 1
1
1 1.00 นำไปใช้
5 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 25 1
1
1 1.00 นำไปใช้
6 1
0
1 0.67 นำไปใช้ 26 1
1
1 1.00 นำไปใช้
7 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 27 1
1
1 1.00 นำไปใช้
8 0
1
1 0.67 นำไปใช้ 28 1
1
0 0.67 นำไปใช้
9 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 29 0
1
1 0.67 นำไปใช้
10 1
0
1 0.67 นำไปใช้ 30 1
1
1 1.00 นำไปใช้
11 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 31 1
1
1 1.00 นำไปใช้
12 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 32 1
1
0 0.67 นำไปใช้
13 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 33 1
1
1 1.00 นำไปใช้
14 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 34 1
1
1 1.00 นำไปใช้
15 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 35 1
0
1 0.67 นำไปใช้
16 1
1
0 0.67 นำไปใช้ 36 1
1
1 1.00 นำไปใช้
17 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 37 1
1
1 1.00 นำไปใช้
18 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 38 1
1
1 1.00 นำไปใช้
19 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 39 1
1
1 1.00 นำไปใช้
20 1
1
1 1.00 นำไปใช้ 40 1
1
1 1.00 นำไปใช้
ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ำกับ 0.87
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย
เรื่อง: ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
คำชี้แจง ในกำรตอบแบบสอบถำม
1. แบบสอบถำมนี้แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมไม่
สงบ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และข้อเสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
2. คำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นควำมลับ กำรแปลผลจำกแบบสอบถำมจะทำใน
ภำพรวมจึงไม่มีผลอันเป็นโทษต่อกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแต่อย่ำงใด
3. เมื่อท่ำนตอบแบบสอบถำมเสร็จแล้ว กรุณำได้ตรวจสอบอีกครั้งว่ำท่ำนได้ตอบแบบสอบถำมได้ครบทุก
ข้อแล้วหรือยัง แบบสอบถำมที่ตอบครบทุกข้อเท่ำนั้นที่เป็นแบบสอบถำมที่สมบูรณ์
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงในกำรให้ควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม

พินีภรณ์ หงษ์สำมำรถ
นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน ( ) หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริง
1. เพศ
( ) ชำย
( ) หญิง
2. อำยุ
( ) 20 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 ปีขึ้นไป
3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
( ) ปริญญำตรี
( ) ปริญญำโท
4. ศำสนำ
( ) พุทธ
( ) อิสลำม
5. ภูมิลำเนำเดิม
( ) สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
( ) จังหวัดอื่นๆ ในภำคใต้
( ) จังหวัดอื่นๆ ในภำคอื่น

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูภำยใต้สถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
คำชี้แจง โปรดพิจำรณำระดับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 ว่ำอยู่ในระดับใด แล้วทำเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่สอดคล้องตำมควำมเป็นจริงในแต่ละข้อเพียง 1 คำตอบ และกรุณำตอบ
ให้ครบทุกข้อ
โดยในกำรตัดสินใจตอบ ขอให้ท่ำนพิจำรณำตำมเกณฑ์ ต่อไปนี้
5 คะแนน หมำยถึง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด
4 คะแนน หมำยถึง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก
3 คะแนน หมำยถึง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับปำนกลำง
2 คะแนน หมำยถึง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน หมำยถึง ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตัวอย่ำง

ด้ำนสภำพกำรทำงำน
0. สถำนศึกษำของท่ำนมีควำมพร้อมในด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์
ในกำรทำงำนสอนและกำรบริหำรจัดกำร

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

ระดับขวัญและกำลังใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)



จำกตัวอย่ำงข้อที่ 0 แสดงว่ำท่ำนมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนสภำพกำรทำงำน อยู่ใน
ระดับมำก

ด้ำนสภำพกำรทำงำน
1. สถำนศึกษำของท่ำนมีควำมพร้อมในด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์
ในกำรทำงำนสอนและกำรบริหำรจัดกำร
2. สถำนศึกษำของท่ำนมีควำมพร้อมในด้ำนอำคำร
สถำนที่และห้องเรียน
3. ปริมำณงำนมีควำมสอดคล้องกับชั่วโมงกำรทำงำน
ในแต่ละวัน
4. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
5. ที่ตั้งของสถำนศึกษำมีควำมเหมำะสมสำหรับกำร
ทำงำนของท่ำน
6. บรรยำกำศกำรทำงำนในสถำนศึกษำของท่ำนเป็น
มิตรและมีควำมเป็นกันเอง
7. จำนวนครูในสถำนศึกษำของท่ำน เหมำะสมกับ
ปริมำณงำน
8. ท่ำนรู้สึกพอใจกับสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
9. ท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำในกำร
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
10. ท่ำนได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำก
ผู้บังคับบัญชำให้ศึกษำต่อ
11. ท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำวิชำชีพทันต่อเหตุกำรณ์เสมอ
12. ท่ำนมีโอกำสเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ดูงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
13. ท่ำนรู้สึกว่ำผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของท่ำนได้รับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงเหมำะสม

