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ปญหาและความเปนมาของปญหา 
 
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้การพัฒนาประเทศเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิง่ที่จะตองจดัทาํโดยตอเนือ่งในทุกดานพรอม  ๆกนัและตองเปนกระบวนการที่เปลีย่นแปลง
โครงสราง เปลี่ยนสังคมเปลีย่นพฤตกิรรมของคนในสังคมอยางมีเปาหมาย ในบรรดาทรัพยากรบรหิาร 
อันไดแก กําลังคน เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และวิธีการจัดการนั้น ทรัพยากรมนุษยหรือกําลังคน
เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด การจัดการศึกษาจงึเปนกระบวนการและเปนเครือ่งมือในการพฒันาความรู 
ความคิด คานยิม ตลอดจนคณุธรรมและความประพฤติของบคุคล เพื่อใหเปนพลเมืองทีด่ีมคีุณภาพและทํา
ใหศกัยภาพที่มอียูในตวัคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ทาํใหคนรูจกัคิดวิเคราะห รูจกัแกปญหามีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค รูจกัเรียนรู รูจักพึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 1) 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา  
ผูถายทอดความรูเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนบัสนนุผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลง
การเรียนรูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน การจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญาพัฒนาการคิดของผูเรียน
ใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมวีจิารณญาณแลวยังมุงพฒันาความสามารถทางอารมณ
โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเหน็คุณคาของตนเองเขาใจตนเองเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืนสามารถแกปญหาขอ
ขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 4)  ที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการพัฒนากําลังคนของประเทศไดมีการปฏรูิปการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีโดยกําหนด
ขอบขายของการปฏิรูปการศึกษาวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญทางการศึกษาเพือ่แกปญหาและ
อุปสรรคที่มีอยูใหเบาบางลงหรือหมดไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาสูอนาคตยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหเขาสูระดับสากลโดยดําเนนิการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูป
หลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ 
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 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจและใหทกุฝายมีสวนรวม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 : 6)  
 ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีการหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน คือ 
กระทรวงศกึษาธิการโดยมีโครงสรางใหมเปนระดับกระทรวงและระดับเขตพืน้ที่การศกึษา ระดับกระทรวง
มีอํานาจหนาทีเ่กีย่วกบัการสงเสริมและกํากบัดแูลการศกึษาทุกระดบัและทุกประเภท กําหนดนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานคณุภาพการศกึษา การสนับสนนุทรพัยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1-2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาไดแบงเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน 3 
เขตดวยกัน คือ  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษายะลา เขต 1 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษายะลา เขต 2 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ในแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดโครงสราง
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาออกเปน 8 กลุม คือ กลุมอํานวยการ กลุมบรหิารงานบุคคล กลุมนโยบาย
แผนงาน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา กลุมสงเสริม
ประสิทธภิาพการจดัการศกึษา กลุมสงเสรมิการจัดการศกึษาเอกชนและหนวยตรวจสอบภายใน (สํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2, 2549 : 3) ดวยเหตุนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา จึงตองสรรหา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามกลุมงานจากกลุมบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั สํานักงานสามญั
ศึกษาจังหวดั สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัด สํานักงานศกึษาธิการอําเภอและสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอและกิ่งอําเภอมาหลอมรวมเปนหนึง่เดียวกันและปฏิบัติงานตามกลุมตางๆ ตามโครงสรางของ
สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษานัน้  ๆซ่ึงบุคลากรเหลานี้เคยปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกตางกันอาจกอใหเกิด
ความเขาใจที่ไมตรงกันสงผลใหเกิดความลาชาและขาดประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานได (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2546 : 3) จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนสงผลเกี่ยวโยงไปถึงผูปฏิบัติงานซึ่งถือวาเปนบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของเจตนารมณและความมุงหมายของการจัดการศึกษา (ประกอบ  คณานุรักษ 
และคณะ, 2543. อางในเกียรติพันธ  หนูทอง, 2549 : 3) เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในการจดัการศึกษานัน้ ครูเปนผูมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง ดวยบทบาทสําคัญของครูที่มีตอ
