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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
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ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 7 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบในการท างาน  ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา  และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อน
ร่วมงาน  และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน 7 ด้านนั้น จ  าแนกตามวุฒิ
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ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 ซ่ึงได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน  353 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระ และค่าสถิติทดสอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียว 
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สถิติท่ีระดบั 0.01 ในด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัด้านความ
รับผิดชอบในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา  และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อน
ร่วมงานโดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกว่าครูผู ้สอนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่า
กวา่ 10 ปี  ตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความ
รับผิดชอบในการท างาน  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  ด้านความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา  และด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 10 – 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี และประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thematic paper were to study the level of teachers’ satisfaction in 
duty performance in primary educational institutes, Lamplaimat District Education Office 
Network under Buriram Primary Educational Service Office Area 1 in 7 aspects: the aspect of 
success in duty, gain respect, types of responsible work, progress in position, relationship of 
supervisors, and relationship within colleagues,  and to compare the level of teachers’ satisfaction 
in duty performance in  above-mentioned 7 aspects classified by education level and teaching 
experiences. The samples used in this research were 353 teachers teaching in primary educational 
institutes, Lamplaimat District Education Office Network under Buriram Primary Educational 
Service Office Area 1. A constructed 5-level rating scale questionnaire with the reliability of 0.93 
was used as a tool to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t–test and F-test. 
 
 The results of this research were as follows: 
 Teachers’ satisfaction in duty performance in primary educational institutes, Lamplaimat 
District Education Office Network under Buriram Primary Educational Service Office Area 1 as 
perceived in each of 7 aspects by the teachers was at the high level. The comparison on the level 
of the satisfaction of teachers in duty performance classified by education level found that the 
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difference was statistically significant at 0.01 in the aspect of gaining respect, types of responsible 
work, relationship of supervisors, and relationship within colleagues. In this case the teachers 
with education level lower than Bachelor degree had higher the level of satisfaction than those 
with higher level of education. In addition, comparing teachers’ satisfaction classified by teaching 
experiences found that the teachers with teaching experiences lower than 10 years, within 10 – 20 
years, and more than 20 years had different level of satisfaction at a statistically significant level 
of 0.05 in the aspect of types of responsible work and relationship within colleague. In this case 
the teachers with teaching experiences within 10 – 20 years had higher the level of satisfaction 
than remaining others.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่านท่ี
ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร. วโิรจน์ สารรัตนะ และดร.วงศว์ฤณ พิชยัลกัษณ์ อาจารยท่ี์
ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้ได้สารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ี ท่ีอ  านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลและตอบแบบสอบถามจนกระทัง่ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ตลอดจนเพื่อน ๆ นักศึกษาทุกท่าน ท่ีให้ก าลงัใจและให้
ความช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 

คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ขอจงไดรั้บ
ส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555  
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความส าเ ร็จในการ
ปฏิบัติงาน 
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สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 

55 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
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ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้การยอมรับนับถือ 
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตาม
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขต
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
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ตารางที ่4.15 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพงึพอใจของครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขต 
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ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขต
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ตารางที ่4.20 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 1 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรี รัมย์ เขต 1 ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 
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สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน  
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่าส่งผลให้ครูมีปัญหาในการครองชีพการปฏิบติังาน
ของครูจึงไม่ค่อยมีคุณภาพ สาเหตุเน่ืองมาจากความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูลดลง ทั้งน้ี
เพราะแมว้่าครูอาจารยจ์ะเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถขยนัหมัน่เพียรสักเพียงใดก็ตามถา้ผูบ้ริหาร
หรือผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดเ้อาใจใส่ดูแลในเร่ืองขวญัและก าลงัใจ ความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แล้วการด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้คาดหวงัเอาไวค้งประสบอุปสรรคและความ
ลม้เหลวขวญัและก าลงัใจของบุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผลอย่างแทจ้ริงดงันั้นผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ใต้
บงัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผูน้ าท่ียึดเอาผลประโยชน์พยายามให้บุคลากร
ท างานให้บรรลุเป้าหมายในเวลาเดียวกนัก็จะให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและ
ยติุธรรม โดยบุคลากรเองมีความพึงพอใจในการท างาน ประโยชน์จะเกิดกบัสถาบนัและบุคลากรท่ี
ท างาน ผูน้ าประเภทน้ีนับว่าเป็นประเภทท่ีดียิ่ง การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จมิไดข้ึ้นอยู่กบั
ผูบ้ริหารเพียงคนเดียว แต่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทุกคนถึงแมว้า่ผูบ้ริหารจะเป็นคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถมีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการและทฤษฎีการ
บริหารก็ตามถา้ครูทุกคนขาดความพึงพอใจเกิดความขดัแยง้ข้ึนในโรงเรียนก็ยอ่มจะเกิดปัญหาใน
การบริหารไดใ้นทางตรงขา้มถา้ผูบ้ริหารในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง
ตามหลกัการและทฤษฎีทางการบริหารท่ีดีแลว้การบริหารงานในโรงเรียนจะไดรั้บความร่วมมือจาก
ครูทุกคน ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งสร้างขวญัความพึงพอใจในการท างานใหส้มาชิกในองคก์ารเพราะความพึง
พอใจในการท างานเป็นหวัใจของการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพดงันั้นความพึงพอใจในการท างาน
จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งดีเม่ือบุคคลมี
ความพึงพอใจในการท างานของตนแล้วจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมาก ข้ึน มีความตั้ งใจ       
กระตือร้ือร้น มีความอุตสาหะพยายาม ถ้าครูไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานนอ้ยลง การด าเนินงานไม่ราบร่ืน ความรับผิดชอบนอ้ยลง ส่ิงท่ีท าให้ครู
มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวข้องกับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น 
ความส าเร็จของงาน นโยบาย และการบริหาร ความกา้วหน้า ความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและดา้นอ่ืนๆ 
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 กระบวนการปฏิรูปครูผูส้อนนั้น แนวทางหน่ึงท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งท าคือจะตอ้งสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพราะครูผูส้อนเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะ
ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนมีคุณภาพเพราะครูตั้งใจท่ีจะท าหน้าท่ีสอน
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นหากผูบ้ริหารสถานศึกษาใดสามารถสร้างแรงจูงใจให้
ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน นั้นหมายถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ในการบริหารงาน และหมายถึงความส าเร็จขององคก์าร1 
 ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงเช่นในปัจจุบนั ทุกองค์การต่างพยายามพฒันาและแสวงหา 
ยุทธวิธีต่างๆเพื่อความส าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง ลดขั้นตอนการท างาน
หรือการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพคนยงันบัวา่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการ
ท างานเพราะคนคือผูข้บัเคล่ือนองคก์ารให้กา้วหนา้สู่ความส าเร็จหรือถอยหลงัสู่ความลม้เหลวการ
บริหารคนเป็นงานท่ียากและมีปัญหามากท่ีสุดนกับริหารหลายคนตอ้งหนักใจกบัปัญหาอนัเกิดจาก
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ใหค้วามร่วมมือท างานไดต้ ่ากวา่มาตรฐานขาดความกระตือร้ือร้น
ในการท างานและภาวะปัจจุบนัน้ีสภาพการแข่งขนัดา้นคุณภาพก็มากข้ึน บุคลากรท่ีปฏิบติังานคือ
ปัจจยัส าคญัท่ีจะให้องคก์ารประสบความส าเร็จการบริหารงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่ง
ให้บุคลากรปฏิบติังานเพื่อสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลกักระจายอ านาจระบบคุณธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจดัการมีความคล่องตวั เกิดความอิสระในการปฏิบติังานภายใต้
กฎหมายระเบียบปฎิบติัผูป้ฏิบติัไดรั้บการพฒันา มีความรู้ความสามารถมีขวญัก าลงัใจน าไปสู่การ
บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะส่งต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู ้เรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังาน 
ปฏิบติัภารกิจเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตอ้ง
อาศยัทรัพยากรในการบริหาร โดยการบริหารงานบุคคล เพื่อน าความรู้ความสามารถในการพฒันา
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือคุณภาพของการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมี
ศกัยภาพและมาตรฐานสูงข้ึน2 

                                         
 1ยงยุทธ เกษสาคร, ภำวะผู้น ำและกำรจูงใจ, พิมพ์คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : SK 
BOOKNET, 2542), หนา้ 32. 
 2นภาพร ปวงสุข, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสมุทรปราการ”, วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี), 2550, หนา้ 3. 
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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต1 ปีการศึกษา2554มี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 266 โรงเรียน และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1ปีการศึกษา2554 ในกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และมีขา้ราชการครูสายปฏิบติัการสอน 
จ านวน 708 คน จากขอ้มูลดงักล่าวครูในกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ปีการศึกษา2554ไดส่้งค าร้องขอยา้ย ซ่ึงเหตุผลของการขอยา้ยและจาก
การสอบถามผูว้ิจยั เน่ืองมาจากโรงเรียนห่างไกลกนัดาร ท่ีพกัไม่เพียงพอ การเดินทางไม่สะดวก
ต้องการความเจริญก้าวหน้าในราชการ มีภาระต่อการปฏิบัติงานมาก สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนและส่ือไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน ความปลอดภยันอ้ย ตอ้งการอยู่ร่วมกบัคู่สมรส 
เพื่อดูแลบิดา มารดา และกลับภูมิล าเนา จากเหตุผลดังกล่าวแสดงถึงความไม่พึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของครูในทอ้งท่ีอ าเภอ จึงตอ้งขอยา้ยไปด ารงต าแหน่งในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในดา้น
ต่างๆและคาดวา่จะไดรั้บขวญัก าลงัใจท่ีดีกวา่3 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการยกระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูให้สูงข้ึน อนัจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ต่อไป ตลอดทั้งใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการบริหารการบริหารงานในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์ เขต 1และสถานศึกษาทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึง
ผลการวิจยัคร้ังน้ีคงจะเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานต่างๆในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
ขา้ราชการให้มีขวญัก าลงัใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพื่อส่งผลให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในหน่วยงานนั้นยิง่ๆข้ึนไป 
  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน 7 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบใน
การท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และ
ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลาย

                                         
 3ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
2554, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, 2554), หนา้ 12. 
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มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของรัตนาพร เหล่าคนกลา้และของบุษบา วิเชียรชมซ่ึงศึกษาระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจในจ าแนกตามวฒิุการศึกษาของครูผูส้อนพบวา่มีความแตกต่างกนัและจากผลการวิจยัของ พร
ทิพย ์ไพฑูรยมี์การเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนพบว่ามี
ความแตกต่างกนัดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน 7 ดา้น คือ 
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เม่ือจ าแนก
ตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนมีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1มีขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งส้ิน 
708 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ  
 ขอบเขตด้านตวัแปร/เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ตวัแปรตน้ คือ วุฒิการศึกษาของ
ครูผูส้อน จ าแนกเป็น 1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีข้ึนไป และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 1) ต ่ากวา่10 ปี  2) ตั้งแต่ 10-20 ปี และ 3) มากกวา่ 20 ปี ตวัแปรตาม คือ 
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ทั้ ง 7 ด้าน คือ คือ                  
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ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอ
ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีศพัทท่ี์มีความหมายเฉพาะการศึกษา ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะนิยามเพื่อให้
เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี 
 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการได้รับการสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้
ขา้ราชการครูปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติั
งานวดัไดโ้ดยแบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาจากแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบอร์ก โดยแยก
เป็นรายดา้น 7 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
 ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ใหส้ าเร็จลุลวงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
การริเร่ิมสร้างผลงานท่ีเกิดผลดีต่อหน่วยงานซ่ึงก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการท างาน 
 ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือหมายถึง การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย ไดรั้บความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจ หรือได้รับการแสดงความยินดีจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 
 ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีท าตรงกบัความรู้ความสามารถ น่าสนใจทา้
ทายให้อยากท า มีความยากง่าย งานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายให้
ตอ้งลงมือท าหรือเป็นลกัษณะท่ีสามารถท าตั้งแต่เร่ิมจนส าเร็จโดยไม่เกิดความน่าเบ่ือหน่าย 
 ด้ำนควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำน หมายถึง การปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อร่วมงาน ได้รับมอบหมายให้ไดรั้บผิดชอบงานใหญ่ๆและมีอ านาจในการ
รับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีโดยงานนั้นไม่มีการตรวจตราหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเปิดโอกาสให้อิสระใน
การแกปั้ญหาหรือรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
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 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หมายถึง การไดรั้บโอกาสในการเล่ือนระดบั 
เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน รวมทั้ งได้รับโอกาสเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ต่อหนา้ท่ีในการท างาน 
 ด้ำนควำมสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชำ  หมายถึง  การได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความยุติธรรมในการบริหารงาน การยอมรับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ การให้ความไวว้างใจ การปกครองโดยใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ รวมทั้ง
การใหเ้กียรติและเปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้  างานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ด้ำนควำมสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงำน หมายถึง การไดรั้บความเป็นมิตรและความช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัจากสมาชิกท่ีปฏิบติังานร่วมกนั มีความสามคัคีในกลุ่ม สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี 
พร้อมมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในหน่วยงาน 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท าการสอนและได้รับเงินเดือนประจ าใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 มีจ  านวนทั้งหมด 708คน 
 วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของครูผู ้สอนท่ีจบการศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จ าแนกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 ต ่ำกว่ำปริญญำตรี หมายถึง ระดับการศึกษาของครูผูส้อนท่ีจบการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
ประกาศนียบตัรถึงระดบัอนุปริญญาในวชิาเอกหรือสาขาวชิาต่าง ๆ 
 ปริญญำตรีขึน้ไป หมายถึง ระดบัการศึกษาของครูผูส้อนท่ีจบการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญา
ตรีข้ึนไปหรือสูงกวา่ ในวชิาเอกหรือสาขาวชิาต่าง ๆ  
 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง ระยะเวลาท่ีครูในการปฏิบติังานในโรงเรียน
นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนัจ าแนกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนต ่ำกว่ำ 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนัมีระยะเวลาต ่ากวา่ 10 ปี 
 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 10 ปี ถึง 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 นบัตั้งตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั มีระยะเวลาต ่ากวา่ 10 
ปี ถึง 20 ปี 