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

ระดับขวัญและกำลังใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
14. ท่ำนมีส่วนเข้ำร่วมในกำรประชุมปรึกษำหำรือ
ภำยในองค์กรของท่ำน
15. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรปรับปรุง
ภำยในองค์กรของท่ำน
16. ท่ำนมีควำมรู้สึกว่ำผู้บริหำรยอมรับฟังปัญหำและ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำองค์กรจำกท่ำน
17. ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนมีส่วนช่วยให้งำนต่ำง ๆ ของ
องค์กร ประสบควำมสำเร็จ
18. ท่ำนมีควำมรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กรและเพื่อน
ร่วมงำนของท่ำน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
19. ผู้ร่วมงำนในหน่วยงำนของท่ำนให้ควำมช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกำรแก้ปัญหำของงำนในหน้ำที่
20. ท่ำนและเพื่อนร่วมงำนให้เกียรติในกำรแสดงควำม
คิดเห็น
และรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน
21. เพื่อนร่วมงำนให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
เป็นอย่ำงดี
22. ผู้รว่ มงำนของท่ำนให้ควำมช่วยเหลือกันในกรณีที่
เพื่อนร่วมงำนได้รับควำมเดือดร้อน
23. ควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนร่วมงำนในเรื่องส่วนตัว
24. กำรให้กำลังใจของเพื่อนร่วมงำนกำรปฏิบัติงำน
25. กำรเคำรพนับถือซึ่งกันและกันด้วยควำมจริงใจ

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

ระดับขวัญและกำลังใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
26. ท่ำนรู้สึกพอใจกับเงินค่ำเสี่ยงภัยที่ได้รับ
27. กำรมีโอกำสได้รับพิจำรณำควำมดีควำมชอบอย่ำง
ยุติธรรม
28. ท่ำนรู้สึกว่ำปลอดภัยที่ได้รับกำรคุ้มครองรักษำ
ควำมปลอดภัยจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ
29. ท่ำนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะ
เดินทำงไปและกลับจำกกำรปฏิบัติงำน
30. ท่ำนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะ
ปฏิบัติงำน
31. ท่ำนมั่นใจในควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
ชุมชน
32. ท่ำนมั่นใจว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนในโรงเรียนนี้นำน
เท่ำที่ต้องกำร
33. ท่ำนรู้สึกว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ชำวบ้ำนจะ
ให้
ควำมคุ้มครองท่ำนอย่ำงปลอดภัย
34. หน้ำที่ที่ปฏิบัติมีควำมมั่นคง
35. ท่ำนได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม
ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
36. ท่ำนได้รับควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรด้ำน
สวัสดิกำร
ของรัฐ
37. เงินเดือนและสวัสดิกำรที่ได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมแล้ว
38. ท่ำนได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้บังคับบัญชำเพื่อน
ร่วมงำน

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

ขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

มำกที่สุด

ระดับขวัญและกำลังใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

และชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
39. ท่ำนได้รับสวัสดิกำรเกี่ยวกับที่พักอำศัยอย่ำง
เหมำะสม
40. ท่ำนคิดว่ำเงินเดือนและสวัสดิกำรที่ได้รับใน
ปัจจุบันต่ำกว่ำหน่วยงำนอื่น ๆ
ตอนที่ 3 ปัญหำเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และข้อเสนอแนะ
ในกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
ท่ำนมีปัญหำเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรบ้ำง และมีข้อเสนอแนะ ในกำร
เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรบ้ำง
1. ด้ำนสภำพกำรทำงำน
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ด้ำนควำมมั่นคงในงำน
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ด้ำนสวัสดิกำรของหน่วยงำน
ปัญหำ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ

พินีภรณ์ หงษ์สำมำรถ

วันเดือนปีเกิด

21 พฤศจิกำยน 2516

สถำนที่เกิด

จังหวัดนรำธิวำส

กำรศึกษำ

ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2540
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ, 2556
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

สถำนที่ทำงำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3

ตำแหน่งปัจจุบัน

ครู คศ.1