การจัดการศกึษา คุณภาพของครูจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอคุณภาพการศึกษาแมวาเราจะพยายามลงทุนใน
ดานการปลูกสรางอาคารเรียน การจัดหาวัสดุครุภัณฑและอุปกรณการสอนตลอดจนการสรางหลักสูตรใหดี
เพียงใดการจดัการศกึษาจะไมไดผลเทาที่ควรถาหากไมมีการเตรยีมบุคคลทีจ่ะมาทาํหนาทีค่รูเปนไปอยาง
มีประสิทธภิาพ การที่ครูปฏิบตัิงานตามบทบาท หนาที่และภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ครูจะตองมี
ขวัญกําลังใจที่ดีไดรับการตอบสนองดานตาง  ๆอยางเหมาะสมเพราะขวัญกําลังใจกอใหเกิดความรวมมอื
รวมใจในการทํางาน นอกจากนี้ครูยังมีหนาที่และบทบาทในการสงเสริมคุณสมบัติที่ดีงามตางๆ ใหเดก็ 
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เพื่อที่จะไดเตบิโตเปนพลเมอืงดีของชาติสงเสริมใหเดก็เกิดการเรยีนรูและพัฒนาในทุกๆ ดานอันจะ
ทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนและการใชชีวิตในสังคม ครูจึงมีความสําคัญอยางมากใน
การพัฒนาการศึกษาของนักเรียน  
 ในปจจุบันทุกวงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศกําลังใหความสนใจปญหาทางดาน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงประกอบดวย
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  ในขณะที่สุชาติ  บํารุงสุข (2550 : 38) ไดกลาววา หลังจากเกิดสถานการณ
ความไมสงบอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ.  2547  ไดมีการปลนคายทหาร การเผาโรงเรียน จนถึง
การสังหารขาราชการทหารอยางโหดราย สถานการณความรุนแรงมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
(เดลินิวส, 29 มกราคม. 2548) ไดกลาววา ครูยังตองดํารงชีวิตอยูบนความหวาดผวาจากภยัมืดที่มองไมเห็นตวั
แมวาภาครัฐจะทุมเทกําลังทั้งทหาร ตาํรวจจํานวนมากมายเขาไปควบคุมดูแลความสงบแตก็ยังไม
สามารถยุติปญหาความรุนแรงลงไดอยางเดด็ขาดโดยยังคงมีการลอบยิง ลอบทํารายประชาชนและขาราชการ
ทุกหมูเหลาเรียกไดวาทุกวันนีป้ระชาชนในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา
ตางก็รูสึกถึงความไมปลอดภยัอยางเทาเทียมกันและ “ครู” ก็เปนบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่หนไีมพนภยัรายนี้
และเปนเปาหมายสําคัญของกลุมโจร สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2546 : 1) ไดกลาววา  
การบริหารงานบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จขององคกรหากคนในองคกรไดรับ
ความพอใจไดรับความยุติธรรมไดรับการพัฒนามีขวัญกําลังใจศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรแลวจะ
เกื้อหนุนและสงเสริมใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับ
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2547 : 15) ไดกลาววาถาบุคคลในองคการเกิดความไมพอใจในการทํางาน
ขาดขวัญและกาํลังใจยอมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานต่าํลงบางครั้งก็จะหยดุงาน หลบงาน ลาออก ซ่ึง
สงผลเสียทําใหงานลาชาหรือเสียงานได การที่ครูจะปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ และภารกิจใหเกิด
ประสิทธิภาพไดนั้น ครูจะตองมีขวัญกําลังใจที่ดีไดรับการตอบสนองดานตางๆ อยางเหมาะสมเพราะ
ขวัญกําลังใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานทําใหคนมีวนิัยปฏิบัติตามขอบังคับของระเบียบ
แบบแผนมีความเขาใจองคการดีขึ้น มีความคิดริเร่ิมในกิจกรรมตาง  ๆมีความเชื่อมั่นในองคการของตนเอง
ทําใหองคการมคีวามแข็งแกรงและสามารถฟนฝาอุปสรรคไปไดในขณะทีพ่รนพ  พุกกะพันธุ (2544 : 232) 
ไดกลาวถึง ขวญัและกาํลังใจจะเกิดขึน้ไดภายในที่ทํางานมาก หรือนอยยอมขึน้อยูกับนโยบายทางดาน
บริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับสูงที่จะทําใหมีความสนใจอยางจริงจงัและมีความจริงใจที่จะกระทํา
ตอเนื่องที่จะนาํไปสูการสรางขวัญและกําลังใจ 
  การขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือรน 
ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาแตส่ิงหนึ่งที่ไมสามารถมองขาม คือ การสรางแรงจูงใจ ดังนั้นครูถือวาเปนบุคลากร 
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ที่สําคัญ ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะศกึษาถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดยะลา เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหเกิดขึ้นกับครูในสถานศึกษาและมีความเขาใจใน
ปจจยัหรือองคประกอบที่สงผลตอขวัญและกาํลังใจในการทํางานเปนสวนสําคัญที่จะทาํใหการบริหารงาน
บุคคลประสบผลสําเร็จไดเพราะจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาการผลิตและการใชครู ซ่ึงผลที่ได
จากการวิจยันีจ้ะทําใหผูบริหารสถานศกึษาสามารถปรับรูปแบบการบรหิารเพื่อใหครูรูสึกเตม็ใจทีจ่ะอุทศิ
กําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับสถานศึกษา 
 นอกจากนี้ยังสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของกับขวัญและกาํลังใจในการทํางานเพื่อใชทบทวน
หลักเกณฑการพิจารณาดานการบริหารทรพัยากรมนษุย อาทิ เชน การสรรหา การคัดเลือก การจัดสรร
สิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง  ๆทาํใหครูรูสึกวาตนเองมคีวามสําคัญและเปนสวนหนึ่งของความสาํเรจ็
ของสถานศึกษาหรือองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพืน้ที่การศึกษา 
จังหวดัยะลา จาํแนกตามปจจยัอนามัยและปจจัยจูงใจ  

2.  เพื่อศึกษาความแตกตางของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพืน้ที่การศึกษา
จังหวดัยะลา ตามตัวแปรดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ 
 3.  เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 

ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีปจจัยดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ
ตางกันมีขวัญและกําลังใจแตละดานแตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ภาพประกอบ  1  แนวคดิในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 

 
 1.  ทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา 
ที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของครูในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจงัหวดัยะลา ตามปจจยั
อนามัยและปจจัยจูงใจ 
 2.  สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาการบรหิารงาน
ใหมปีระสิทธิภาพมากขึน้โดยเฉพาะอยางยิง่เพื่อเสริมสรางขวัญและกาํลังใจ เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ 
 3.  เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูตอไปในอนาคต 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
(ขอมูลทั่วไป) 

-  เพศ  - อายุ  - สถานภาพสมรส    
-  ศาสนา  - ภูมิลําเนา   
-  วุฒิทางการศึกษา   
-  ประสบการณในการทาํงาน  
-  รายไดทีไ่ดรับตอเดือน 
-  การใชภาษามลายูทองถ่ิน   
-  เขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงาน   
-  สถานที่ตั้งของโรงเรียน   

ปจจัยดานสถานการณ 
-  การเกดิเหตกุารณกับคนใกลชิด 
-  การเกดิเหตกุารณในโรงเรียน   
-  การมีเจาหนาที่รักษาความสงบ 
   ในโรงเรียน   
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลา 

ตามแนวคิดทฤษฏีสองปจจัย คือ ปจจัยอนามัยและ
ปจจัยจูงใจของ Herzberg ดังนี้ 

(ปจจยัอนามยั) 
-  นโยบายและการบริหาร 
-  การบังคับบญัชา 
-  สภาพแวดลอมการทํางาน 
-  ความสัมพันธระหวางบุคคล   
-  ความมัน่คงและความปลอดภยั 

(ปจจยัจูงใจ) 
-  ความสําเร็จ  
-  การยกยองในความสําเร็จ  
-  งานที่ทาทาย   
-  ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
-  ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 



 

 