7 
 

 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 
 สถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนกลุ่มเครือข่ำยล ำปลำยมำศ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมี
หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัปฐมวยัถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2555จ านวน 81 โรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี ก ากบัดูแล 
ประสานส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย
อ าเภอในจงัหวดับุรีรัมย ์คือ อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอบา้นด่าน และอ าเภอช านิ 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 1.6.2 ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 จ  าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
 1.6.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ๆ ข้ึนไป 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางกรอบแนวคิด โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.4. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 2.5. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานครูผูส้อน 
 2.6. สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8.กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 มีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การบริหาร (Administration) ไวม้ากมายและแตกต่างกนัไป
ตามแนวทางท่ีนกับริหารแต่ละคนไดศึ้กษาไว ้เช่น  
 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหารจดัการภายในโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัน าไปสู่
ความส าเร็จ มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552 เปรียบเสมือนคู่มือการบริหาร
จดัการภายในโรงเรียนซ่ึงจะเป็นแนวทางหรือเป็นปัจจยัส่งเสริม สนบัสนุนให้พฒันาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ ท่ีกล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย การวางแผน(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) 1 

                                         
 1วิโรจน์ สารรัตนะ , แนวคิดทฤษฎีและประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี  
8, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2555), หนา้ 1. 
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 ในท านองเดียวกนัเฮอร์เซย,์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanchard, and Johnson) 
ให้ความหมายไวว้่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของบุคคลและกลุ่มบุคคล ส าหรับ
ธงชยั สันติวงษ์ กล่าววา่ การบริหารเป็นงานของหวัหนา้หรือผูน้ าท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อให้กลุ่มต่างๆ 
ท่ีมีคนหมู่มากมาอยู่รวมกันและร่วมกันท างานเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้จนส าเร็จผลและได้
ประสิทธิภาพการบริหารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของ
องคก์ารท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการท ากิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย2  
 จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า เพื่อความอยู่รอดขององค์การ การเรียนรู้เร่ืองการบริหาร
องค์การจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของงาน บุคลากร ตลอดจนการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ สมหวัง พิ ธิยานุว ัฒน์  ท่ีกล่าวว่า การบริหารมี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพ (Professional) ผูบ้ริหารท่ีหวงัผลในการบริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
หลกัการทฤษฎีทางการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทนัต่อความกา้วหนา้
และการเปล่ียนแปลงของวิทยาการสมยัใหม่ ในท านองเดียวกนักบัท่ี นงลกัษณ์ วิรัชชยั ไดก้ล่าวไว้
ว่า การปฏิรูปสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะต่อไปน้ี คือ มี
ความสามารถทางการบริหาร มีภาวะผูน้ า และมีวสิัยทศัน์3 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณ์ ได้กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยการ
วางแผน การจดัองคก์าร การอ านวยการ และการควบคุมเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค ์โดยใชก้ าลงัคน
และทรัพยากรท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถแบ่งการบริหารได ้3 ประการ ตามความหมายดงัน้ี 
 1. การบริหารในความหมาย “กระบวนการต่างๆ” การบริหารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยการใชท้รัพยากรทางการบริหารในการกระท ากิจกรรม
ร่วมกนั ผา่นกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ 
 2. การบริหารเป็นเร่ืองของ “คนและกลุ่มคน” ในองค์การ คนและกลุ่มคน หมายถึงการ
ท างานร่วมกนัของคนและกลุ่มคนในองค์กร โดยมีคนกลุ่มหน่ึง หรือคนหน่ึงเป็นผูน้ าท่ีต้องใช้
ศิลปะการบงัคบับญัชาและการใชท้รัพยากรก าลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

                                         
 2เฮอร์เซย,์ แบลนชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanchard, and Johnson),  อา้งใน จนัทรานี 
สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค
พอยท,์ 2545), หนา้ 11. 
 3จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 11. 
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 3. การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การบริหารจะมีหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ี
แน่นอน สามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้ โดยหลักการเหล่าน้ีมีความเป็นปรนัยท่ีนักบริหารหรือ
นกัศึกษาวิชาบริหารสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานบริหาร แต่เป็นท่ีทราบกนัแลว้ว่า
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารจะไม่อยูก่บัท่ีตลอด 
 อจัฉรา สังข์สุวรรณ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการบริหาร ไวด้งัน้ี 
 1. หลกัการบริหารตามแนวคิดของ Taylor สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 พฒันาวิธีการท างานโดยใชว้ิธีการท างานวิธีท่ีดีท่ีสุด (One best way) แทน
กฎเกณฑ์ท่ีไม่แน่นอน โดยการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด เพื่อช่วยให้การท างานสามารถลุล่วง
ความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมาจากการวิเคราะห์และทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ มีการก าหนดมาตรฐานของงาน การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายตามผลผลิต จ่ายตาม
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการจ่ายแบบจูงใจ 
 1.2 การคัดเลือกและจัดบุคคลเข้าท างานอย่างมีหลักเกณฑ์และเหมาะสม 
มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของเขา จดัการฝึกอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังาน 
 1.3 เนน้การปฏิบติังานเพื่อท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดแทนการจ ากดัผลผลิต 
 1.4 เน้นการประสานงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัคนงาน โดยตอ้งเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งกนัอยา่งมิตรภาพ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 2. ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol 
 Fayol เป็นผูห้น่ึงท่ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางในฐานะเป็นผูบุ้กเบิกแนวทางการ
บริหาร โดยรวบรวมเป็นทฤษฎีองคก์ารแบบดั้งเดิม เขาเช่ือวา่การปฏิบติัทางดา้นการบริหารท่ีดีจะมี 
แบบแผนเฉพาะอยา่ง ท่ีสามารถระบุและวิเคราะห์ไดต้ามความเห็นน้ีเขาจึงไดเ้ขียนหลกัการบริหาร
ข้ึนมา Fayolเป็นวศิวกรชาวฝร่ังเศสท างานในบริษทัเหมืองแร่ ต่อมาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการบริษทั 
Fayolในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารเขาจะเลือกใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม และวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม
นั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจะใหค้วามพอใจ เขาเนน้การสอนและการเรียนรู้ โดยเขาเห็นวา่การบริหารสามารถ
สอนกันได้ และได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่า เม่ือหลักการและวิธีการบริหารของเขาถูกน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จะท าให้ความแน่ใจในความส าเร็จ Fayolแบ่งงานดา้นอุตสาหกรรม
ออกเป็น 6 ประเภท คือ เทคนิค (การผลิต) การพาณิชย ์(การซ้ือ การขาย การแลกเปล่ียน) การเงิน 
(การจดัหาและการใชเ้งินทุน) การรักษาความปลอดภยั (การป้องกนัทรัพยสิ์น และบุคคล) การบญัชี 
(รวมทั้งสถิติดว้ย) และการบริหาร (การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสาน งานและ 
การควบคุม) กิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นเป็นพิเศษ คือ การบริหาร เขามีความเห็นว่าผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมี
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คุณสมบัติเป็นพิเศษ อาทิเช่น มีสุขภาพอนามัยดี มีสติปัญญาดี มีจริยธรรม มีการศึกษา มี
ความสามารถ และมีเทคนิควธีิการในการบริหาร รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในการท างาน 
 3. หนา้ท่ีการบริหาร 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณ ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของการบริหารไวว้่า แนวคิดเก่ียวกับหน้าท่ีการ
บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม สรุปได้
ดงัน้ี 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นการเลือกวตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ นโยบายและขั้นตอน
เพื่อการบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้
 2. การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างของหนา้ท่ีการงานหรือกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ การแบ่งงานให้ผูป้ฏิบติัแต่ละคน การมอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีการประสานงานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ การสร้างระบบขอ้มูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร 
 3. การสั่งการ (Commanding) เป็นการให้ค  าแนะน า และเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูน้ ากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4. การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานการท างานของกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั
เพื่อใหทุ้กคนท างานไดต้รงตามเป้าหมายร่วมกนัขององคก์าร 
 5. การควบคุม (Controlling) เป็นการวดัผลการตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง4 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารมีความส าคญัเพราะเป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การน า และการควบคุมซ่ึงมี
บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลร่วมกนัด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวป้ระสบความส าเร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้น ผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหาร
เป็นอยา่งดี 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากความหมายและความส าคญัของการบริหารสถานศึกษาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็น
ได้ว่า งานการบริหารสถานศึกษานั้นเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง แต่ถ้าพิจารณาถึงขอบข่าย
หน้าท่ีของการบริหารสถานศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 วา่ให้กระทรวงกระจาย

                                         
 4อจัฉรา สังขสุ์วรรณ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : บทความ วารสารวิชาการ
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2531), (อดัส าเนา), หนา้ 50-53. 
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อ านาจการบริหารและจดัการศึกษา 1) งานการบริหารวิชาการ 2) งานการบริหารงบประมาณ          
3) งานการบริหารงานบุคคล 4) งานการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง5 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงมีทั้งงานหลกั 
และงานสนับสนุนงานหลกั คือ งานการบริหารวิชาการ ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนับสนุนซ่ึงเม่ือ
พิจารณาแล้ว พอจะสรุปงานบริหารสถานศึกษาได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทัว่ไป ซ่ึงแต่ละงานมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. การบริหารวชิาการ 
 การบริหารสถานศึกษา ตามบทบาท ภาระ หนา้ท่ีและงานของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นการ
บริหารวิชาการถือเป็นงานหลกั เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ส่วนงานอ่ืนๆ ถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญรองลงมาและเป็นงานสนับสนุน จึงให้
ความส าคัญกับงานวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน บทบาทส าคัญของ
สถานศึกษาตอ้งยึดหลกัตอบสนองต่อผูเ้รียน โดยยึดหลกัท่ีวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ 
และพฒันาตนเองได้ ถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด การจดัการเรียนการสอน ตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมให้
เหมาะสมกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน มุ่งเนน้ประเมินพฒันาการผูเ้รียน ความประพฤติและ
พฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม วดัผลและประเมินผลผูเ้รียนด้วยวิธีการหลากหลาย
เหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษา  
 1.1 ความหมายของการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาซ่ึงเก่ียวข้องกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 1.2 ความส าคญัของการบริหารวิชาการเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษา และ
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
ของการบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นการบริหารวชิาการ 
 1.3 ขอบข่ายของการบริหารวชิาการเม่ือพิจารณาขอบข่ายของการบริหารวชิาการ6 

                                         
 5กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2547,  (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุ์รุสภา, 2542), หนา้ 16. 
 

