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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบู รพา
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรของโรงเรียนพร้าวบูรพา ปีการศึกษา
2556 จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2
ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของบุคลากร
โรงเรียนพร้าวบูรพา ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา อาเภอพร้าว
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี 2 ปั จ จั ย ของ Herzberg ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) ปั จ จั ย จู ง ใจ ได้ แ ก่
ความสาเร็จในงาน ความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) ปัจจัยป้องกัน
นโยบายและการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สภาพการทางาน เงินเดือน
ความปลอดภัยในการทางาน และ สถานภาพ พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยป้องกัน ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสามารถจัดลาดับ ได้ดังนี้ ด้านความสาเร็จในงาน ด้านความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติตามลาดับ สาหรับปัจจัยป้องกันพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถจัดลาดับได้ดังนี้ ด้านสถานภาพ ด้านนโยบายและการบริหาร
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ขององค์กร ด้านความสั มพัน ธ์กับผู้ อื่น ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
เงินเดือน และด้านสภาพการทางานตามลาดับ
คาสาคัญ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Abstract
This research aimed to investigate the personnel performance satisfaction of
PhraoBurapha School, Phrao District, Chiang Mai Province. The population used in this research
was the personnel of PhraoBurapha School in the academic year 2013. The number was 15. The
tools used in this research comprised 2 sets. The first set was a questionnaire dividing into 2
parts. The first part was concerning the status of respondent. The second part was about the
personnel performance satisfaction of PhraoBurapha School. The second set was an in-depth
interview. The questionnaires were analyzed through frequency, percentage, mean and standard
deviation and the in-depth interview were analyzed through a content analysis
The results of the study were as follows. The personnel performance satisfaction of
PhraoBurapha School, Phrao District, Chiang Mai Province by using the two-factor theory of
Herzberg consisting of 1) motivation factors including job success, recognition, responsibility,
progress and performance nature 2) protection factors including policy and organizational
management, governance, relationships with others, working conditions, salaries, security at
work and status. It revealed that the most personnel satisfied with the personnel performance
deriving from motivation factors and protection factors.
When considering each factor, it was found that according to the motivation factors, the
staff satisfied with the overall performance at the high level and could be ranked as follows:
job success, recognition, responsibility, progress and performance nature Regarding the
protection factors, it showed that the staff satisfied with the overall performance at the high
level and could be ranked as follows: status, policy and organizational management, relations
with others, security at work, governance, salaries and working conditions.
[416]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

Keyword
Personnel Performance Satisfaction, PhraoBurapha School, Phrao District, Chiang Mai
Province
บทนา
การบริหารจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545)
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการงบประมาณงานบุคลากร
และการบริหารทั่วไปไปยังสานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบั ติการที่สาคัญที่สุด เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็น
เช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นสาคัญ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้บุคลากรทางการศึกษาคือครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาอื่น ๆ เป็นปัจจัย
สาคัญจนอาจกล่ าวได้ว่าไม่มีครู ก็ไม่มีโ รงเรียนดังนี้คนหรือบุคลากรจึงถือได้ว่าเป็นหั ว ใจของการบริห ารที่ทุก
หน่วยงานจะขาดเสียมิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาสมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2530, 10) กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพดังกล่าวได้นั้น ต้องอาศัยทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารงาน 4 อย่าง ที่เรียกย่อ ๆ ว่า
“4M’s” ได้แก่ บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่ง
บุคลากรได้รับ การพิจ ารณาว่าเป็น ปั จจั ย ที่ส าคัญที่สุดในการบริห าร ทั้งนี้เพราะบุคลากรเป็นผู้จั ดหาและใช้
ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหน่วยงานใดก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่
มีความเก่งกล้าสามารถแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ก็จะดีตามมาเอง อาจกล่าวได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการศึกษาในกระบวนการบริหารจึงได้กาหนดให้การบริหารด้านบุคลากรเป็น
กระบวนการหนึ่งของการบริหารทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงดูดและบารุงรักษาคนดีมีความรู้ความสามารถไว้
ในหน่วยงานให้มากที่สุดและนานที่สุดเท่าที่หน่วยงานต้องการ มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, 7) ได้
กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลถึงประสิทธิผลขององค์กร ถ้าองค์กรไม่สามารถระดมความ
ร่วมมือหรือแนวโน้มสมาชิกแต่ละคนทุ่มเทกาลังกายกาลังใจที่มีอยู่ออกมาใช้ในการทางานได้ องค์กรนั้นก็อาจจะ
ประสบความสาเร็จดังกล่าวจะต้องมีการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรเพื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ลดความขัดแย้ง เนื่องจากทุกคนมุ่งที่จะทาประโยชน์ให้กับองค์กร
รวมทั้งเกิดความไว้วางใจกันในกลุ่มสมาชิก มีความจงรักภักดีต่อองค์กรช่วยลดอัตราการโอนย้าย การขาดงานและ
ลาออก ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สายพิณ สว่างจิต (2548, 1) ได้กล่าวถึงบุคลากรว่า บุคลากรขององค์กร
เปรี ยบเสมือน “ต้น ทุน ” ที่มีค่ามหาศาล ทั้งยังเป็นต้นทุนที่องค์กรต้องรักษาและลงทุนเพิ่มอย่างสม่าเสมอ
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เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีคุณค่า เหมาะสมแก่องค์กรในระยะยาว การที่แต่ละองค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากับองค์กรต้องเสียต้นทุนที่มีค่า ไปเพื่อที่จะสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร เข้ามาทดแทน ทาให้องค์กรสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มาพอสมควร
โรงเรี ย นพร้ าวบู ร พา อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสั นคะมอก ตั้ งเมื่อ วันที่ 1
พฤษภาคม 2482 รวมเป็นเวลาประมาณ 74 ปีจนถึงปัจจุบัน ตั้งที่อยู่ 113 หมู่ 2 ตาบลป่าตุ้ม อาเภอพร้าวบูรพา
จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจ ภาระงานและปัจจัยการจัดการของโรงเรียนโดยจัดการศึกษา 3 ระดับ คือระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมีภารกิจต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2556 เน้นสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อลดการท่องจา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการนาเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนกาหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรตลอดถึงนักเรียนให้มีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถ มีวินั ย มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการศึกษาต่อระดับ ที่สู งขึ้น หรือสามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
(โรงเรียนพร้าวบูรพา, 2556,.5)
จากบริบทที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ธงชัย สันติวงษ์ (2533, 39) ได้กล่าวว่า ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กรใด ๆ ดังผู้บริหารควรให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในการ
คงอยู่ของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้คาดคะเนและกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนาไปสู่การร่วมมือในการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะความสาเร็จของงานขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ องค์กรใดมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจสูง ก็จา
ส่งผลต่อความส าเร็ จ ในการปฏิบั ติงาน และส่ งผลถึงประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลขององค์กรในที่สุ ด ดังนั้น
ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรประสบความสาเร็จจาเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของบุคลากร หาวิธีการเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ หรือแรงจูงใจ เพื่อที่จะสามารถผลักดันพฤติกรรมในการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มความ
ต้องการในการอยู่ร่วมในองค์กรให้นานที่สุด
โรงเรียนพร้าวบูรพาต้องการให้เกิดความพึงพอใจและสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรจะได้ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน ความต่อเนื่องของเนื้อหา
การเรีย นการสอน และในงานฝ่ายต่าง ๆ มีผู้ ที่มีความรู้ห รือมีความช านาญที่รั บผิ ดชอบต่อเนื่อง ดังนั้นทาให้
โรงเรียนพร้าวบูรพาได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน มีความรักและผูกพันกับโรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพาว่า ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสาคัญ
[418]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ ผลจากการวิจัยจะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบแหล่งที่มาของ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ตลอดจนนาข้อมู ลไปจัดระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนพร้าวบูรพา
วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนพร้าวบูรพา
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวมจานวนทั้งหมด 15คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด คือชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม และชุ ดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้ อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพร้าวบูรพา เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ
Herzberg (อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) ซึ่งปัจจัยประกอบด้วย (1) ปัจจัยจูงใจ และ (2) ปัจจัยป้องกัน
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 15 คน โดย
มีเนื้อหาการสัมภาษณ์ตามแนวคิด ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (อ้างใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
สาหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านโดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมี
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว จากนั้นจึงได้นาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลการโรงเรียนต้นรุง อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ. 9845และผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความ
เข้าใจทางด้านภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย
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3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้ว ยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
โรงเรีย นพร้าวบู ร พา อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้ น 15 คน ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งผู้ วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนจานวนทั้ งสิ้น 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด นอกจากนั้นแล้ว
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียนพร้าวบูรพา จานวน 15 คน โดยนัดหมายเป็นรายบุคคล เริ่มทาการ
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 6 -29 มกราคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอัด เทป เมื่อทาการสัมภาษณ์แล้ว
เสร็จ จึงทาการถอดเทป จดบันทึก จัดทารายงานสรุป แล้วจึงดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย น าแบบสอบสอบถามที่ร วบรวมได้ทั้งหมดมาดาเนินการตามขั้นตอนด้ว ยวิธีทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ความถี่ และหาค่าร้ อยละ แล้วนาเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (μ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) นาเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย โดยกาหนดระดับความคิดเห็ นออกเป็น
5 ระดับ และกาหนดระดับคะแนนดังต่อไปนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนา
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ผลการวิจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
แนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzbergซึ่งประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็จในงาน ความยอมรับ
นับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) ปัจจัยป้องกันนโยบายและการบริหารของ
องค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ อื่น สภาพการทางาน เงินเดือน ความปลอดภัยในการ
ทางาน และ สถานภาพ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกิดจากปัจจัย
จูงใจและปัจจัยป้องกัน ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และในรายด้านพบว่าด้านความสาเร็จในงานมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากบุคลากรพึงพอใจที่สอนให้
นักเรียนประสบความสาเร็จในการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
สาหรับปัจจัยป้องกันพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ ในระดับมาก และในราย
ด้านพบว่า ด้านสถานภาพ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเนื่องด้วยบุคลากรได้รับการยกย่องในอาชีพที่ทาอยู่
โดยให้เหตุผลคือ ครอบครัวของบุคลากรให้การยอมรับในการทางาน งานเลยเวลาไม่เป็นปัญหาในครอบครัว
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพร้าวบูรพา เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจ สามารถจัดอันดับความคิดเห็นในแต่ละด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง
ต่าสุดดังนี้ ด้านความสาเร็จในงานด้านความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ตามลาดับ
จากปัจจัยจูงใจ สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านความสาเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า
ความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ในส่วนที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน น้ อย คือได้รับงานตรงกับความถนัดและความสามารถของท่าน โดยอธิบาย
เพิ่มเติมได้ว่า ครูจะประสบความสาเร็จได้เมื่อสอนให้นักเรียนประสบความสาเร็จการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่
รับผิดชอบบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ส่วนในด้านการยอมรับนับถือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า อาชีพที่ทาอยู่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย คือการ
ได้รับการยกย่อง ชมเชยและการยอมรับจากบุคลากร ผู้บริหารในโรงเรียนมีผล โดยมีเหตุผลว่า บุคลากรต้องการ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
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สาหรับด้านความรับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ความรับผิดชอบในหน้าที่การทางาน
ของตัวเองมีความชัดเจน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานน้อย คือ ได้รับผิดชอบงานตรงตามความรู้ที่ศึกษามา โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า บุคลากรจะปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และงานที่รับผิดชอบนั้นตรงกับความสามารถ ทาให้
งานประสบความสาเร็จทุกครั้ง
ส่วนด้านความก้าวหน้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้า
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย คือได้รับ การ
สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมดูงาน สัมมนา และศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ โดยให้เหตุผลว่าในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนพร้าวบูรพามีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สาหรับด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ได้ใช้ความรู้ที่หลากหลายในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่ วนที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานน้อย คือมีอิสระในการกาหนดเวลาในการทางานของตนเองโดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงกับความสามารถ ความถนัด งานทีป่ ฏิบัติเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด งานทุกชิ้นเสร็จตรงตามเวลา
ส่วนปัจจัยป้องกัน สามารถจัดอันดับความคิดเห็นในแต่ละด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่าสุด
ดังนี้ ด้านสถานภาพ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้ อื่น ด้านความปลอดภัยใน
การทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการทางานตามลาดับ
จากปัจจัยป้องกันสามารถสรุ ปเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
อาชีพของตนเองเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว อาชี พที่ทาอยู่เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมและการทางานไม่
เป็นปัญหาต่อครอบครัวของตนเอง ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้อย คือบุคคลอื่นให้การยกย่องในอาชีพที่ทาอยู่ โดยให้เหตุผลคือ ครอบครัวของบุคลากร
ให้การยอมรับในการทางาน และงานเลยเวลาไม่เป็นปัญหาในครอบครัว
ส่วนด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า สถานศึกษาของตนเอง
ได้เขียนนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้อย คือ สถานศึกษามีการจัดระเบี ยบข้อบังคับในการทางานที่ชัดเจน และฝ่ายบริหาร
ชี้แจงนโยบายให้ ทั่วถึง โดยสามารถอธิบ ายเพิ่มเติ มได้ว่า นโยบายของโรงเรียนการทาเป็นลายลักษณ์อักษร
โรงเรียนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน และในการกาหนดหน้าที่การทางานก็มีความชัดเจน และมีการทา
เป็นคาสั่งทุกครั้งด้วย
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สาหรับด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ตนเองได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย คือ เพื่อนร่วมงานช่วยแก้ปัญหาหรือแนะนาในทันทีที่รู้ว่ าตนเองเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทางานให้ประสบความสาเร็จ โดยให้เหตุผล
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีความเป็ นกันเอง คอยให้ความช่วยเหลือกัน และรวมถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบุคลากร รวมทั้งโรงเรียนส่งผลให้งานสาเร็จ
ส่วนด้านความปลอดภัยในการทางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า สถานศึกษาของตนเองมี
สภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีกลิ่ น และเสี ยงรบกวน รู้สึ กปลอดภัยทุกครั้ งที่มาปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้ และได้รับ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล หรือการตรวจสุขภาพประจาปี ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก
แต่ ใ นส่ ว นที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านน้ อ ย คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า โรงเรียนพร้าวบู รพาไม่ได้ตั้งในบริเวณที่มีมลพิษ ในแต่
ละปีก็จะมีการตรวจร่างกายประจาปี โดยทางสานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะแจ้งมา
ให้ทราบ ส่วนครูอัตราจ้างทางผู้บริหารจะมีการทาประกันสังคมให้
สาหรับด้านการปกครองบังคั บบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้บังคับบัญ ชาของตนเอง
สามารถสร้ า งการยอมรั บ และความเคารพให้ กั บ ตนเอง และตนเองได้ รั บ มอบหมายงานตรงตามความรู้
ความสามารถ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
น้อย คือ ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับตนเอง โดยให้เหตุผลว่าผู้บริหารยังไม่
ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่วนด้านเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ได้รับเงินเดือนตรงตามเวลาที่กาหนด โดยได้รับ
เงินเดือนจากต้นสังกัด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก แต่ในส่วนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานน้อย คือ การได้ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าพาหนะในการไปอบรม ในการไปอบรมใจแต่ละครั้งไม่เพียงพอ
ส าหรั บ ด้า นสภาพการท างาน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่า ที่ตั้ง ของสถานศึก ษาของตนเอง
เอื้ออานวยต่อการปฏิบั ติงาน มีแสงสว่าง และมีอากาศถ่ ายเทดีในห้ องปฏิบัติงานของตนเอง ส่งผลต่ อความ
พึง พอใจในการปฏิบั ติ งานมาก แต่ ใ นส่ ว นที่ มี ผ ลต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติง านน้ อ ย คื อ ผู้ บัง คั บบั ญ ชา
สถานศึกษามีระบบการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สถานศึกษาของตนเองจัดให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยให้เหตุผลว่า อุปกรณ์ในการทางานมีความพร้อม และมีการบารุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้
ทางานได้ แต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังล้าสมัย
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อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนพร้าวบูรพา ภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่ทาให้คนเกิดความพึงพอใจในการทางาน
เป็นอย่างมาก และปัจจัยป้องกัน เป็นปัจจัยพื้นฐานควบคู่มากับปัจจัยจูงใจซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
ประเด็นปัจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความสาเร็จในงานมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเกิ ด จากความพึ ง พอใจใน
ความสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการ
ทางานเป็นที่ยอมของเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ งานประสบความสาเร็จของงานที่ทา เป็นเหตุผลที่สาคัญ
เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนพร้าวบูรพา และส่งผลให้เกิดความพยายาม
ฝ่าฟันให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จ และให้ได้ผลงานที่ ดีที่สุด ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ
อุป กรณ์ งบประมาณ และให้ ก าลั งใจ และการบริ ห ารจั ด การ การมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ความสามารถ
ความถนัด เพื่อที่บุคลากรจะได้มีความตั้งใจในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งของตนเอง
และโรงเรียนได้กาหนดไว้ ดังที่ ทฤษฎีสองปัจจัยชูชัย สมิทธิไกร (2554, 279) พบว่า คนต้องการใช้ความสามารถ
ในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง และมีการความกระตือรือร้นในการทางานให้สาเร็จ ดังที่ ปรียาพร วงค์คนุตรโรจน์ (2553, 141)
ได้กล่าวว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ คนจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปัจจัยเหล่านี้
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานโดยตัวของมันเอง ความรับผิดชอบ
ความเจริ ญก้าวหน้ าในตนเองและอาชีพ ปั จจัยจูงใจทาให้ คนทางานมีความรู้สึกในด้านดี เป็นสิ่ งจูงใจภายใน
ความรู้สึกนึกคิดของคน ปัจจัยจูงใจในไปสู่วิธีการบริหารงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวรรณภา กลับคง (2552, 71)
ที่ได้กล่ าวไว้ว่า ขวัญและกาลั งใจของครูในการปฏิบัติงานในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ มีระดับมากคือ ด้าน
ความสาเร็จ ในการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ครูมีความกระตือรือร้นที่จะทาผลงานและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอและงานที่ได้รับมอบหมายอาจตรงกับความถนัดของครูทาให้งานประสบผลสาเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้
ส่วนปัจจัยจูงใจในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียน
พร้าวบูรพา มีความเห็นว่า การได้ใช้ความรู้ที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน มี อิสระในการคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหา
การรับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้และความถนัดนั้น เป็นส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ
ลุล่วงได้ง่าย และในทางกลับกันหากบุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิ บัติงานในส่วนที่ไม่ตรงกับความถนัดของตน
แต่ยังได้มีความพยายามทาความเข้าใจ และทางานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็จไปได้ด้วยดี และบางครั้งการตัดสินใจ
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ในการทางานก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองจึงจะมีการติดขัดเล็กน้อย ดังที่ ภารดี อนันต์นาวี ( 2552, 121)
ลักษณะของงานมีความสาคัญ ในการทางาน ประกอบด้วย ตัวงานและสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ภารกิจของ
คนทางาน ความสาคัญของงาน การกาหนดงานให้ทาและผลที่ได้รับจากการทางาน จะเป็นตัวกระตุ้นหรือส่งผลให้
การทางานของแต่ละบุคคลในหน่วยงานมีความต้องการหรือไม่ต้องการทางานนั้น ๆ ต่อไป เช่น งานที่ทาเหมาะกับ
ความรู้ความสามารถของบุคคลหรือไม่ ทาให้มีผลต่อความต้องการหรือแรงจูงใจในการทางานของแต่ละบุคคลด้วย
