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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับ   
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ         
ขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 248 
คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ด้านความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานเท่ากบั 
0.91 และค่าความเช่ือมัน่ด้านขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.95 ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ         
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากทัง้โดยรวมและรายด้านทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบและความส าเร็จ  
ในการท างาน 
 
 
 
 

1 วิทยานิพนธ์ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภเูก็ต 2559 
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2. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบ่ี มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก
ทัง้โดยรวมและรายด้านทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในการท างาน และ          
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน 

3. ความพึงพอใจกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู         
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ส านกัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
กระบ่ี มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นทางบวกในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ค าส าคัญ : ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน, ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน, 

ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
 
ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to explore the level of teachers’ 
satisfaction and morale to perform their job in Expanded Educational 
Opportunity schools under Krabi Primary Educational Service Area Office, and 
to investigate the relationship between those teachers’ job satisfaction and 
morale. The questionnaires with satisfaction reliability at α = 0.91 and morale 
reliability at α = 0.95 were administered with the sample group of 248 
teachers. The collected data were analyzed in terms of frequency 
distributions, percentages, means, standard deviations and Pearson product-
moment correlation coefficient.The findings of the study were as follows: 

1. The job satisfaction of teachers in the Expanded Educational 
Opportunity schools under Krabi Primary Educational Service Area Office, 
were both at high level for overall and every aspect; especially in their 
responsibilities and the successes in their job. 
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2. The morale of teachers to perform their job in the Expanded 
Educational Opportunity schools under Krabi Primary Educational Service 
Area Office, were also both at high level for overall and every aspect; 
particularly in terms of stability in their job and the relationship among their 
colleagues. 

3. The relationship between job satisfaction and morale of teachers 
in the Expanded Educational Opportunity schools under Krabi Primary 
Educational Service Area Office, performed at linearly high positive correlation 
with the statistical significance level at .01. 

Keywords : Job Satisfaction, Job Morale, Teachers in Expanding Educational 

Opportunity Schools. 

บทน า 
 

การพัฒนาประเทศให้ ไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์            
ต้องเร่ิมต้นจากการพัฒนาคุณภาพคนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 ของประเทศไทยจึงมุ่งเน้นไปท่ี           
การพัฒนาแบบองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการกระบวนการทุกด้าน               
ให้เช่ือมโยงกนั (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2545) ต่อมา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นครรลองน าทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วยยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของ
ประเทศ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยัง่ยืน พฒันาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง
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ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ (คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 2549 : ศ–ฬ) มีการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ครอบครัวชุมชนสงัคม
และประเทศโดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งสู่ “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุด้วยความ
เสมอภาคเป็นธรรมและมีภมูิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง” ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2554 : ช – 8) 

การศึกษานัน้เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นส่วน
ส าคญัในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม การจัดการศึกษา          
ท าให้มนุษย์มีความพร้อมทัง้ด้านความรู้และความสามารถในการประกอบสมัมาชีพ 
สร้างประสบการณ์ กลอ่มเกลาให้บคุคลมีศีลธรรม จริยธรรมอนัดี ก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสงัคม สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ รวมถึงปัจจัยเกือ้หนุนให้
บคุคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยการจดัการศกึษาในประเทศไทยซึง่เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งเน้นความส าคญัทัง้ในด้านความรู้ 
คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการได้อย่างเหมาะสม  (ศึกษาธิการ, 
2546 : 1-5) ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลเุจตนารมณ์ดงักล่าว สถานศึกษา
จะต้องได้รับความร่วมมือจากบคุคลและองค์กรหลายๆ ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 
ครูผู้สอนและชมุชน โดยเฉพาะครูนัน้ถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการจดัการศกึษา 
เพราะครูเป็นผู้ ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากท่ีสดุ และท าหน้าท่ีโดยตรงในการอบรมสัง่สอนให้
ความรู้และทักษะแก่ผู้ เรียนท่ีพร้อมจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติต่อไป 
นอกจากนีค้รูยงัมีหน้าท่ีและบทบาทในการสง่เสริมคณุสมบตัิท่ีดีงามต่างๆ ให้แก่ผู้ เรียน
ท่ีจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ สง่เสริมให้เกิดการพฒันาในทกุ ๆ ด้าน อนัจะท าให้
ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสงัคม 

การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยส าคญัในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจ ขวัญก าลังใจและความศรัทธาเช่ือมั่นในองค์กรของ
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บุคลากรในองค์กรอันจะช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ (คณะกรรมการข้าราชการครู, 2546 : 1) สอดคล้อง
กบัแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2547 : 15) ท่ีกล่าวว่า ถ้าบุคคลในองค์กรเกิด
ความไม่พอใจในการท างานและขาดขวัญก าลังใจย่อมท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานต ่าลง ส่งผลเสียต่องานได้ ทัง้นี ้พรนพ พกุกะพนัธุ์ (2544 : 232) ได้กล่าวว่า 
ขวญัก าลงัใจท่ีเกิดขึน้ในการท างานใดๆ ย่อมขึน้อยู่กับนโยบายการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดความสนใจอย่างจริงจัง และมีความจริงใจท่ีจะ
กระท าสิ่งต่างๆ อย่างต่อเน่ืองอนัจะน าไปสู่การมีขวญัก าลงัใจหรือขาดขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบตัิงานนัน้ๆ 

ฉะนัน้  การท่ีครูจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ ครูจะต้องมีความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจท่ีดีได้รับการตอบสนอง
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม อันก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน มีวินัย
ปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน เข้าใจองค์กรดีขึน้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่ือมัน่ในองค์กร
ของตนเอง ท าให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ การขาด
ขวญัก าลงัใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบตัิงานจะท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านีย้่อมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา การจดัการศึกษาจึงควรให้ความส าคญั
อยา่งจริงจงัตอ่ความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจของครู 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เป็นหน่วยงานทาง
การศกึษาท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรียนซึ่งสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ประกอบด้วย
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น กระจายอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดัครอบคลมุ 8 อ าเภอ โดยครูในสงักดัต้องมี
ภาระหน้าท่ีและรับผิดชอบมากมายกว้างขวาง ต้องแบกรับภาระงานทัง้ในเวลาปฏิบตัิ
ราชการปกติและนอกเวลาราชการอยู่เสมอ การท่ีครูต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติ
หน้าท่ีดงักล่าว อาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายเหน่ือยล้า เกิดความเฉ่ือยชา ขาดความ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

298 

กระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน อนัจะสง่ผลเสียต่อการจดัการศกึษา
โดยรวมได้เป็นอย่างยิ่ง (อรกาญจน์ ฉีดเสน, 2556 : 3)โดยเฉพาะในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษานัน้ ครูจะต้องรับผิดชอบในการจดัการศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรืออาจต้องรับภาระในการจัดการศึกษาในช่วงก่อน
ประถมศึกษาอีกด้วย ครูส่วนใหญ่จึงมีภาระหน้าท่ีมากขึน้กว่าปกติ ย่อมส่งผลต่อขวญั
ก าลงัใจของครูอย่างแน่นอน ข้อเท็จจริงท่ีพบในประเทศไทยประการหนึ่งท่ีรับรู้กนัทัว่ไป
คือ ครูเป็นกลุ่ม ข้าราชการท่ี ร่วมในโครงการเกษียณก่อนก าหนดจ านวนมาก              
อย่างน่าเป็นห่วง (มติชนรายวัน, 2555) นับเป็นการสูญเสียก าลังคนท่ีน่าเสียดาย          
อยา่งยิ่ง ผลเช่นนีอ้าจมาจากการขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานก็ได้  

ผู้ วิจัยจึ งสนใจ ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความพึ งพอใจและขวัญ ก าลังใจ                
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เพ่ือให้ทราบว่าข้าราชการครู                     
ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียนเหล่านีมี้ความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานในโรงเรียนเพียงใด 
และมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใดผลการศึกษาท่ีได้น่าจะเป็นข้อมูล             
ให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมีความเข้าใจถึงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของครู น ามาสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารเพ่ือเพิ่มพูน
ประสทิธิภาพในการจดัการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 
1. เพ่ือหาระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่ 
2. เพ่ือหาระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
3. เพ่ื อห าความสัมพั น ธ์ ระหว่ า งค วามพึ งพ อ ใจ กับ ขวัญ ก าลั งใจ                     