6 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 32. 
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 จันทรานีสงวนนาม  กล่าวถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการไว้ว่า ควร
ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ 1) หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 2) การวิจยัในชั้นเรียน   
3) การสอนซ่อมเสริม 4) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 6) การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบข่ายงานดา้นการบริหารวิชาการ
ไว ้12 งาน ประกอบดว้ย 
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
 1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
   1.3 ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
   1.4 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 2.1 ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
 2.2 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 3.1 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผล และประเมินผลของสถานศึกษา 
   3.2 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
   3.3 ส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริง 
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 
   4.1 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใน แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
   4.2 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
การวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 
 5. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
   5.1 ส ารวจแห่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 
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   5.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการ
จดัการเรียนรู้ 
   
 6. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย 
   6.1 ส่งเสริมใหค้รูผลิต และพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน 
   6.2 ประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ และนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 7. การนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย 
   7.1 การจดัระบบนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
   7.2 ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา ประกอบดว้ย 
   8.1 การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดย
เช่ือมโยงกบักระบวนการเรียนการสอน 
   8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของผูป้ฏิบติัการสอนทุกคนใน
สถานศึกษา 
 9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
   9.1 จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   9.2 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวดัของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา
หลกัเกณฑแ์ละวธีิประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน ประกอบดว้ย 
   10.1 การศึกษาส ารวจความตอ้งการสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
   10.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 11. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 
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 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา7 
 กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายของการบริหารวชิาการ ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญัๆ ดงัน้ีคือ  
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบดว้ย สถานศึกษาร่วมกบัชุมชนจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ 
โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน การส่งเสริม
ใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
 3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การร่วมกับชุมชน
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล การเรียนของสถานศึกษา มีเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผลการเรียนอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้ครูด าเนินการ
วดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย ส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานการวจิยั  
 5. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้  
 6. การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย การจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของผูป้ฏิบติัการสอนทุกคนในสถานศึกษา 
 7. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย การวางแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
 2. การบริหารงบประมาณ 
 เป็นท่ีทราบกันโดยทัว่ไปว่า การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การบริหาร
สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย และในท านองเดียวกนัการบริหารงบประมาณจะสัมฤทธ์ิผลไดก้็
ดว้ยการท่ีมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อให้การบริหาร จดัการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้ก็ควรท่ีจะมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมี ประสิทธิภาพ และ

                                         
 7จนัทรานี    สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 145. 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 2.1 ความหมายของการบริหาร  
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจดัท าแผนการใช้ทรัพยากรการบริหารโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข ไม่วา่จะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนก็ตาม
นอกจากน้ี ณรงค ์สัจพนัโรจน์ กล่าวไวว้า่ งบประมาณหมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออกในรูปตวั
เงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึงแผนน้ีจะรวมถึงการกะประมาณบริหาร
กิจกรรมโครงการและค่าใชจ่้าย ส าหรับ อิสทแ์มน และคนอ่ืนๆ (Eastman and others ) กล่าววา่ การ
จดัท างบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีเก่ียวกบัการวางแผนหรือก าหนดแผนงานท่ีวางไว ้
 2.2 ความส าคัญของการบริหารงบประมาณ 
 จากสาระบญัญติัในหมวด 8 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 60 และ 61 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในระบบการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การจัดสรร
งบประมาณทางการศึกษาแต่เดิมจนถึงปัจจุบนัน้ีเป็นการจดัสรรให้กบัหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาตาม
แผนงานโครงการและหมวดเงิน ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ก าหนดให้จดัสรรแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั โดย
จดัสรรเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป มิใช่รายหมวดเหมือนเดิม และยงัก าหนดไวด้ว้ยวา่ให้จดัเงินสมทบแก่ 
ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ ตลอดจนจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ ในสังคมอีกดว้ย ซ่ึงแต่เดิมไม่เคยจดัสรรให้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 
 จะเห็นวา่ระบบบริหารจดัการงบประมาณท่ีสอดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีให้มีการกระจายอ านาจ
การศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการกระจายอ านาจดงักล่าวตอ้งรวมทั้งเร่ืองการบริหาร
จดัการทรัพยากรและงบประมาณการเงิน เพราะมิเช่นนั้นการกระจายอ านาจจะไม่มีประโยชน์ การ
กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณใหมี้การจดัสรรค่าใชจ่้ายรายหวัตรงไปยงัสถานศึกษา จะเป็น
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีอิสระในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารงบประมาณ โดยรัฐ
จดัสรรเงินอุดหนุน (BlockGrant) ให้เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลตามจ านวนนกัเรียน สถานศึกษาจะมี
อ านาจและอิสระในการใช้เงินมาก และถ้ามีเงินเหลือสถานศึกษาก็สามารถเก็บงบประมาณและ
ทรัพยากรไวใ้ชต่้อไปได ้ 
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 2.3 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
 จะเห็นไดว้า่งานการบริหารงบประมาณนั้นเป็นงานท่ีมีความส าคญั และมีกระบวนการและ
แนวปฏิบติัท่ีค่อนขา้งจะยุง่ยากซบัซอ้น ผลการปฏิบติังานดา้นน้ีจะกระทบกระเทือนต่อสถานศึกษา
และผูบ้ริหารเอง เพราะการเงินเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารงาน ทุกชนิด ณรงค ์
สัจพนัธ์โรจน์ กล่าววา่ การด าเนินงานบริหารงบประมาณนั้นมีขอบข่าย การด าเนินงานเก่ียวกบั 1) 
เงินนอกงบประมาณ 2) เงินงบประมาณ 3) เงินรายได้แผ่นดิน 4) รายงาน 5) การรับเงิน 6) การ
จ่ายเงิน 7) การเก็บรักษาเงิน 8) การควบคุมและการตรวจสอบ และ 9) การประเมินผลการใชจ่้ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่าย ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงบประมาณไว ้ประกอบดว้ย 1) การบริหารงานการเงิน 2) การบริหารงานการบญัชี 3) การ
บริหารงานพสัดุ และ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว ้7 งานประกอบดว้ย 
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ ประกอบดว้ย 
 1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
 1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์ หรือแผนพฒันาการศึกษา 
 1.3 การก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์ และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 2. การจดัสรรงบประมาณ ประกอบดว้ย 
 2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
 2.3 จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
 2.4 เสนอแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินการงาน 
ประกอบดว้ย 
 3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.2 จดัท าแผนการก ากบัตรวจสอบติดตามและป้องกนัความเส่ียง 
 3.3 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 3.4 ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา และจดัท า
รายงานประจ าปี 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 4.1 การจดัการทรัพยากร 
 4.2 ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานทราบรายการสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
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 4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
 4.4 วเิคราะห์ศกัยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัหารายได ้และสินทรัพยแ์ละ
จดัท าทะเบียนขอ้มูล 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบญัชี 
 7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์โดยจดัท าระเบียบการใชท้รัพยสิ์นท่ีเกิดจากการจดัหาของ
สถานศึกษา ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กล่าวโดยสรุป ขอบข่ายของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม
ท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี คือ  
 1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ โดยการศึกษา วเิคราะห์การจดัและพฒันาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษาและตามความตอ้งการของ
สถานศึกษา การจดัท าแผนกลยทุธ์ หรือแผนพฒันาการศึกษา การก าหนดกลยุทธ์และมีแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา การก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จใน
การบริหารงบประมาณ โดยจดัท าเป็นสารสนเทศ  
 2. การจดัสรรงบประมาณ โดยการจดัท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนด
ปฏิทินงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ แลว้สรุปแยกเป็นรายไตร
มาสอยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  
 3. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน โดย
การจดัท าแผนการก ากบัตรวจสอบติดตามและป้องกนัความเส่ียง ส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง
และปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด และการประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
สถานศึกษา และจดัท ารายงานประจ าปีการศึกษา  
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานทราบ
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการวิเคราะห์ศักยภาพของ
สถานศึกษาท่ีด าเนินการจดัหารายไดแ้ละสินทรัพย ์และจดัท าทะเบียนขอ้มูล  
 5. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์โดยการจดัท าระเบียบการใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากการจดัหา
ของสถานศึกษาดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา และการท่ีจะบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการ
บริหารงานบุคคลเป็นอยา่งดี ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาและไดน้ าเสนอไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลงัคนขององคก์รผา่นทางการ
วางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสมาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 
เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบติังานทั้ งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ี
เหมาะสม โดยการจัดบุคลากรเข้าท างานจะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัๆ คือ การสรรหา การคดัเลือก ค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจ การประเมินผล 
การปฏิบติังานการเล่ือนต าแหน่งและการโยกยา้ย เพื่อจดัคนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของงาน 
ธงชยั สันติวงษ์ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่งปฏิบติัใน
กิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ประสิทธิภาพ  
 3.2 ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงาน
บุคคลไวว้า่ การบริหารงานบุคคลคือ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานโดยตรง ผูบ้ริหารท่ีดี คือ ผูท่ี้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลให้ทุกคน
ร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ
กล่าววา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของ
การมีความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับ
ผูเ้รียนเป็นส าคญักล่าวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลมีความส าคญั เพราะเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารจะ
ใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหารให้ทุกคนร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานบุคคลน้ีก็เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3.3 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
 สถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดับุคลากรให้เหมาะสมกบังาน
และความตอ้งการของสถานศึกษา โดยอาจเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ลดต าแหน่ง หรือให้ออกจากงาน 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและทศันคติท่ีดีต่อ
งานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ฟลิปโป ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคล คือการวางแผนการจดั
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หน่วยงาน การอ านวยการ และการควบคุมการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรในการท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ 
การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคคล การให้ค่าตอบแทน การประสานประโยชน์ และการธ ารง
รักษาไว ้ส่วนส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล
ไว ้6 งาน ประกอบดว้ย 1) การวางแผนก าลงัคน 2) การสรรหา 3) การบรรจุแต่งตั้ง 4) การพฒันา 5) 
การธ ารงรักษา และ 6) การให้พน้จากงาน ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายภาระ
งานในการบริหารงานบุคคลไวป้ระกอบดว้ยงาน 5 งาน ไดแ้ก่ 
 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
 1.1 การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ
สถานศึกษา 
 1.2 การจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 
 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 
 2.1 ด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 
 2.2 สถานศึกษาด าเนินการบรรจุแต่งตั้ งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ
เงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.3 จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย 
 3.1 ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.2 ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้
 3.3 การพิจารณาความดีความชอบ 
 3.4 การจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญั ก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
 5. การออกจากราชการ 
 สรุปไดว้า่ ขอบข่ายการปฏิบติังานของสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลนั้นมีภาระงานท่ี
ส าคญัๆ ท่ีสถานศึกษาควรปฏิบติั ประกอบดว้ย  
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 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษามีการจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และแจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วชิาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงานแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมี
การมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน  
 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีการด าเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลือก และ
คดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน
สถานศึกษา มีการด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง และมีการจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ โดยมีการก าหนดหลกัสูตรการพฒันา
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา มีการด าเนินการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนดหลกัสูตรไว ้มีการด าเนินการ
พิจารณาความดีความชอบ และมีการจดัสวสัดิการและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 4. การบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การ ให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางการบริหารงานการบริหารทัว่ไปไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 4.1 ความหมายของงานการบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การ ให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานการบริหารทัว่ไป 
หมายถึง งานการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการบริหารวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป หมายถึง การบริหารงานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณและ การบริหารงานบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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 4.2 ความส าคัญของงานการบริหารทัว่ไป 
 งานการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นงานท่ีให้บริการ
สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ใหก้ารปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยงัเป็นงานการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี 
เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากน้ี งานการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2545 และ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ซ่ึงก าหนดให้งานการบริหารทัว่ไปเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบังานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวัสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวัสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ขอบข่ายของงานการบริหารทัว่ไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายภารงานในการบริหารทัว่ไปไวด้งัน้ี 
 1. การด าเนินงานธุรการ ประกอบดว้ย 
 1.1 การวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย 
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2 การวางแผนออกแบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 1 . 3  จัด บุคลากร รับผิดชอบงาน ธุรการและพัฒนาให้ มี ความ รู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการตามท่ีระบบก าหนดไว ้
 1.4 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การ
ด าเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน ประกอบดว้ย การประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน
ในการส ารวจขอ้มูล จ านวนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
 4. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
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 4.1 ส ารวจระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.2 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.3 น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ 
การประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษาแก่สาธารณชน 
    4.4 จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืนกบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
 5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ติดตามผลการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา แลว้น าผลท่ีไดรั้บไปด าเนินกรปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม 
 6. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์รศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองคก์รของสถานศึกษา 
 7. การจดัระบบควบคุมภายใน ประกอบดว้ย การวางแผนการจดัระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษาและปฏิบติัตามแผนอยา่งเป็นระบบ 
 8. งานบริการสาธารณะ ประกอบดว้ย 
 8.1 มีการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบ้ริการสาธารณะ 
 8.2 สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้า
ขอรับบริการ 
 9. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย 
 9.1 ระดมจดัหาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการงานการศึกษาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
 9.2 ติดตามประเมินการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อให้เกิดการใชอ้ยา่ง
คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ 
 10. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป 
ประกอบดว้ย การจดัระบบส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
 11. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 12. การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 13. การรับนกัเรียน 
 14. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั 
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 15. การส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
 16. การประชาสัมพนัธ์ 
 17. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป เป็นการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ งบประมาณ และงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตัวสามารถ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายภารกิจงานท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี  
 1. การด าเนินงานธุรการ มีการวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการวางแผนออกแบบงานธุรการลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการจดับุคลากรรับผิดชอบงานธุรการและพฒันาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานธุรการตามท่ีระบบก าหนดไว ้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการของ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการด าเนินงานดา้นธุรการใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน มีการประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจขอ้มูล
จ านวนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีการส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ มีการจดัระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการและการประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษาแก่สาธารณชน มีการ
จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน กับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ส่วนกลาง  
 5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามผลการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแลว้น าผลท่ีไดรั้บไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม  
 6. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กรมีการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัจจุบนั
ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองคก์ารของสถานศึกษา  
 7. การจดัระบบควบคุมภายใน มีการวางแผนการจดัระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
และปฏิบติัตามแผนอยา่งเป็นระบบ  
 8. งานบริการสาธารณะ มีการจดัระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการ
สาธารณะ มีการประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้าขอรับบริการ 
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 9. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการระดมจดัหาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการงานการศึกษา
ดา้นต่างๆของสถานศึกษา มีการติดตามประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้
อยา่งคุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้  
 10. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป มีการ
จดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการงบประมาณ บุคคล 
และการบริหารทัว่ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีให้มีการกระจายอ านาจทั้ ง 4 ด้านสู่
สถานศึกษาก็เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือคุณภาพผู ้เรียน ดังนั้ น การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายน้ีและใช้อ านาจท่ีได้รับมอบมาให้เกิดคุณภาพใน
ผูเ้รียนใหไ้ด้8 
 กล่าวโดยสรุปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553ท่ีให้มีการกระจายอ านาจทั้ ง4 ด้านสู่
สถานศึกษาก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพผูเ้รียนดงันั้นการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งเขา้ใจในเป้าหมายน้ีและใชอ้ านาจท่ีไดรั้บมอบมาใหเ้กิดคุณภาพในผูเ้รียนใหไ้ด ้
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 1. ความหมายและแนวคิดความพงึพอใจ 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น
ทางบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ ความเช่ือ ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย และแนวคิด
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจพฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด หรือ 
ความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษย์สามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าว ไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 9 