6

ขอบเขตของการวิจัย  
 
 การวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัมุงศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพืน้ที่การศึกษา
จังหวดัยะลา ไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี ้ 
        1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คอื ครูในเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวดัยะลา เขต 1 เขต 2 
และ เขต 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2,749 คน   
                       2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
              2.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ คุณลักษณะของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดัยะลา เกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา  
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดที่ไดรับตอเดือน  การใชภาษามลายูทองถ่ิน เขตพื้นที่
การปฏิบัติงาน สถานที่ตั้งของโรงเรียน และเกีย่วกับปจจยัดานสถานการณ ไดแก การเกิดเหตุการณ
กับคนใกลชิด การเกิดเหตุการณในโรงเรียน การมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน 
              2.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ตามแนวคิดทฤษฏีสองปจจัย คือ ปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจของ 
Herzberg  (สมยศ  นาวีการ, 2545 : 88) จํานวน 10 ดาน ดังนี ้

           ปจจัยอนามัย หมายถึง สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน ไดแก 
           1)  นโยบายและการบริหาร  
                        2)  การบังคับบัญชา  
                        3)  สภาพแวดลอมการทํางาน  
                        4)  ความสัมพนัธระหวางบุคคล   
                        5)  ความมัน่คงและความปลอดภัย  
           ปจจัยจงูใจ หมายถึง ลักษณะของงาน ไดแก 
                        6)  ความสําเรจ็  
                        7)  การยกยองในความสําเร็จ  
                        8)  งานที่ทาทาย   
                        9)  ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
                        10) ความเจรญิเติบโตและการพัฒนา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ผูวจิยัไดนิยามศัพทในการวิจัย  ดังนี ้
1.  ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงาน หมายถงึ สภาพจิตใจ ความรูสึกนกึคดิและภาวะทางอารมณ

ของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัยะลา ที่มีตอสถานศึกษา หนวยงาน งาน บุคคลในหนวยงานที่
สะทอนใหเหน็พฤติกรรมของบุคคล ยึดแนวคิดทฤษฏีสองปจจัย คือ ปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจ
ของ Herzberg (สมยศ  นาวกีาร, 2545 : 88)   

2.  ปจจัยอนามัย หมายถึง สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ดานไดแก นโยบาย
และการบรหิาร การบังคับบญัชา สภาพแวดลอมการทาํงาน ความสัมพนัธระหวางบุคคล  ความมั่นคง
และความปลอดภัย  

3.  นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของสถานศึกษา การติดตอส่ือสาร 
ภายในสถานศึกษา การไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะหรือมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายระเบยีบขอบังคับกฎเกณฑตางๆ ของสถานศึกษา 

4.  การบังคับบัญชา หมายถึง การควบคุม ส่ังการ ตลอดจนการเปนแบบอยางที่ดี 
แกผูใตบังคับบัญชา 

5.  สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมทั่วๆไปในการปฏิบัติงาน อาคาร
สถานที่ หองทํางาน หองบรกิารตางๆ มีความสะดวกสบาย ปริมาณงานมีความสอดคลองกับจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานและจํานวนครูมีเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 

6.   ความสัมพันธระหวางบุคคล  หมายถึง การประสานสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสามัคคีสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีและมีบรรยากาศ
ในการทํางานเปนไปอยางฉนัทมิตร 

7.  ความมั่นคงและความปลอดภัย หมายถึง ระบบการจายคาตอบแทนใหแกครูในการปฏิบัติ 
งานอยางเพียงพอและเปนธรรม คาตอบแทนที่ไดอาจกําหนดทั้งในรูปแบบตัวเงิน เชน เงินเดือนหรือ
คาจางรวมถึงประโยชนเกื้อกลูตางๆ และการที่ครูมีความมัน่คงตอหนาทีก่ารงานเกีย่วกบัความกาวหนา 
การไดรับความเปนธรรมและปกปองคุมครองจากผูบังคบับัญชา การมเีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยไมกาวกายสิทธิของบุคคลอื่น การไดรับหลักประกันในการทํางานอยางเพียงพอ การจัดการที่สามารถ
ปองกันอันตรายจากอุบัตเิหตุ โรคภัยไขเจบ็ตลอดจนความปลอดภัยจากโจรผูรายคุกคาม 

8.  ปจจัยจูงใจ หมายถึง ลักษณะของงาน จํานวน 5 ดาน ไดแก ความสําเร็จ การยกยองในความสําเร็จ 
งานที่ทาทาย ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
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9.  ความสําเร็จ หมายถึง การทํางานที่ประสบผลสําเร็จ การยกยองในความสําเร็จและ 
งานที่มั่นคง 