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
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สมมตฐิานของการวจิัย 
 

ความพึงพอใจกบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี                    
มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระดบัสงู 

 
วธีิการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ในปีการศึกษา 
2559 ซึง่มีจ านวน 653 คน 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ก าหนดขนาดตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan, 1970) ได้จ านวน 248 คน ท าการสุ่มด้วยวิธีการแบ่งแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified sampling)จ าแนกตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากนัน้จึงสุ่ม
อย่างง่าย(Simple Random Sampling) จากแต่ละโรงเรียน โดยกระจายให้ครอบคลมุ
ความหลากหลายของประชากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากร 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาที่ใช้การวจิัย 
การวิจัยครัง้นีท้ าการศึกษา ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤศจิกายน               

พ.ศ. 2559 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น แบบสอบถาม(Questionnaires)      

มี 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ 
ตอนท่ี 2 สอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ใน 5 ด้านคือ               

ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงาน           
ท่ีปฏิบตัิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี รวมข้อค าถาม
จ านวน 29 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ           
ลิเคิร์ท (บญุชม ศรีสะอาด, 2545 : 72-73) 

ตอนท่ี 3 สอบถามระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานใน 5 ด้าน คือ             
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน                

ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 
1) ความส าเร็จในการท างาน 
2) การได้รับการยอมรับนบัถือ 
3) ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
4) ความรับผิดชอบ 
5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจัยค า้จุน (Hygiene factors) 
 

ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 
1) นโยบายและการบริหาร 
2) ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลใน

หน่วยงาน  
3) ความมัน่คงในการท างาน 
4) สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5) รายได้และสวสัดิการ 
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ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านรายได้และ
สวัสดิการ รวมข้อค าถามจ านวน 37 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า                
5 ระดบั ตามวิธีการของลเิคิร์ท (บญุชม ศรีสะอาด, 2545 : 72-73)เช่นเดียวกนั 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา              
โดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่าข้อค าถามในมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ท่ี 1.00 ทุกข้อ
และเม่ือน าไปทดลองใช้กับข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านควนต่อ โรงเรียนชุมชน                
บ้านศาลาด่าน โรงเรียนวัดโคกยางรวมจ านวน 30คน เพ่ือหาค่าดัชนีความเช่ือมั่น 
พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronlach’s Alpha Coefficient) ของ
ตอนท่ี 2 เท่ากบั 0.91และตอนท่ี 3 เท่ากบั 0.95 จึงถือวา่แบบสอบถามฉบบันีมี้คณุภาพ
เพียงพอส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้

 
ผลการศึกษา 
 

การวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต พืน้ ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก  
ทัง้ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบและความส าเร็จ           
ในการท างาน 

2. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก          
ทัง้ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในการท างาน และ           
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน 

3. ความพึงพอใจกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู            
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบ่ี 
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นทางบวกในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
 

ผลการศกึษาความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงันี ้

1. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน          
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทัง้โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรับผิดชอบ เก่ียวกับการตัง้ใจ
ปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุ ด้าน ความส าเร็จในการท างาน เก่ียวกบัการได้ใช้
ความรู้ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 
เก่ียวกบัการมีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา หรือศึกษาดงูาน ด้านลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบตัิ เก่ียวกบังานท่ีปฏิบตัิส่งผลให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ เก่ียวกับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิจยัท่ีได้เช่นนี ้
เน่ืองจากข้าราชการครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ            
ท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพครูและการด ารงซึ่งความเป็นครูของแต่ละคน 
อาจก าหนดได้วา่ครูมีงานสอน งานอบรม และงานพฒันาศิษย์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูรและแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของความรับผิดชอบต่างๆ เหล่านัน้ยงั
ประกอบไปด้วยภาระหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายนอกจากงานสอน แต่ด้วยในจิต
วิญญาณของความเป็นครู ท าให้ข้าราชการครูล้วนตัง้ใจปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย         
ให้ดีท่ีสดุ ทัง้การท างานในภาระหน้าท่ีส่วนบุคคล และการปฏิบัติงานร่วมกบับุคคลอ่ืน 
ต้องมีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและเสร็จทันเวลา           
ท่ีก าหนด ในการท่ีสถานศกึษามอบหมายงานท่ีน่าสนใจและท้าทายความสามารถท าให้
ข้าราชการครู ได้ใช้ความคิดริเร่ิมกล้าตัดสินใจมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และศึกษางานได้
เตม็ท่ี 