                                         
 

8กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2547, อา้งแลว้, หนา้ 46. 
 9พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์คร้ังท่ี 1, ( กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พบัลิเคชัน่ จ  ากดั, 2546), หนา้ 775. 
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 สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ได้สรุป ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป 
หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของ
บุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น10 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี ไดส้รุปความหมายเก่ียวกบั ความพึงพอใจ เป็นการแสดงความรู้สึกดี
ใจ ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติัใน
กิจกรรมนั้น ๆ11 
 ศุภชัย ยาวะประภาษได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจ ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคัญในการ
บริหารงานของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดร้วบรวมแนวคิดจากนกัวชิาการและสรุปวา่ นกัวิชาการ
จ านวนมากไดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการจูงใจ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มของทฤษฎีออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มท่ีเน้นการสร้างความพอใจ (Content theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีสนับสนุนให้
องคก์ารตระหนกัถึงการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 2. กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการสร้างการจูงใจ (Process theories) โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีวา่
บุคลากรตอ้งการปฏิบติังานเพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทน 
 3. กลุ่มทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement theories) เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงพฤติกรรมของ
บุคคลกบัการใหร้างวลัส าหรับงานวจิยัน้ีไดน้ ากลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้การสร้างความพอใจบางกลุ่มมาเป็น
ทฤษฎีอ้างอิง ซ่ึงกลุ่มทฤษฎีน้ีเช่ือว่าหากองค์การทราบและเข้าใจถึงความต้องการภายในของ

                                         
 10สุภาลกัษณ์ ชัยอนันต์, “ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการปลูก
มะเขือเทศแบบมีสัญญาผูกพนัในจงัหวดัล าปาง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,(บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2540, หนา้ 17. 

11กาญจนา อรุณสุขรุจี, “ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรไชยปราการจากัดอ าเภอไชยปราการจังหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2546, หนา้ 5. 
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บุคลากรแลว้องคก์ารจะสามารถก าหนดระบบท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจขณะเดียวกนัก็
สามารถท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้12 
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีความสึกของบุคคลท่ี
มีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมี
โอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งส ารวจตรวจสอบ
ความพึงพอใจในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนว่าพอใจ
หรือไม่พอใจในส่ิงต่าง ๆ การจะเกิดความรู้สึกออกมาอยา่งไรข้ึนกบัองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
ความพึงพอใจดว้ย เช่น ถา้ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ก็จะท าใหเ้กิดความพอใจ เป็นตน้ 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน 
มาสโลว์ (Maslow) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจว่าส่ิงจูงใจอาจมีไดท้ั้งภายในและ

ภายนอกตวับุคคลนั้นๆ เอง แต่มูลเหตุจูงใจอนัส าคญัของบุคคล คือความตอ้งการ ทฤษฎีน้ีไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐาน ดงัน้ี 1) มนุษยมี์ความตอ้งการและความตอ้งการ
มีอยูเ่สมอและไม่มีท่ีส้ินสุดแต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่เขามีส่ิงนั้นอยูแ่ลว้หรือยงั ขณะท่ี
ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็เขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่มี
ท่ีส้ินสุด และจะเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย  2) ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่
ส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของ
พฤติกรรม 3) ความตอ้งการของมนุษยมี์เป็นล าดบัขั้นตามล าดบัความส าคญั (Hierarchy of Needs) 
กล่าวคือ เม่ือความต้องการในระดับต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะ
เรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 

ล าดบัขั้นความตอ้งการตามแนวทฤษฎีดงักล่าวนั้น มีดงัต่อไปน้ี 
1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของ

มนุษยแ์ละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสูงส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองภายในช่วง

                                         
 12ศุภชัยยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่และส่ิงท้าทาย,
(กรุงเทพมหานคร : จุดทองการพิมพ,์ 2548), หนา้ 46. 
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ระยะเวลาและสม ่าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็จะด ารงอยู่ไม่ได้ ความ
ตอ้งการเหล่าน้ี ได้แก่ อาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรค ความตอ้งการ
พกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ ในขั้นแรกน้ีองคก์ารทุกแห่งมกัจะตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจา้ง เพื่อคนงานหรือลูกจา้งจะไดน้ าเงินไปใชจ่้ายเพื่อแสวงหาส่ิงจ าเป็น
ขั้นมูลฐานของชีวติเพื่อการด ารงชีพของแต่ละคน 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภยัก็เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษยมี์ความ
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากอนัตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบติัเหตุ อาชญากรรม 
ฯลฯ มนุษยป์รารถนาท่ีจะอยูใ่นสังคมท่ีเป็นระเบียบและสามารถคาดหมายได ้(Predictable World) 
ความตอ้งการความปลอดภยั หมายความรวมถึง ความรู้ของแต่ละบุคคลถึงขอ้จ ากดั หรือขอบเขต
ของพฤติกรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในสังคม ในองค์การ ความปลอดภยัหรือความมัน่คงในการ
ปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจของลูกจา้งทุกคน 

3. ความตอ้งการเป็นเจา้ของและความรัก (Belongingness and Love Needs) เม่ือความ
ตอ้งการสองประการแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการท่ีอยู่ในระดับสูงกว่าก็จะเข้า
ครอบง าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ความตอ้งการทางสังคม หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเป็นเขา้ร่วม 
และไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตรภาพ และความรักจากเพื่อนร่วมงาน ความตอ้งการในขั้นน้ีของ
บุคคลเป็นความตอ้งการท่ีจะใหบุ้คคลหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับในความส าคญัของตนองคก์ารยอ่ม
ตอบสนองความตอ้งการของลูกจา้ง โดยการให้ลูกจา้งสามารถแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็น
ท่ีไดรั้บการยอมรับ ควรจะมีการยกยอ่งชมเชย และให้ลูกจา้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
สร้างความรู้สึกความเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร 

4. ความตอ้งการมีช่ือเสียงและสรรเสริญ (Self – Esteem Needs) ความตอ้งการให้ไดรั้บการ
ยกยอ่งในสังคม รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถการนบัถือตนเอง 
ความเป็นอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับนบัถือของคน
ทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงในองคก์าร หรือการท่ีสามารถเขา้ใกลชิ้ดกบับุคคลส าคญัๆ ลว้นแต่ท าให้
ฐานะของตนเด่นเป็นท่ียกยอ่งในสังคม 

5. ความตอ้งการความสมหวงัและสามารถท าการไดด้ว้ยตนเอง  (Self – Actualization 
Needs) ความตอ้งการขั้นสูงสุดน้ีเป็นความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงคนธรรมดาเป็นส่วนมาก นึกอยากจะ
เป็น นึกอยากจะได ้แต่ไม่สามารถเสาะแสวงหาได ้การท่ีบุคคลใดบรรลุถึงความตอ้งการในขั้นน้ีก็
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ไดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษไป เช่น ความนึกคิดท่ีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือนกักีฬาท่ีมี
ความสามารถไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไป แต่ละคนยอ่มมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัไป13 

แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดเ้สนอทฤษฎี ERG โดยอาศยัพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาส
โลว ์ (Maslow) และจากการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ ์แอลเดอร์เฟอร์(Alderfer) ไดแ้บ่งความตอ้งการ
ของมนุษยอ์อกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความตอ้งการด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E ความตอ้งการใน
กลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางร่างกาย และปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต ซ่ึงเทียบได้
กบัความตอ้งการทางร่างกาย และความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงตามทฤษฎีมาสโลว ์
ความตอ้งการสัมพนัธ์  (Relatedness Needs) หรือ R เป็นความต้องการทางสังคมท่ีจะมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝงู เพื่อนร่วมงาน และคนท่ีตอ้งการจะ
มีความสัมพนัธ์ดว้ย ความตอ้งการกลุ่มน้ีเทียบไดก้บัความตอ้งการสังคม และความตอ้งการยอมรับ
นบัถือตามทฤษฎีของมาสโลวค์วามตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) หรือ G เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนตามศกัยภาพสูงสุด เทียบไดก้บัความตอ้งการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนและ
ความตอ้งการยอมรับนบัถือในตนเองตามทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) 

นอกจากน้ีทฤษฎี ERG ยงัไม่เคร่งครัดกบัล าดบัขั้นความตอ้งการมากนกั ในขอ้ท่ีว่าตอ้ง
ไดรั้บความพึงพอใจในความตอ้งการขั้นตน้ก่อนจึงจะมีความตอ้งการขั้นต่อๆ ไปแต่ทฤษฎี ERG 
เห็นวา่ คนอาจท างานเพื่อความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) ก็ได ้ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจในความตอ้งการด ารงชีวติและความตอ้งการสัมพนัธ์ก็ตาม หรือความตอ้งการทั้ง 3 น้ี 
อาจด าเนินไปในขณะเดียวกนัก็ได ้

ทฤษฎีความตอ้งการความส าเร็จของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need to Achieve 
Theory) เป็นทฤษฎีท่ีแมคคลีแลนด ์(McClelland) เช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนต่างมีความตอ้งการเหมือนกนั 
เพียงแต่มีขนาดมากนอ้ยต่างกนัเท่านั้นความตอ้งการน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความตอ้งการ
ความส าเร็จ (Need for Achievement : nAch) เป็นความตอ้งการท่ีจะบรรลุผลส าเร็จในงานท่ีมีความ
ทา้ทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานท่ีท าไดอ้ยา่งดีเยี่ยม(Excellence) โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลท่ีมี
ความตอ้งการความส าเร็จในงานสูงจะพยายามหรือสร้างสถานการณ์จริงเชิงแข่งขนัให้กบัตนเอง 
เพื่อท างานให้บรรลุผลส าเร็จดว้ยความพยายามของตนเองและตอ้งการไดรั้บผลจากการท างานนั้น
ในทนัทีดว้ย และบุคคลท่ีมีความตอ้งการเช่นน้ีมกัหลีกเล่ียงงานท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีเป็นไปไม่ไดห้รือ