10.  การยกยองในความสําเรจ็ หมายถึง การแสดงความยนิดี การใหกําลังใจ การยกยอง
ชมเชยหรือแสดงออกในดานอื่นๆ รวมทั้งการยอมรับในความสามารถ การไดรับเกียรตแิละศักดิ์ศรี 

11.  งานที่ทาทาย หมายถึง การไดมีโอกาสรับผิดชอบงานสําคัญๆและการไดเรียนรูส่ิงตางๆ 
ที่ไมเคยทํา 

12.  ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น หมายถึง การไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ดีขึ้น การมีความสามารถ
ในการทํางาน  

13.  ความเจรญิเติบโตและการพัฒนา หมายถึง การไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ
ประจําป การเลื่อนตําแหนงในหนาทีก่ารงาน การมีโอกาสไดรับการฝกอบรม สัมมนา ดูงานในหนาที ่
รวมถึงการไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณโดยอาจไดวุฒิเพิม่ขึ้นหรือไมก็ได 

14.  ครู หมายถึง ขาราชการครู ครูอัตราจาง  ครูที่เปนพนักงานราชการตามโครงการเสริมสราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต  ครูโมบายและครูขาดแคลนที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาจงัหวดัยะลา เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ซ่ึงทําหนาทีห่ลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา  

15.  ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก    
เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ศาสนา  ภูมิลําเนา  วุฒทิางการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน 
รายไดที่ไดรับตอเดือน  การใชภาษามลายทูองถ่ิน  เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน  สถานที่ตั้งของโรงเรียน   

16.  เพศ หมายถึง ผูตอบโดยแบงเปนเพศชายและเพศหญิง 
17.  อายุ หมายถึง อายุปเต็มของครูผูตอบแบบสอบถาม 
18.  สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพปจจุบันของครูผูสอนที่เปน โสด สมรส หยาราง/ 

หมาย/ แยกกันอยู     
19.  ศาสนา หมายถึง การนบัถือ ปฏิบัติ ตามหลักธรรมคําสอน ไดแก ศาสนาพุทธ  

ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
20.  ภูมิลําเนา หมายถึง ทองถ่ินกําเนิดของแตละบุคคลโดยระบจุังหวัดที่กําเนิด 
21.  วุฒิทางการศึกษา หมายถึง คุณวุฒทางการศึกษาสูงสดุของครูผูตอบแบบสอบถาม 

แบงเปน 3 ระดับ คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
22.  ประสบการณในการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาของการปฏิบตัิงานของครูในเขตพืน้ที่

การศึกษาจังหวัดยะลาไมนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม 
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23.  รายไดที่ไดรับตอเดือน หมายถึง เงินคาตอบแทนที่ครูไดรับตอเดือน (เงินเดือน)  
ไมนับรวมสวสัดิการอื่นๆ เชน เงินชวยเหลือคายานพนะ คาครองชีพและคาเสียงภัย 

24.  ภาษามลายูทองถ่ิน หมายถึง ภาษาแมหรือการพูดได และเปนภาษายอยของภาษามาเลย
มาตรฐานซึ่งเปนภาษาพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมสวนใหญในจังหวดั ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

25.  สถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง เขตพื้นทีก่ารศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา 2547 : 2) ประกอบดวย
พื้นที่หรือบริเวณที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา 
เขต  1 เขต 2 และ เขต 3 

26.  สถานที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง ที่ทํางานของครูผูสอนภายใตสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดยะลา ที่ตั้งอยูในตวัเมืองหรือตั้งอยูนอกตัวเมือง 

27.  ปจจัยดานสถานการณ หมายถึง การเกดิเหตกุารณกบัคนใกลชิด  การเกิดเหตุการณใน
โรงเรียน  การมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน   

28.  การเกิดเหตุการณกับคนใกลชิด หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นกับพอ แม ญาตินอง หรือ
เพื่อสนิท  ฯลฯ 

29.  การเกิดเหตุการณในโรงเรียน หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มาจากสถานการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เชนโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง ครูในโรงเรียนถูกลอบยิง   ฯลฯ 

30.  การมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน หมายถึง เจาหนาที่ทหารที่รักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียน 
 