ผลข้างต้นนัน้ สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย  (Two Factor Theory) ของ
เฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg, Mausner, and Snyderman, 1959 : 113-115) ท่ีกล่าวถึง
ปัจจยัจงูใจท่ีท าให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบตัิหรือเป็นตวักระตุ้นให้คนเกิดความพอใจ
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ในการปฏิบตัิงานและปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพคือ ความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบตัิงาน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของตนเองตามความต้องการอย่างเต็มท่ี และการท่ี
ผู้บงัคบับญัชาได้ให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบตัิงานได้รับผิดชอบในการท างานของตนเองอย่าง
อิสระ โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการตรวจสอบ หรือควบคุมการท างานมากเกินไป 
หรือโอกาสท่ีจะได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มมากขึน้
รวมทัง้การให้อ านาจการได้รับความไว้วางใจขึน้มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองรวมทัง้การมอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมเป็น
วิธีการหนึง่ในการจงูใจให้มีการปฏิบตัิงานเต็มท่ีมากขึน้ ความพงึพอใจท่ีเกิดขึน้จากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี
การได้รับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบการควบคมุการท างานและวิธีการท างานท าให้ข้าราชการครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความผูกพันต่องานส่งผลท าให้ข้าราชการครู         
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึน้และเร่ืองความส าเร็จในการท างาน หาก
ข้าราชการครูมีความรู้สึกพึงพอใจ และปลาบปลืม้ใจในความส าเร็จของงาน เม่ือมี
ผลงานปรากฏเด่นชดัหรือเม่ือได้ท างานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ให้ลลุ่วงไปตาม
ความต้องการ และบรรลุตามวตัถุประสงค์ของงานท่ีวางไว้ เป็นการกระตุ้นให้ครูเกิด
ความเต็มใจท างานอยา่งอ่ืนตอ่ไป และเร่ืองลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิต้องเป็นงานท่ีน่าสนใจ
งานท่ีต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือท าหรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะ
สามารถกระท าได้ตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้ เดียวรวมทัง้การท่ีสถานศึกษามีการ
พิจารณามอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล
และในการมอบหมายงานให้ครูปฏิบตัิมีการสร้างความเข้าใจในเร่ืองขอบข่ายหน้าท่ีและ
ภาระงานท่ีครูต้องปฏิบตัิอย่างชดัเจนท าให้ครูท างานได้สะดวกรวดเร็วและได้รับอิสระ
ในการปฏิบตัิงานและมีงบประมาณเพียงพอเม่ือครูเจอปัญหาในการปฏิบตัิงานสามารถ
ขอรับค าแนะน าและความช่วยเหลือจากหวัหน้าฝ่ายงานได้จนครูสามารถแก้ปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ท้ายท่ีสุดครูก็จะเห็นความส าคัญของงานท่ีปฏิบัติและมองเห็น
ความส าเร็จท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจนนอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ
เสริมศกัด์ิประสารแสง (2542 : 22) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัส าคญัของขวญัและก าลงัใจในการ
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ปฏิบตัิงานว่าคนเราโดยมากมีความพอใจแท้จริงเม่ือได้ท างานท่ีตนชอบผู้ปฏิบตัิงานจะ
ชอบงานของตนเม่ือได้รับการตรวจแนะน าอย่างใกล้ชิดจะท างานนัน้ๆ ได้อย่างสบายใจ
มากจะพยายามท าอย่างดีและรู้สึกว่างานนัน้ให้โอกาสแก่ตนท่ีจะใช้ความสามารถได้
อย่างเต็มท่ีและตนเองเจริญขึน้ด้วยรวมทัง้สอดคล้องกับทฤษฎีของแม็คเคล็ลแลนด์  
(McClelland, 1973) ที่ได้ให้แนวทางไว้ว่ามนุษย์ต้องการประสบความส าเร็จตาม
แนวคิดตนเองท่ีต้องการก าหนดเป้าหมายท่ีค่อนข้างยากและสามารถด าเนินการให้
บรรลสุมประสงค์ได้ให้กบัตนเองโดยมนษุย์สนใจท่ีจะปฏิบตัิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย
มากกว่าท่ีจะสนใจผลตอบแทนหรือเงินรางวลัที่จะได้รับและมนษุย์ชอบท่ีจะได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักด์ิพงศ์ 
ธรรมอาชวกุล (2550) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวดัลพบุรี ซึ่งพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบในระดับมาก รวมทัง้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ             
สุภาณี จินดาหลวง (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร               
ในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน พบว่าปัจจัยจูงใจ              
ด้านความรับผิดชอบมีความพงึพอใจในระดบัมาก 