                                         
 13มาสโลว ์ (Maslow),  อา้งใน กิตติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษา
เบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 2539), หนา้ 236. 
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ยากเกินไป เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อความล้มเหลว นอกจากนั้นบุคคลประเภทน้ี ยงัต้องการ
แกปั้ญหาดว้ยความคิดสร้างสรรคก์ารสร้างนวตักรรม จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององค์การ บาร์
โท และคนอ่ืนๆ (Bartol) อา้งถึงใน กล่าววา่ โดยทัว่ไปจะมีคนเพียงประมาณ 10 % ขององคก์ารท่ีมี
ความต้องการความส าเร็จสูง ผูบ้ริหารพึงจัดส่ิงจูงใจให้บุคคลเหล่าน้ีด้วยงานท่ีมีความท้าทาย 
สามารถบรรลุผลได ้และมีผลยอ้นกลบัทนัที แมว้า่บุคคลประเภทน้ีจะมีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) ก็ตาม แต่ผูบ้ริหารก็ถึงให้ความส าคญักบัปัจจยัภายนอก (Extrinsic Motivation) ความ
ตอ้งการอ านาจ (Need for Power : nPow) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได ้อ านาจน้ีมีสองลกัษณะ คือ อ านาจเชิงส่วนตวั (Personal Power) เป็นอ านาจ
ท่ีตอ้งการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตอ้งการให้คนอ่ืนภกัดีต่อตนเองเป็นส่วนตวัไม่ใช่เพื่อองค์การ 
บางคร้ังอาจท าให้จุดหมายขององค์การถูกท าลายลงได้ อีกลักษณะหน่ึง คือ อ านาจเชิงสถาบนั 
(Institutional Power) เป็นอ านาจ ท่ีมุ่งท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนเพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อบรรลุจุดหมาย
ขององค์การ เป็นบุคคลท่ีพยายามหาอะไรท าเพื่อองค์การ อุทิศตน เพื่อองค์การ จึงเป็นบุคคลท่ี
ผูบ้ริหารพึงส่งเสริมให้มีต าแหน่ง เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการใช้ ความพยายามของคนอ่ืนดว้ย ความ
ตอ้งการความสัมพนัธ์ (Need for Affiliation : nAff) เป็นความตอ้งการความอบอุ่นและความเป็น
มิตรกบัคนอ่ืน จึงพยายามท าตนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความอยากไดข้องคนอ่ืนและ
พยายามท าตนเป็นคนมีความจริงใจและพยายามเขา้ใจความรู้สึกของคนอ่ืนให้มาก บุคคลประเภทน้ี
ผูบ้ริหารพึงสร้างแรงจูงใจโดยใหท้ างานแบบมีส่วนร่วมใหม้ากข้ึน14 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
หรือทฤษฎีสององคป์ระกอบ มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ – ปัจจยัสุขวิทยา หรือ
ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ – ปัจจยัค ้าจุน หรือทฤษฎีปัจจยัจูงใจ – ปัจจยัเก้ือหนุน (Motivation-Hygience 
Theory) และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน มี 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงจูงใจ (Motivation Factor) หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ หมายถึง 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงานโดยตรง องค์ประกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ
เป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 

1. ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน (Achievement) 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) 

                                         
 

14แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer), อา้งใน กิตติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษา
เบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร :  อกัษราพิพฒัน์, 2539), หนา้ 323. 
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4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี (Advancement) 
2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygience Factor) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มหรือบริบทของ

งานองค์ประกอบน้ีจะตอบสนองความต้องการทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนท าให ้
ผูป้ฏิบติังานไม่พึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 

1. นโยบายการบริหาร (Policy and Administration) 
2. การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 
3. เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู (Salary) 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relation) 
5. สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Conditions) 
เฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบทั้งสองวา่ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึก

แตกต่างกนั ปัจจยัค ้าจุนจะเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจคือ หากบุคคลไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองในองค์ประกอบน้ีจะรู้สึกไม่พอใจ แต่หากไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะถูกปลดปล่อย
จากความรู้สึกไม่พอใจ และอยูใ่นสภาพอารมณ์เฉยๆ ส่วนองคป์ระกอบจูงใจ จะก่อให้เกิดความพึง
พอใจ คือ หากบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองในองค์ประกอบน้ีจะรู้สึกเฉยๆ แต่หากได้รับการ
ตอบสนองบุคคลจะเกิดความพอใจ15ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 

เกิดความพอใจเฉยๆ          เกิดความไม่พอใจ  
ปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุน 

- ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงาน 
- ความรับผดิชอบ 
- ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

 - นโยบายและการบริหาร 
- การปกครองบงัคบับญัชา 
- เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
แผนภาพที่ 2.1 ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิร์ซเบอร์ก 

 

                                         
 15Herzberg , ณรงค ์สัจพนัธ์โรจน์, การจัดท าอนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎี
และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพจ์  ากดั, 2536), หนา้ 167. 
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2.5 ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูผู้สอน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน หมายถึง ความรู้สึกของครูต่อการปฏิบติังาน
ท่ีไดจ้ากการรับรองตอบสนองความตอ้งการ ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท าให้บรรลุเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยแยกเป็นรายดา้น 7 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบติั การริเร่ิมสร้างผลงานท่ีเกิดผลดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการ
ท างาน 
 เทือ้น ทองแก้ว กล่าววา่ ความส าเร็จของาน หมายถึง การท างานดว้ยความรวดเร็วและดว้ย
ความเตม็ใจท่ีไดรั้บผิดชอบส าเร็จไดร้วดเร็วท าให้งานไม่คัง่คา้งและยงัส่งผลให้ผูม้าติดต่อพึงพอใจ
ท่ีเห็นความกระตือรือร้น ผูใ้ห้การบริการจะไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงานไดเ้ม่ืองานไม่คัง่คา้ง สุขภาพ
ในการท างานก็ไม่ดีดว้ย16 
 สรุปความส าเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถเป็นงานท่ีไดรั้บความส าเร็จในการ
ท างานความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัการป้องกนัท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจะเกิด
ความพึงพอใจซ่ึงอาจเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายและไม่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาก็ตาม 
 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 วิจารณ์ พานิช ผูอ้  านวยการสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้ทางสังคมกล่าวว่าการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ หมายถึง การท่ีสมาชิกในองคก์ารท่ีมีคุณค่าต่อองคก์ารการท่ีผูค้นในหน่วยงานมี
ความรักใคร่ปองดองกนัเป็นสวรรคใ์นท่ีท างานดงันั้นรางวลัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเงินหรือการเล่ือนยศ 
หรือเล่ือนเงินเดือนเสมอไปไดร้างวลัไดแ้ก่ ผลงาน อาจตอ้งให้แก่ทีมงานท่ีร่วมกนัสร้างผลส าเร็จ
นั้น ควรหลีกเล่ียงการให้โทษความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนจาการริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อการบรรลุวิสัยทศัน์
ขององค์การ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากความล้มเหลวและถ้ามีการเรียนรู้สูงส่งมากอาจให้
รางวลัการเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นเพื่อป้องกนัการท าผิดป้องกนัการท าผิดซ ้ าซ่ึงอาจก่อผล
เสียหายร้ายแรงได้17 

                                         
 16เท้ือน  ทองแก้ว,  การมีหัวใจบริการ (Service Mind). สืบคน้จาก HTTP : http // 
dusithost. Dusit. Ac.th/ertuan/ file 21122005012.doc, วนัท่ีสืบคน้ 25 มกราคม 2556, หนา้ 3. 
 17วิจารณ์  พานิช,  มุมข้าราชการ,  (กรุงเทพมหานคร : หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2548), หน้า 
15. 
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 พระสัญญา เคณาภูมิ ไดส้รุปวา่ การไดรั้บการยอมรับ หรือการยอมรับนบัถือจากบุคคลอ่ืน 
หมายถึง มีคนยอมรับการกระ ท า ยอมรับผลงาน ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ มีความรู้สึกวา่ความส าเร็จ
นั้นมีคนอ่ืนรับรู้ คือ การไดรั้บการยอมรับยอกยอ่ง ชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจการ
ให้ความไวว้างใจ การช่วยเหลือด าเนินการในเร่ืองต่างๆงานท่ีท ามีความน่าสนใจน่าท าการมี
บุคลิกภาพดีมีคุณธรรมจริยธรรม18 
 สรุปไดว้่าการไดรั้บยอมรับนบัถือหมายถึงการไดรั้บการยอมรับว่า การไดรั้บการยกย่อง
ชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเม่ือบรรลุผลส าเร็จ
รวมทั้งการถูกกล่าวโทษและต าหนิติเตียนจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเม่ืองานไม่บรรลุผล
ส าเร็จการไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยกย่องชมเชย ยอมรับนบัถือหรือไดรั้บ
การแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 
 3. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถงาน
ท่ีตอ้งการใชค้วามคิดประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจงานท่ีทา้
ทายความสามารถมีแนวโนม้น าไปสู่ความพึงพอใจต่องานมากกวา่น้ี และผูป้ฏิบติังานไดใ้ชค้วามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์หรือใช้ความพยายาม เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีน้อยคนจะท าได้ หรือใช้ความช านาญ
เฉพาะตวัในการสอนของครู เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จจะน ามาซ่ึงความพอใจต่องานส่วนท่ีทา้
ทายจะเป็นงานท่ีน่าเบ่ือหน่าย น าไปสู่ความไม่พอใจระดบัสูงและอาจส่งผลในรูปแบบของการ
ท างานหรือลาออกจากงานได ้
 ชัชรี นฤทม ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัหมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ทา้ทายให้ลงมือ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัผู ้
เดียว19 
 สรุปลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถน่าสนใจทา้ทาย
ใหอ้ยากท า มีความยากง่าย งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายให้ตอ้งลง
มือท า หรือเป็นลกัษณะท่ีสามารถท าตั้งแต่ตน้จนส าเร็จโดยไม่น่าเบ่ือหน่าย  

                                         
 18พระสัญญา  เคณาภูมิ,  การศึกษาเปรียบเทียบระดบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
พระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาในจงัหวดัหนองคาย, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, หนา้ 15. 

  19ชัชรี  นฤทม,  การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม ,  (กรุง เทพมหานคร  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545), หนา้ 6. 
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 4. ด้านความรับผดิชอบในงานทีท่ า หมายถึงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใหญ่ๆและมีอ านาจในการ
รับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี โดยงานนั้นไม่มีการตรวจตราหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด เปิดโอกาสให้มีอิสระ
ในการแกปั้ญหาหรือรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
 รัชวลี วรวุฒิ กล่าวว่าความรับผิดชอบในการท างาน หมายถึง การปฏิบติังานตามหน้าท่ี 
หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูป้ฏิบติังานมีอ านาจความรับผิดชอบในงานนั้นๆ
อยา่งเตม็ท่ี20 
 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
 สงคราม ขาเลศักดิ์  กล่าวว่าความกา้วหน้าหมายถึง ความกา้วหน้าในหน้าท่ีราชการ การ
ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบใหเ้ล่ือนชั้น เล่ือนต าแหน่งและการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ21 
 
 สืบวงศ์ คุ้มวงศ์ กล่าวว่า ความกา้วหนา้ หมายถึง ความมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในหน่วยงาน การมีโอกาสไดศึ้กษาต่อและการอบรมหรือการดูงาน22 
 ดงันั้นสรุปไดว้่า ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หมายถึง โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะ (Skill) วชิาชีพเพื่อความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดีข้ึนโดยไดรั้บโอกาสอย่างยุติธรรมจึงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 
 6. ด้านความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความยุติธรรมในการบริหารงาน การยอมรับฟังความ

                                         
 20รัชวลี  วรวฒิุ,  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,อา้งแลว้, หนา้ 7. 
 21สงคราม  ขาเลศกัด์ิ,  ร้อยต ารวจเอก,  “ความเครียดในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ 
ปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจสายตรวจ  สังกัดสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่จัน  จังหวดั
เชียงราย”.  ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์), 2546, หนา้ 5. 
 22สืบวงศ ์ คุม้วงษ,์ พนัตรี, ความพึงพอใจในการท างานของขา้ราชการทหาร ส านกังาน 
ปลดักลาโหมศึกษาเฉพาะกรณีกรมการเงินกลาโหม,  ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 2541, หนา้ 5. 
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คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ การให้ความไวว้างใจ การปกครองโดยใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์รวมทั้ง
การใหเ้กียรติและเปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้  างานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 7. ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การได้รับความเป็นมิตรและความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัจากสมาชิกท่ีปฏิบติัร่วมกนั การมีโอกาสพบปะสังสรรค์กบัเพื่อนร่วมงานอยู่
เสมอเม่ือมีโอกาสอนัสมควร รวมทั้งเป็นท่ีรักใคร่ และไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
 ปัจจยักระตุน้ องคป์ระกอบของความพึงพอใจ ดา้นปัจจยักระตุน้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานเป็นตวักระท าใหเ้กิดความรู้สึกในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการท างานพบว่าส่ิงท่ีพบจากการศึกษางานวิจยัเร่ืองความ
พึงพอใจในการท างานจากเร่ืองจาก 2,000 เร่ือง สรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีพบจากผลงานวิจยัความพึงพอใจใน
การท างานมี 5 ประการ 
 1. แรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจในการ
ท างานและมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัการเปล่ียนงานและการขาดงาน 
 2. ความอิสระของงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความพึงพอใจในการท างาน 
 3. รูปแบบของผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นประชาธิปไตยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพงพอใจ
ในการท างาน แต่อาจจะสัมพนัธ์ในทางบวกและทางลบกบัการปฏิบติังาน 
 4. รูปแบบของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ความพึงพอใจในการท างาน 
 1. บรรยากาศขององคก์าร ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นการสนบัสนุน การติดต่อประสานสัมพนัธ์กนั
อยา่งเปิดเผย การมีอิสระในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการท างานและ
ส่วนมากมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังาน 
 การเพิ่มความพึงพอใจในการท างาน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้เสนอว่าการจัดการและฝ่ายบริหารแม้จะไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงปัจจยัเก่ียวกบับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา บุคลิกภาพ แต่ก็สามารถจดัสรรหารวมทั้ง
บรรจุบุคลากรให้เหมาะสมกบังานท่ีท า ซ่ึงควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีส่วน
ในการใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานดว้ย 
 การเลือกสถานท่ีตั้ งของหน่วยงาน โรงงาน การขยายสาขาของหน่วยงาน ควรค านึงถึง
ความพึงพอใจในการท างาน เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้งคิดหาวิธีท่ีไม่ให้การท างานเกิดความ
เบ่ือหน่ายโดยการสับเปล่ียนงาน หรือลดงานจ าเจจดักิจกรรมอ่ืนเพื่อให้ความส าคญักบัการท างาน
ของพนักงานจดับรรยากาศของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการท างาน บรรยากาศแบบแจ่มใส
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ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนบัสนุน มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย มีอิสระในการท างานจะสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัการท างานมากข้ึน 
 การเลือกและการบริหารเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานความ
มัน่คง สวสัดิการในการท างาน บริการต่างๆท่ีพนกังานไดรั้บรายรับและค่าจา้ง ค่าตอบแทน การ
เล่ือนขั้น การเล่ือนต าแหน่ง เพื่อนร่วมงานเป็นส่ิงท่ีควรจะค านึงถึงเช่นกนั หวัหนา้งานท่ีมีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกและภายในอยา่งดี เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเพิ่มความ
พึงพอใจในการท างาน 
 ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงก็คือเจตคติท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัความสนใจในการท างาน
ลกัษณะงานท่ีท าแลว้เกิดความสบายใจมีความสุขท าให้เขาเกิดความพึงพอใจในการท างาน แมแ้ต่
ส่ิงแวดลอ้มทางบา้นและครอบครัวท่ีปกติสุขก็มีส่วนเก่ียวขอ้งถึงงานท่ีท าดว้ย23 
 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลมีความส าคญัมาก หากผูป้ฏิบติังานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั้ง 7ด้านดงักล่าวแล้วย่อมก่อให้เกิดผลดงัน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความกระตือร้ือร้นในการท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถสมใจ เห็นคุณค่าของงานและอุทิศเวลาใหแ้ก่งาน ผลผลิตของงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหน่วยงานหรือองคก์ารมีความมัง่คงเพราะบุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานสูง 
 