ประเด็น ปั จ จั ย ป้ องกัน (Hygiene Factors) ซึ่ งเป็นปัจจัยพื้นฐานควบคู่มากับปัจจัยจูงใจซึ่งจะส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคน ด้านสถานภาพมีค่าเฉลี่ ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจต่อ
การประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็นอาชีพที่บุคคลอื่นให้การยกย่อง เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม และสามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางครอบครัว สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535,
223) ได้อธิบายถึงธรรมชาติของบุคคลไว้ว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความต้องการตอบสนองต่องานและชีวิต บุคคลจึง
แสวงหาวิธีการเพื่อความพึงพอใจและสนองต่อความต้องการนั้นแต่ความต้องการของบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป
มีปัจจัยหลายประการที่คนต้องการและความต้องการเหล่านี้ เป็นแรงจูงใจที่นาไปสู่เป้าหมาย และคนยังมีข้อจากัด
ในการตอบสนองความต้องการด้วย สมยศ นาวีการ (2536, 121) กล่าวว่า นอกจากความต้องการของบุคคลจะ
แตกต่างกันแล้ว ความต้องการยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วย สาเหตุหนึ่งเนื่องจากสภาพความแตกต่างกันของแต่
ละองค์กร และจากความแตกต่างเหล่านี้ ผู้บริหารจึงต้องปรับการจูงใจให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อจะให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในประเด็นปัจจัยป้องกัน ได้แก่ ด้านสถานภาพการทางาน เนื่องจากบุคลากร
เห็นว่า สถานศึกษามีการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานยังอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงความต้องการของบุคลากรในการให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มที่ ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2533, 5) และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, 223) ได้กล่าวว่า ในการ
บริหารงานอุปกรณ์เครื่องมือนับว่ามีความสาคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาหรับการจัดรูปแบบของงานในเรื่อง
การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน การจัดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
กาหนดมาตรฐานหรือกรอบสาหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกาหนด
อัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลาการ รวมทั้งการวางแผนองค์กร และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่สาคัญคือหน้าที่ของงานจะช่วยให้เห็นความแตกต่างของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรที่
บุคคลจะต้องทา และงานที่แบ่งชนิดแยกกันยั งเป็นเครื่องช่วยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กานต์มณี เลิศมงคลธรรม (2556, 55) ซึ่งทาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสภาพการทางาน บุคลากรยังต้องการ
ให้มีวัสดุอุปกรณ์อย่างพอเพียง และรอการสนับสนุนการปฏิบัติงานของต้นสังกัด
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บทสรุป
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพร้าวบูรพา อาเภอพร้าว
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี 2 ปั จ จั ย ของ Herzberg ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) ปั จ จั ย จู ง ใจ ได้ แ ก่
ความสาเร็ จในงาน ความยอมรับ นับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) ปัจจัย
ป้องกันนโยบายและการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สภาพการทางาน
เงิ น เดื อน ความปลอดภัย ในการท างาน และ สถานภาพ พบว่ า บุค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยป้องกันในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัย
จู งใจ บุ คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานโดยรวมอยู่ในระดั บมาก และสามารถจัดล าดั บได้ดังนี้ ด้า น
ความสาเร็จในงาน ด้านความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า และด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติตามลาดับ สาหรับปัจจัยป้องกันพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สามารถจัดลาดับได้ดังนี้ ด้านสถานภาพ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการทางานตามลาดับ
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ดังนี้
1. โรงเรี ย นควรมีร ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ เป็นเกณฑ์ที่ชัด เจนและควรมีการให้ รางวัล
ยกย่องชมเชย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
2. ผู้ บ ริ ห ารควรมอบหมายงานให้ ตรงกับหน้าที่และตาแหน่งงานถึงโดยคานึ กความรู้ ความสามารถ
และบุคลากรมีความพึงพอใจ
3. โรงเรียนควรวางแผนในการจั ดเตรียบงบประมาณ สาหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการบารุ งรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1. ควรศึกษาการคงอยู่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีบริบทที่ต่างกัน เพื่อนาผลงานวิจัยไปปรับใช้เป็นเป็น
แนวทางในการบริหารฝ่ายบุคคล
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้มีการคงอยู่ของบุคลากรในโรงเรียน
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