สิ่งเหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ
ครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบ่ีจะมีระดับสูง หากได้รับการตอบสนองด้านความรับผิดชอบและ  
ด้านความส าเร็จในการท างาน  

2. ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติงานทัง้โดยรวมและ           
รายด้านอยู่ในระดบัมาก ซึง่พบว่า ด้านความมัน่คงในการท างาน เก่ียวกบัความเช่ือมัน่
ในความมัน่คงและไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในหน่วยงาน 
เก่ียวกับการมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและ           
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การบริหารงาน เก่ียวกับระบบการบริหารงานท่ีเอือ้อ านวยต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
ด้านรายได้และสวัสดิการ เก่ียวกับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับวุฒิ การศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เก่ียวกับความเหมาะสม
ของจ านวนบุคลากรในองค์กรกับปริมาณงาน ผลท่ีพบว่าความมั่นคงในการท างาน               
ในเร่ืองความเช่ือมั่นต่อความมั่นคงและไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนงานเน่ืองจากต าแหน่ง
ข้าราชการครูมีความมั่นคง มีเกียรติเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน                
ไม่มีความกังวลว่าจะถูกหน่วยงานให้ออกจากต าแหน่งงาน การได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง ความยตุิธรรมในการท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพหรือความมัน่คงขององค์กร 
การให้ความมัน่ใจว่าจะไม่ประสบสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น การไม่มีงานท า การสญูเสีย
ต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การสูญเสียรายได้ การขจัดความกลัว เป็นสิ่งท่ีสร้าง                   
ความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึน้ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน                   
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคลในองค์กรเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ข้าราชการครู            
ก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องการเพ่ือนร่วมงานเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาหารือหรือช่วยเหลือ                  
เม่ือประสบปัญหาจากการปฏิบัติงานต้องการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ร่วมงาน
ต้องการความจริงใจความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า
และเป็นท่ียอมรับจากผู้ อ่ืนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะถ้าข้าราชการครูได้รับ              
สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี                    
เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจแต่ถ้าไม่ได้รับสิ่งเหล่านีอ้าจท าให้ครูรู้สกึเบ่ือหน่าย
เฉ่ือยชาขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน 

จากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นไปตามแนวคิดในทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow,1943 : 370) ขัน้ท่ี3ท่ีกล่าวว่ามนษุย์ต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะซึง่หมายถึงความต้องการท่ีจะเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืนและต้องการมีสมัพนัธภาพ
ท่ีดีกับบุคคลอ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการในสิ่ง
ต่อไปนีคื้อมีเพ่ือนสนิทไม่ต้องการอยู่คนเดียวการยอมรับจากกลุ่มเช่นกลุ่มครอบครัว
กลุ่มเพ่ือนกลุ่มท่ีท างานการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและ
ความต้องการขัน้ท่ี4ท่ีกล่าวว่ามนษุย์ต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นท่ียอมรับ
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นับถือจากผู้ อ่ืนซึ่งหมายถึงความปรารถนาท่ีมองตนเองมีคุณค่าสงูเป็นท่ีน่าเคารพยก
ย่องจากตนเองและผู้ อ่ืนต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถมีคณุค่ามีเกียรติ 
มีต าแหน่งมีฐานะบุคคลท่ีมีความต้องการประเภทนีจ้ะเป็นผู้ ท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง
และรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่มีประโยชน์ 