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตั้งอยูใ่นต าบลในเมืองอ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1มี 81โรงเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งส้ิน 708คน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวว้า่
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีจดัส่งเสริมและ

                                         
 23ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่ื์อ
เสริมกรุงเทพมหานคร, 2541), หนา้ 135. 
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สนบัสนุนการจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และภาคภูมิใจในความเป็นไทย มี
พนัธกิจ (Mission) คือ พฒันาระบบบริหารจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เขม้แข็ง และพร้อมบริการ จดัการส่งเสริมสนบัสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการจดัการศึกษา 
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจดัการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ีพึง
พอใจของผูรั้บบริการ ประชากรในวยัเรียนไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 กลยทุธ์ (Strategies) 
 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแ้ก่นกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบัชั้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดอตัราการออกกลางคนั 
 3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 4. เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
 5. สร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน24 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต1 
เนน้ในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนทุกระดบั รวมทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการศึกษามีนโยบายเพื่อการจดัการเรียนรู้และสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคแ์ละนโยบายท่ีวางไวซ่ึ้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีจ  านวน 81โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1เพื่อเป็นแนวทาง
และวิธีการในการสร้างขวญัและก าลงัใจอีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

                                         
24ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, คู่มือแผนและนโยบายส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, (อดัส าเนา), 2554, หนา้ 26. 
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ของครูผูส้อน อนัจะน าไปสู่การพฒันาระบบการศึกษาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผูเ้รียนต่อไป 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนไวห้ลายเร่ือง ดงัน้ี 
 ปริญญา จุฑาสงฆ์  ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในสังกดั
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดักาฬสินธ์ุตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและขา้ราชการพล
เรือนในสังกดัส านกังานปลดกระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ จ านวน 93 คน ผลการศึกษา
พบวา่ บุคลากรโดยรวม ขา้ราชการครูและขา้ราชการพลเรือน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมและรายดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือดา้นงานท่ีท าปัจจุบนัผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ ขา้ราชการ และขา้ราชการพลเรือนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในสังกดั
ส างานปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัแต่ความพึงพอใจ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 ดา้นเท่านั้น คือดา้นงานท่ีท าใน
ปัจจุบนัโดยขา้ราชการครูมีความพึงพอใจมากกวา่ขา้ราชการพลเรือน25 
 บังอร ประทุมมา ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ผลการวิจบัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
คาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั26 
 ปัตติยะ ศุภรมย์ ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพอใจท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจงัหวดั

                                         
 25ปริญญา  จุฑาสงฆ,์  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ”,  การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2545, 146 หนา้. 
 26บงัอร  ประทุมเทา,  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑ 
อุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี), 2546, 120 หนา้. 
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ร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจงัหวดั
ร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเก่ียวกับปัจจยักระตุ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานลกัษณะงานท า ความรับผิดชอบในงาน 
และการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เก่ียวปัจจยั
ค ้าจุนโดยรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก 5 ด้านคือการปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ของครูในหน่วยงาน
นโยบายและการบริหาร ความเป็นอยูส่่วนตวั ส่วนดา้นสถานภาพของอาชีพ ค่าตอบแทน สภาพการ
ท างาน ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพศ พบวา่ เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจ ทั้งปัจจยักระตุน้โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นครูมี
ความพึงพอในในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือครู มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง เก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต ่ากวา่ 5 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปโดยรวมและรายดา้นมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกนั27 
 พรทิพย์ ไพฑูรย์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นลกัษณะท่ีท างานดา้นความสามารถในการรับผิดชอบงานต่างๆท่ีนอกเหนือจาก
งานในหน้าท่ี มาค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และเร่ืองความรู้สึกมัน่คงในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ดา้นค่าตอบแทนและค่าจา้งโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเร่ืองไดรั้บเงินเดือนและสวสัดิการอ่ืนๆตามเวลาท่ีก าหนด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือเร่ืองเงินเดือนมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา การเล่ือนต าแหน่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เร่ือง

                                         
 27ปัตติยะ  ศุภรมย์,  “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม), 2546,106 หนา้. 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนใหไ้ดค้วามกา้วหนา้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเร่ืองวิธีการและหลกัเกณฑ์
การเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในระดับเดียวกันความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการบงัคบับญัชา
ในการตดัสินใจสั่งการและควบคุมงานและผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้ตดัสินใจในการปฏิบติังาน
ดว้ยตนเอง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเพื่อนร่วมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด เร่ืองเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนให้มีความเต็มใจ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด เร่ืองเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีราชการความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสภาพบรรยากาศในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด เร่ืองโรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศสภาพแวดลอ้มความสะอาดในโรงเรียนน่าดู น่า
อยู ่น่าเรียน ร่มร่ืน สะอาด สวยงามอยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เร่ืองโรงเรียนมีห้องสมุดและเอกสาร
เพื่อใช้ในการคน้ควา้อย่างพอเพียงและเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกนั และ
เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0528 
 พรรณี วงศ์มณีกิจ ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชน 
ประเภทสามญัศึกษา ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชน ประเภทสามญัศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเอกชนมีการ
พฒันาการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนให้สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัในปัจจุบนัและผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีให้ทันสมัยและน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน29 
 นภาพร ปวงสุข ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัผลการวิจยัพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในระดับปฐมวยั

                                         
 28พรทิพย ์ ไพฑูรย,์  “การศึกษาความพึงพอใจการปฏิบติังานของขา้ราชการครู  โรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา), 2547, 137 หนา้. 
 29พรรณี  วงศม์ณีกิจ,  “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชน  ประเภท 
สามญัศึกษา  ในส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง  เขต  1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 91 หนา้. 
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เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจค ้าจุน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จในการท างานมีค่าเฉล่ียสูงสุดด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ด้านเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียต ่าสุด การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ การเปรียบเทียบอายุโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั30 
 นิยดา ค าแพงเมือง  ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ผลการวจิยัพบวา่ความพึงพอใจของพนกังานครูดรงเรียนเทศบาลเมือง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากยกเวน้
ดา้นเงินเดือนอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากสูงไปหาต ่าฐานะต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีท าดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงานดา้นความมัน่คงในการท างาน
ดา้นการได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านนโยบายและการบริหารงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานด้านสภาพการท างานด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงานและการดา้นเงินตามล าดบั31 
 รัตนาพร เหล่าคนกล้า ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นคือดา้นสถานะของชีวิต อยูใ่น
ระดบัมากมีค่าเฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบัถือดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหารงานและ
ดา้นความเป็นส่วนตวัดา้นท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นเงิน 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

                                         
 30นภาพร  ปวงสุข,  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน   
จงัหวดัสมุทรปราการ”, วทิยานิพนธ์ครูศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี),  2550, 136 หนา้. 
 31นิยดา  ค  าแพงเมือง,  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาล 
เมืองหนองคาย  จังหวดัหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม),  2550, 155 หนา้. 
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พื้นฐานการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีเพศ ประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษาต่างกนั มีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั32 
 พรสวรรค์ ธิโสภา ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในศูนยเ์ครือข่ายท่ี 19 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ครูในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา
ท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 โดยรวมและเป็นรายดา้นมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานอยูง่านอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่าดงัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน ดา้นความรับผิดชอบดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการ
ยอมรับนบัถือและดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั33 
 อ านาจ ศรีศิลา ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารย์
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย์ผลการวิจยัพบว่าการเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดย
ส่วนรวมพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือน ามาเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และน าตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนัน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน 11 - 15 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกวา่ประสบการณ์ 20 ปีข้ึน
ไปและประสบการณ์ 5 – 10 ปีตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0534 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวไดว้า่ องคป์ระกอบส าคญัในการท าให้การบริหารงาน
บุคลากรประสบความส าเร็จประการหน่ึง คือ การจัดองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานให้กบัขา้ราชการครู โดยให้มีความพึงพอใจในระดบัสูงเพราะจะท าให้ผลให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงดว้ย องคป์ระกอบของความพึงพอใจการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 

                                         
 32รัตนาพร  เหล่าคนกล้า,  “การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใน
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ  เขต  2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ) , 2546, 137 หนา้. 
 33พรสวรรค ์ ธิโสภา,  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในศูนยข์่ายการศึกษาท่ี  19   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลเขต  เขต  2”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ), 2551, 69 หนา้. 
 34อ านาจ  ศรีศิลา, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยโ์รงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย”์, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัราชภฏับุรีรัมย)์ ,2545,128 หนา้. 
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การปฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากข้ึนอยูก่บัการจูงใจและในการสร้างแรงจูงใจมี
องคป์ระกอบต่างๆหลายประการจะไดน้ าองค์ประกอบบางประการตามทฤษฎีการจูงใจมาใชเ้ป็น
การศึกษาเก่ียวกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1แนวคิดดังกล่าว
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของานท่ีปฏิบติั ด้านความรับผิดชอบในการท างาน ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงาน ด้านการปกครอง บังคับบัญชา ด้านสัมพันธภาพกับผู ้บังคับบัญชา ด้าน
สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท าให้พิจารณาไดว้่าความพึงพอใจในการท างาน 
การปฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากน้อยนั้นอยู่กับการจูงใจและในการสร้าง
แรงจูงใจมีองค์ประกอบต่างๆ หลายประการในท่ีน้ีจะไดน้ าองค์ประกอบบางประการตามทฤษฎี
การจูงใจมาใช้เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 
โดยเลือกมาดังน้ี ความส าเร็จในการปฏิบติังาน การได้รับการยอมรับนับถือลกัษณะงานของท่ี
ปฏิบติั ความรับผิดชอบในการท างาน ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
 

2.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนอยา่งหลากหลาย และไดส้ังเคราะห์แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย 7 ด้าน ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) แล้วน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 2.2  
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   ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
          (Independent Variable)                 (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.2 สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

1.  วุฒิการศึกษา 
1.1 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 
2.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     2.1  ต ่ากวา่ 10 ปี 
     2.2  10-20 ปี 
     2.3  มากกวา่ 20  ปี 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน 

 1.  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3.  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
4.  ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน 
5.  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี      

การงาน  
6.  ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา 
7.  ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
 

 



 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวิจยัอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและ
แม่นย  า มีหวัขอ้ท่ีจะกล่าวถึงตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิยเป็นครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล า
ปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ซ่ึงจากสถิติในปีการศึกษา 2555
มีจ  านวนทั้งส้ิน 708 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยจากประชากรท่ีเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในปีการศึกษา 
2555 มีจ  านวน 708 คน ผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  เพื่อก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 353 คน และ
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
แต่ละช่วงประสบการณ์ ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ นตามสัดส่วน (Stratified random 
sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานแต่ละช่วงประสบการณ์ และ
วธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานแต่ละช่วงประสบการณ์ ผูว้ิจยัได้
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simplerandom sampling)โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนในสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนกลุ่มเครือข่ำยล ำปลำยมำศ 
สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2555 