ซึ่งผลจากการวิจัยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเกิดขวัญก าลังใจท่ี ดีของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษากระบ่ี มาจากความมัน่คงในการท างานและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
ในหน่วยงาน 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจกบัขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษากระบ่ี ทัง้ในเชิงของตัวแปรย่อยแต่ละด้านและภาพรวม พบว่ามีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็นบวกท่ีระดบันยัส าคญั .01 ทัง้สิน้ แสดงว่าเป็นความสมัพนัธ์
ในทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับขวัญก าลังใจด้านนโยบายและการบริหารงานและขวัญก าลังใจ           
ด้านความมั่นคงในการท างาน ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 และ 0.77 
ตามล าดบั 

ผลเช่นนี ต้รงกับ ปัจจัยค า้จุนตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg, Mausner, and Snyderman, 1959) ท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้คนเกิดความ
พอใจท่ีจะท างาน และท่ีเรียกกันว่าปัจจัยค า้จุนก็เพราะว่าถ้าปัจจัยประเภทนีอ้ย่างใด
อย่างหนึ่งขาดไปคนก็อาจมาท างานแต่ท าด้วยความไม่เต็มใจ สภาพเช่นนีท้ าให้คนเกิด
อาการสขุภาพจิตเสื่อมได้ในเวลาต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการจัดการและ
การบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การบริหารจัดการท่ีมีความ
ยืดหยุ่น ดังนัน้ ผู้ บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะเฉพาะ              
ในการบริหารด้วยการใช้เทคนิคในการปฏิบัติเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์              
มีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจของคนทกุฝ่ายและในด้านการก าหนดนโยบายต้อง
มีนโยบายในการบริหารงานท่ีชดัเจน ผู้ปฏิบตัิงานได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย
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อย่างเพียงพอ เพ่ือความเข้าใจตรงกนัและทกุคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้
นอกจากนัน้ถ้าบุคคลได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการท างาน            
ได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์เก่ียวกบันโยบาย ย่อมเป็นแรงจงูใจในการท างาน
ให้ส าเร็จมากยิ่งขึน้ หากบุคคลในองค์กรไม่เข้าใจชัดเจนถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
รวมทัง้ไม่เข้าใจมาตรฐานและเปา้หมายของงานแล้วย่อมมีความสบัสนเพราะจะปฏิบตัิ
ได้ไมถ่กูต้อง ซึง่สง่ผลให้เกิดความไมพ่อใจในงานได้ 

นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานรวมกบัความ
พึงพอใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.73 และ 0.78 ตามล าดับ 
ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีน่าสนใจตรงกบัความรู้ความสามารถ ท้าทายความสามารถ
ต้องใช้ความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความ
ยากง่ายและกว้างขวางและเป็นงานท่ีต้องใช้ความคิดมาประดิษฐ์คิดค้นคว้าหาสิ่งใหม่
หรือแบบใหม่ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ โดยงานท่ีท้าทายความสามารถ           
มีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานมากกว่า และผู้ ปฏิบัติงานได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ อนัจะน ามาซึ่งความพึงพอใจ
ในการท างานท่ีสมัพนัธ์กบัการได้รับเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่งให้สงูขึน้ เพราะการมี
โอกาสเลื่อนต าแหน่ง จะช่วยให้คนมีความกระตือรือร้นในการท างาน และโอกาสท่ีจะได้
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการท างาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้
ตนเอง รวมทัง้การสง่เสริมให้ผู้ปฏิบตัิงานมีโอกาสเติบโตด้านความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญมากขึน้ไม่ว่าจะโดยการฝึกอบรม การให้ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การ
สร้างประสบการณ์ในการท างานต่างๆ การได้รับปัจจยัเหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองจงูใจให้คน
เกิดความขยนัหรือมีชีวิตชีวาในการท างานเป็นเคร่ืองปรุงท าให้เกิดรสชาติในการท างาน 
ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้ล้วนมีความสมัพันธ์เชิงเส้นในระดับสูงทัง้สิน้ ดงันัน้ ในภาพรวมจึง
ปรากฏว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูมีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางเดียวกันในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ท่ี 0.81 ดังนัน้ ความพึงพอใจกับขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน จึงมี
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ความสมัพันธ์เชิงเส้นทางบวกในระดบัสูงเป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัยของของเฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg, Mausner, and Snyderman, 1959) อยา่งแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบตัิ 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษากระบี่ มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 บุคลากรเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีสดุในการขบัเคลื่อนงานต่างๆ ของ
องค์กรให้ประสบความส าเร็จ หากหน่วยงานใดมีการสร้าง ดูแลให้บุคลากรเกิด             
ความพึงพอใจและขวัญก าลงัใจได้สูงสุดแล้ว หน่วยงานเหล่านัน้ก็จะเกิดสมัฤทธ์ิผล          
ในงานได้สงูสดุเช่นเดียวกนั ดงันัน้ การเสริมสร้างความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจให้กบั
บคุลากรควรเป็นงานที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคญัอยา่งตอ่เน่ือง 

 1.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในด้าน              
ความรับผิดชอบมีระดับความพึงพอใจสงูสุด ในประเด็น การตัง้ใจปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดีท่ีสุด รองลงมา คือ ความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้า           
ในต าแหน่งหน้าที่ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบ ัติ และท้ายสุด คือ ด้านการได้รับ             
การยอมรับนับถือนั่นแสดงให้เห็นว่าการมอบหมายงานให้ถูกต้อง เหมาะสมตรงตาม
ความสามารถของครู ให้ครูได้เห็นคณุค่าของตนเอง ได้ใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มท่ีเหมาะสมกบังานนัน้ ย่อมมีคณุค่าและความหมายและสง่ผลให้ผลการปฏิบตัิงาน
ดีตามไปด้วยผู้ บ ริหารจึงไม่ควรละเลยต่อการเอาใจใส่ต่อบุคลากรในสังกัดต่อ            
การมอบหมายงานให้ถกูต้อง เหมาะสม 

 1.3 ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในด้าน                 
ความมัน่คงในการท างาน มีระดบัขวญัก าลงัใจสงูสดุ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีระดับขวัญก าลังใจในล าดับท้ายสุดนั น้ แสดงให้เห็นว่าครูมีความมั่นใจ             
ในความมั่นคงของ การท างานในปัจจุบัน เพราะสัมผัสได้ว่าเป็นงานในต าแหน่งท่ีมี
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เกียรติเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน ยินดีปฏิบัติงานร่วมกันกับเพ่ือน
ร่วมงานด้วยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อกนั มีความเป็นกนัเองและจริงใจต่อกนั มีบรรยากาศ
ในการท างานร่วมกันอย่างฉันท์มิตร แต่มีข้อสังเกตให้เห็นว่าระดับขวัญก าลังใจใน            
การท างานร่วมกันกับผู้ ใต้บังคับบัญชาจะต ่ากว่าการท างานร่วมกันในระดับเพ่ือน
ร่วมงานในข้อนีผู้้บริหารจึงควรทบทวนบทบาทของตนเองว่าสามารถครองตน ครองคน 
และครองงานได้อยู่ในระดบัใด การครองคนได้อย่างเหมาะสมย่อมจะมดัใจคนซึ่งเป็น
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ทุ่มเททัง้กายและใจในการท างานได้ด้วยความศรัทธา มีค่าเหนือยิ่ง
กวา่การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากระบี่ มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้

 2.1 การศึกษาระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูในทกุโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากระบี่  

 2.2 การศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจและขว ัญก าลงัใจ              
ในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการครูในโรงเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษา และ           
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

 2.3 การศึกษาการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและขวัญก าลงัใจ          
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานหรือ
สถานภาพพืน้ฐานอื่นๆ 
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