 

ประสบกำรณ์ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี
ขึน้ไป 

รวม ต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี
ขึน้ไป 

รวม 

ต ่ากวา่ 10 ปี ตั้งแต่ 
10-20 ปีมากกวา่ 20 ปี 

54 
245 
179 

24 
102 
86 

78 
347 
283 

24 
107 
86 

16 
66 
56 

39 
173 
141 

รวม 496 212 708 216 137 353 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดั
บุรีรัมย ์เขต 1แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี5 ระดบั คือ
ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อยและระดบันอ้ยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 7 ดา้น 
คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1 ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้มี
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 7 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แล้ว
สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่
ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน มี 8
ขอ้ 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มี 8 ขอ้ 3) ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มี 8 ขอ้ 4) ดา้น
ความรับผิดชอบในการท างาน มี 10 ขอ้ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน มี 7 ขอ้     
6) ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา มี 8 ขอ้ และ 7) ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน มี 8 
ขอ้ รวมทั้งส้ินมี 57 ขอ้ และสร้างขอ้ค าถามปลายเปิด (Open-ended) ทั้ง 7 ดา้น มี 7 ขอ้ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.3.2.1 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกบันิยำมเชิงปฏิบัติกำรโดยผู้เช่ียวชำญ 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) คัดเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ  านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาไทยและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
ตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (Item-
objective congruence : IOC) เม่ือตรวจพิจารณาหาค่า IOC แลว้พบว่า มีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
0.67 – 1.00 แสดงให้เห็นว่า ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้
ค าถาม สามารถสรุปได้ว่า ทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยั 
ดงันั้น จึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัและมีความตรงเชิงเน้ือหา   
 3.3.2.2 กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) กบัครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเขต 3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ย
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การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.93 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.92 – 
0.93 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.70–1.00 แสดงว่าความเช่ือมั่นท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
 

ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
4. ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
6. ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา 
7. ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 

0.93 
0.93 
0.93 
0.92 
0.92 
0.93 
0.93 

รวม 0.93 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 ผูว้จิยัน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา
มกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 
เพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 อนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มูล พร้อมออกหนงัสือถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
  3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ครูผูส้อน ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 353 ชุด ได้รับคืนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 251 ชุด จากนั้นได้
จัดส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ  านวน 102 ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบ
แบบสอบถาม และไดข้อความอนุเคราะห์กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาทางโทรศพัทโ์ดยตรง จากนั้นได้
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เดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 
102 ชุด รวมแลว้ไดรั้บแบบสอบถามคืน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ี ไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยใช ้t – test (Independent samples) 
 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยใชก้ารเปรียบเทียบความแปรปรวนของ
ค่าเฉล่ีย F – test เม่ือพบความแตกต่างอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 5. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
 1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Consistency) 
 1.2 อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation)  
 1.3 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
 2.1 ความถ่ี (Frequency) 
 2.2 ร้อยละ (Percentage) 
 2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  
 3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1
การทดสอบท่ีจ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยใช ้(t – test แบบ Independent Samples) 
 3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( F–test , One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอย่างนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 
 
  
   
 
 

   
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีวตัถุประสงค์
เพื่อ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 7 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบใน
การท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และ
ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผูว้ิจยั
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 df   แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 P-value  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที 
 F   แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
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 **  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 *  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัใช้กบักลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 353 
คน ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 251 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบ
ตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่จ  านวน 102 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
216 
137 

 
61.19 
38.81 

ประสบการณ์ในการท างาน 
ต ่ากวา่ 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกวา่ 20 ปี 

 
39 

173 
141 

 
11.05 
49.01 
39.94 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 353 คน เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ของครูผูส้อน พบว่า เป็นครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป (ร้อยละ 38.81) น้อยกว่า ครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 61.19) และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน10-20ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ49.01) 
รองลงมาคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 20 ปี (ร้อยละ39.94) และน้อย
ท่ีสุดคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 11.05) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่     
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามวฒิุการศึกษาของครูผูส้อน 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานของครูผูส้อน ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 

 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน   S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

การให้ท างานหลัก (การสอน)ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาพฒันางานอยูเ่สมอ 
ยนิดีอาสาเขา้ช่วยงานของหน่วยงานถา้มี 
พยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงาน 
มีผูป้ลุกกระแสพลงัในองคก์ารเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงการ
ท างานส าเร็จ 

 
3.98 
3.90 
4.17 
3.91 
3.97 

 
4.22 
3.80 

 
4.16 

 
0.58 
0.70 
0.65 
0.72 
0.55 

 
0.66 
0.48 

 
0.50 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.01 0.19 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( =4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน ( = 4.22) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นผูป้ลุกกระแสพลงัในองค์การเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จ ( =3.80) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรตั้งใจและพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายแมมี้ปัญหา (ค่าความถ่ี
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เท่ากบั 23) 3) ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรจดัใหค้รูไดส้อนตรงสาขาวชิาเอก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.01 0.19 4.02 0.19 -0.25 0.79 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า 10 ปี 
ตั้งแต่ 10-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้านความส า เ ร็จ ในการปฏิบัติ งานจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

 
 

ความส าเร็จ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ต ่ากว่า 

10 ปี 
10 – 20 

ปี 
มากกว่า 

20 ปี 

3.99 4.01 4.02 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.03 0.01 

0.39 0.68 ภายในกลุ่ม 350 13.76 0.04 
รวม 352 13.79 - 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   S.D. แปล

ผล 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 

ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครูในโรงเรียนแห่งน้ี 
มกัไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้งานเสมอ 
บุคลากรในหน่วยงานให้เกียรติให้ความนับถือในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานของท่าน 
ไดรั้บค าชมเชยจาการปฏิบติังานจากผูบ้ริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานช่ืนชมยินดีกบัความสามารถในการ
ท างานของท่าน 
ท่านไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี 
ท่านได้รับความเช่ือมั่นจากผู ้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
ส าคญัอยูเ่สมอ 
ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูป้กครอง 

4.23 
3.77 

 
3.81 

4.195 
 

4.08 
4.19 

 
4.13 
3.92 

0.72 
0.58 

 
0.48 
0.50 

 
0.57 
0.65 

 
0.78 
0.53 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.04 0.24 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครูในโรงเรียน
แห่งน้ี ( =4.23) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มกัไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้งานเสมอ ( =3.77) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในบทบาทของผูน้ าและผูต้าม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) และ3) ควรมอบเกียรติบตัรหรือ
ประกาศเกียรติคุณใหก้บัครูผูส้อนท่ีมีผลงานดีเด่นใหชุ้มชนทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.04 0.24 4.00 0.24 2.65** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่10ปี ตั้งแต่
10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

 
 
 

ด้านการ
ได้รับการ
ยอมรับนับ

ถือ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ต ่ากว่า 

10 ปี 
10 – 20 

ปี 
มากกว่า 

20 ปี 

4.06 4.06 4.01 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.28 0.14 

2.33 0.09 ภายในกลุ่ม 350 21.27 0.06 
รวม 352 21.56 - 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

 

ที่ ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ   S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 
8. 

งานท่ีท าไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
งานท่ีท าตรงกบัความรู้ความสามารถ 
ท่านไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่เพื่อน ามาพฒันางานเสมอ 
งาน ท่ีได้ รับมอบหมาย มีความ เหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถ 
ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถก่อให้เกิด
แรงบนัดาลใจต่อการปฏิบติังาน 
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน 
งานท่ีท่านปฏิบติัมีขอบเขตและรายละเอียดชดัเจน 
งานท่ีท่านท ามีลกัษณะทา้ทายและจูงใจอยากใหท้ า 

4.21 
3.86 
4.08 
4.09 

 
4.05 

 
3.81 
4.20 
4.20 

0.69 
0.62 
0.73 
0.58 

 
0.59 

 
0.54 
0.68 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.06 0.25 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติัโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( =4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคืองานท่ีท าได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี     
( = 4.21) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบเหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน 
( = 3.81)  
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) การท างาน
จะประสบความส าเร็จควรท างานเป็นทีม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) จ  านวนครูมีนอ้ยท าให้ภาระใน
การท างานมาก (ค่าความถ่ีเท่ากับ 15) และ4) ควรท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้ งใจ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน โดยใช้
วธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 4.11 0.23 4.00 0.26 4.02** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี ตั้งแต่
10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

 
 

ด้าน
ลกัษณะ
ของงานที่
ปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ต ่ากว่า 

10 ปี 
10 – 
20 ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

4.08 4.11 4.00 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.96 0.48 

7.52* 0.03 ภายในกลุ่ม 350 22.26 0.06 
รวม 352 23.21 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการในการปฏิบัติงาน
ต่างกนั ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.08 4.11 4.00 
ต ่ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

4.08 
4.11 
4.00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.18 
0.26* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีกบั 10 – 20 ปี 
และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบในการท างานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านความรับผดิชอบในการท างาน 

ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านความรับผดิชอบในการท างาน 

 

ที่ ด้านความรับผดิชอบในการท างาน   S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
9. 
10. 

งานของท่านเป็นงานท่ีตอ้งรับผดิชอบสูง 
งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัท่าน 
ท่านสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
การปฏิบติังานไดด้ าเนินงานเสร็จตามเวลาท่ี 
ก าหนด 
ท่านน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาปรับปรุงวิธีการท างานอยู่
เสมอ 
ท่านมีความพยายามปฏิบติังานให้บรรลุถึงความส าเร็จของ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ท่านพอใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ท่านมีความมุ่งมัน่และเอาใจใส่ในงาน 
ท่านตั้งใจท างานเตม็ท่ีแมจ้ะมีอุปสรรค 

4.05 
4.01 
4.08 

 
4.10 

 
3.91 

 
4.07 

 
4.45 
4.30 
4.11 
4.24 

0.71 
0.68 
0.66 

 
0.68 

 
0.69 

 
0.70 

 
0.69 
0.61 
0.58 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.28 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความ
รับผิดชอบในการท างานโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( =4.13) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือท่านพอใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ( = 4.45) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาปรับปรุง
วธีิการท างานอยูเ่สมอ ( = 3.91)  
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ครูผูส้อน
ควรตั้ งใจในการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบงานในหน้า ท่ีการงานของตนอย่างเต็ม
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ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 32) 2) งานท่ีได้รับมอบหมายควรได้รับความเป็นธรรมจาก
ผูบ้ริหาร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรลดภาระงานท่ีครูรับผิดชอบให้นอ้ยลง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
4) ควรน าผลงานท่ีผา่นมามาเปรียบเทียบกบังานปัจจุบนัเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันางานให้ดีข้ึน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) และ5) ครูควรอุทิศตนให้กบัการท างานไม่ควรลาขาดหรือมาสาย (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 9) 
 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านความรับผดิชอบในการท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความรับผิดชอบในการท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความรับผิดชอบในการท างาน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านความรับผดิชอบในการท างาน 4.19 0.25 4.04 0.30 5.05** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป 
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบในการท างาน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความรับผิดชอบในการท างานจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า10ปี 
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ตั้งแต่10-20 ปี และมากกว่า20ปี โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบในการท างาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

ด้านความ
รับผดิชอบ
ในการ
ท างาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ต ่ากว่า 

10 ปี 
10 – 
20 ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

4.22 4.19 4.04 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.46 0.23 

5.89* 0.03 ภายในกลุ่ม 350 23.49 0.04 
รวม 352 23.96 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน    
ด้านความรับผดิชอบในการท างาน 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.22 4.19 4.04 
ต ่ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

4.22 
4.19 
4.04 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.18 
0.26* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า 10 ปีกับ         
10 – 20 ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20  ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 4.3.5.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งาน 

 

ที่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน   S.D. แปลผล 
1. 
 
 2.  

 
3. 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7. 

ผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ท่านศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มวฒิุการศึกษาใหสู้งข้ึน 
ท่านมีโอกาสเพิ่มพนูประสบการณ์และทกัษะการปฏิบติังานใน
โรงเรียนน้ี 
งานในหนา้ท่ีของท่านมีโอกาสไดแ้สดงผลงานอยา่งชดัเจน 
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีข้ึนอยู่กับความภูมิใจของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
ท่านมีโอกาสไปร่วม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 
โรงเ รียนมีการส่งเสริมให้มีการประชุม สัมมนาในการ
ปฏิบติังานเพื่อการเล่ือนระดบั 
ท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษสองขั้นจากผลงานท่ีปฏิบติัอยู ่

4.18 
 

4.17 
4.13 

 
4.15 

 
3.82 

 
3.89 

 
3.58 

0.68 
 

0.63 
0.75 

 
0.79 

 
0.64 

 
0.64 

 
0.98 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.99 0.32 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ครูผู ้สอนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( =3.99) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ท่านศึกษา
ต่อเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน ( = 4.18) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีโอกาสไดรั้บการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นจากผลงานท่ีปฏิบติัอยู ่( =3.58) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) การ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรควรให้ความส าคญักบัผลงาน การปฏิบติังาน มากกวา่ความ
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ใกลชิ้ด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
23) 3) ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการเล่ือนวทิยฐานะ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรส่งเสริมให้
มีการอบรม ศึกษาดูงานดา้นวชิาการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั11) 
 4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ครูผูส้อน โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าทีก่ารงาน 

3.97 
 

0.33 
 

4.01 0.28 -1.05 0.29 

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึน    
ไป มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานไม่
แตกต่างกนั 
 4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่10ปี ตั้งแต่ 10-20 ปี และมากกวา่ 20 ปี โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จาก
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การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

 
 
 

ด้าน
ความก้าวหน้า
ในต าแหน่ง
หน้าทีก่าร

งาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

values 
ต ่า
กว่า 
10 ปี 

10 – 
20 
ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

3.69 4.04 4.01 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.96 1.98 

21.56* 0.04 ภายในกลุ่ม 350 32.16 0.09 
รวม 352 36.13 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.96 4.04 4.01 
ต ่ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

3.96 
4.04 
4.01 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.1827 
0.2057* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีกบั 10 – 20 
ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกว่า 20 ปี มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานแตกต่างกนั
อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 
20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.3.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 4.3.6.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
 
 
 
 
 



72 
 

ตารางที ่4.20 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 1สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 

 

ที่ ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา   S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
 
7.  
 
8. 

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ 
ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังานของงานท่าน 
ผู ้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ท่านได้รับโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี 
ท่านไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาให้มีการเพิ่มความรู้
อยา่งสม ่าเสมอ 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีท่านสามารถปรึกษาหารือแนะน า
เก่ียวกบัเร่ืองวชิาการและการปฏิบติังานโดยทัว่ไปเป็นอยา่งดี 

3.93 
3.91 
3.84 
4.04 
3.97 

 
3.93 

 
4.14 
3.88 

0.70 
0.63 
0.72 
0.54 
0.61 

 
0.67 

 
0.69 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.96 0.30 มาก 
 

 จากตารางท่ี  4.20 พบว่า  ครูผู ้สอนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( =3.96) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือท่านไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาให้มีการเพิ่ม
ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ ( = 4.14) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ ( = 3.84) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
ควรก ากบั ดูแล ตรวจสอบการปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส และมีความเป็นกลัยาณมิตร 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 32) 2) ควรมีภาวะผู ้น า  มีวิสัยทัศน์  เก่งและรอบรู้ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 23)                 
3) ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม ยติุธรรมให้โอกาสสร้างสรรคผ์ลงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควร
ใหข้วญัก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 



73 
 

 4.3.6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านความสัมพนัธ์กบั
ผู้บังคับบัญชา 

3.91 0.31 4.02 0.26 -3.26** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป 
มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 4.3.6.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า10ปี
ตั้งแต่ 10-20 ปี และมากกว่า20ปี โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

 

 
 
 

ด้าน
ความสัมพนัธ์

กบั
ผู้บังคับบัญชา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

values 
ต ่า
กว่า 
10 ปี 

10 – 
20 ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

3.64 3.97 4.02 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.43 2.22 

27.48 0.04 ภายในกลุ่ม 350 28.24 0.08 
รวม 352 32.67 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที ่4.23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.64 3.97 4.02 
ต ่ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

3.64 
3.97 
4.02 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.18 
0.20* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.23 แสดงวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีกบั10 – 20 
ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกว่า 20 ปี มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 4.3.7 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 4.3.7.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน 

 

ที่ ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน   S.D. แปลผล 
1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคแก่ผูร่้วมงานทุกท่าน 

ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน 
ท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเม่ือมีงานเร่งด่วน
หรือเกิดปัญหา 
ท่านยินดีท่ีจะให้ค  าปรึกษากบัผูร่้วมงานเม่ือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 
ในหน่วยงานของท่านมีบรรยากาศความเป็นญาติมิตรและ
ความสามคัคี 
ท่านพอใจในสภาพการท างานของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ของท่าน 
ท่านมีโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
งานท่ีท า 
ท่านแสดงบทบาทผู ้น าหรือผู ้ตามในงานท่ีท าหรือท่ีได้รับ
มอบหมายตามโอกาส 

4.24 
4.11 

 
3.77 

 
4.32 

 
3.88 

 
4.12 

 
4.13 

 
4.20 

0.66 
0.61 

 
0.53 

 
0.62 

 
0.53 

 
0.65 

 
0.73 

 
0.68 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6.  
 
7.  
 
8. 

รวม 4.09 0.05 มาก 
 

 จากตารางท่ี  4.24 พบว่า  ครูผู ้สอนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือท่านยินดีท่ีจะให้ค  าปรึกษากับผูร่้วมงานเม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังาน(  = 4.32) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานเม่ือมีงานเร่งด่วนหรือเกิดปัญหา ( =4.77) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
ควรสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อ
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สร้างขวญัและก าลงัใจ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามดูแลทุกขสุ์ขของครู
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 15) และ 4)ครูทุกคนควรให้ความรักและเคารพซ่ึงกันและกันโดยยึดหลัก
กลัยาณมิตร(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 4.3.7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ขึน้ไป t p-value 

  S.D.   S.D. 

ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่น
ร่วมงาน 

4.15 
 

0.17 
 

4.01 0.24 6.51** 0.00 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป 
มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 4.3.7.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี
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ตั้งแต่ 10-20 ปี และมากกว่า20ปี โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 
 
ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  

 

 
 
 

ด้าน
ความสัมพนัธ์
ของเพือ่น
ร่วมงาน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 
p-

values 
ต ่า
กว่า 
10 ปี 

10 – 
20 ปี 

มากกว่า 
20 ปี 

4.14 4.16 4.01 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.88 0.94 22.58* 0.03 
ภายในกลุ่ม 350 14.57 0.04 

รวม 352 16.45 - 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน   
ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน   
ต ่ากว่า 10 ปี 10-20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.14 4.16 4.01 

ต ่ากว่า 10 ปี 
10-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

4.14 
4.16 
4.01 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.18 
0.20* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่10ปีกบั 10 – 20 ปี 
และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1มีวตัถุประสงค์
ดังน้ี เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 7 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบใน
การท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และ
ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานใน 7 ดา้นนั้น จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล า
ปลายมาศสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน
ทั้งส้ิน 708 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 353 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 353 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ คือ วฒิุการศึกษาของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 1) ต ่า
กวา่ปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีข้ึนไป และประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 
1) ต ่ากวา่10 ปี 2) ตั้งแต่ 10-20 ปี และ 3) มากกวา่ 20 ปี ตวัแปรตาม คือ ระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้ง 7 ดา้น คือ คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้น
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้า ท่ีการงาน ด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา  และด้าน
ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3ตอนคือตอนท่ี1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์
ในการปฏิบติังานมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5ระดบั คือระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง 
ระดบันอ้ยและระดบัน้อยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 7 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้น
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้า ท่ีการงาน ด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา  และด้าน
ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน และ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล า
ปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end )  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าที (t – test) และค่าเอฟ (F-test) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 353 คน ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 353 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.19
และเป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.01 
 5.1.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
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 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( =4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงาน ( = 4.22) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นผูป้ลุกกระแสพลงัในองค์การเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จ ( =3.80) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรตั้งใจและพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายแมมี้ปัญหา (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 23) 3) ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรจดัใหค้รูไดส้อนตรงสาขาวชิาเอก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน
พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 
ปี ตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.3 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( =4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครูในโรงเรียน
แห่งน้ี ( =4.23) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มกัไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้งานเสมอ ( =3.77) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในบทบาทของผูน้ าและผูต้าม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรรับฟัง
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูผูส้อน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) และ 3) ควรมอบเกียรติบตัรหรือ
ประกาศเกียรติคุณใหก้บัครูผูส้อนท่ีมีผลงานดีเด่นใหชุ้มชนทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั15) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน
พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน 3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
และมากกวา่ 20 ปีพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.4 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลักษณะ
ของงานทีป่ฏิบัติ และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( =4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ งานท่ีท าได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี    
( =4.21) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบเหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน
(  =3.81) และจากข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32)      
2) การท างานจะประสบความส าเร็จควรท างานเป็นทีม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) จ  านวนครูมีน้อยท า
ให้ภาระในการท างานมาก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
ตั้งใจ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อนพบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า
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ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี, ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
และมากกว่า 20 ปีพบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.1.5 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความ
รับผิดชอบในการท างาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( =4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านพอใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ( = 4.45) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาปรับปรุง
วธีิการท างานอยูเ่สมอ ( = 3.91)  
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี1) ครูผูส้อน
ควรตั้ งใจในการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบงานในหน้า ท่ีการงานของตนอย่างเต็ม
ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 32) 2) งานท่ีได้รับมอบหมายควรได้รับความเป็นธรรมจาก
ผูบ้ริหาร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรลดภาระงานท่ีครูรับผิดชอบให้นอ้ยลง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
4) ควรน าผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกบังานปัจจุบนัเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันางานให้ดีข้ึน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) และ 5) ครูควรอุทิศตนใหก้บัการท างานไม่ควรลา ขาดหรือมาสาย (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 9) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน
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พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี ตั้งแต่ 10 - 
20 ปี และมากกว่า 20 ปีพบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบในการท างาน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากว่า 10ปี กบั   
10 – 20 ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 
20 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.1.6 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งานโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก( = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ 
 มีขอ้สังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ท่าน
ศึกษาต่อ เพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน ( = 4.18) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีโอกาสไดรั้บการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นจากผลงานท่ีปฏิบติัอยู ่( = 3.58) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) การ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรควรให้ความส าคญักบัผลงาน การปฏิบติังาน มากกวา่ความ
ใกลชิ้ด (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
23) 3) ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการเล่ือนวทิยฐานะ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรส่งเสริมให้
มีการอบรม ศึกษาดูงานดา้นวชิาการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ครูผูส้อนพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานไม่แตกต่างกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน3 ระดบั คือ ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี, ตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีพบวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้าน
ความรับผิดชอบในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 
ปี มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความ
รับผดิชอบในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.1.7 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาให้มีการ
เพิ่มความรู้อย่างสม ่าเสมอ ( = 4.14) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ ( = 3.84) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
ควรก ากบั ดูแล ตรวจสอบการปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส และมีความเป็นกลัยาณมิตร 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 32) 2) ควรมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์ เก่งและรอบรู้ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 23) 3) 
ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม ยติุธรรมใหโ้อกาสสร้างสรรคผ์ลงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) และ 4) ควรให้
ขวญัก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน
พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี, ตั้งแต่ 10 - 
20 ปี และมากกว่า 20 ปีพบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 
– 20 ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 
20 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.1.8 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้าน
ความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานโดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก( = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านยินดีท่ีจะให้ค  าปรึกษากบัผูร่้วมงานเม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังาน ( = 4.32) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานเม่ือมีงานเร่งด่วนหรือเกิดปัญหา ( =4.77) 
 และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหาร
ควรสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 32) 2) ควรมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 23) 3) ควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามดูแลทุกขสุ์ขของครู 
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(ค่าความถ่ีเท่ากับ 15) และ 4)ครูทุกคนควรให้ความรักและเคารพซ่ึงกันและกันโดยยึดหลัก
กลัยาณมิตร(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน
พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน3 ระดบั คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี ตั้งแต่ 10 - 
20 ปี และมากกว่า 20 ปีพบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากว่า 10ปี กบั   
10 – 20 ปี และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 
20 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน กลุ่มเคร่ืองข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานและเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 5.2.1.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
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 ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า รอบ
รู้ มีคุณธรรม ยุติธรรมยอมรับขอ้เสนอแนะความคิดเห็นและให้โอกาสบุคลากรปฏิบติังานตรงกบั
ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมให้มีการอบรม การศึกษาต่อ เล่ือนวิทย
ฐานะในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือศึกษาดูงานดา้นวิชาการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างสัมพนัธ์
ภาพท่ีดีระหว่างบุคลากร มีการนิเทศ ก ากบัติดตามดูแลทุกข์สุขของครูโดยยึดหลกักลัยาณมิตรซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา จุฑาสงฆ์ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการครูและขา้ราชการพลเรือนในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บังอร ประทุมเทา ไดท้  า
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.1.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนมีการวางแผนการท างาน
ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดสามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานให้ส าเร็จไดมี้การศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาพฒันางานอยูเ่สมอพยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงการท างานส าเร็จและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูป้ลุกกระแสพลงัในองคก์รเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพรทิพย์ ไพฑูรย์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา เปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจ



90 
 

เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถและความถนดัของ
บุคลากรครูผูส้อนตั้งใจและพยายามท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายแมมี้ปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือ
และวางแผนด าเนินการแกปั้ญหาได ้มีการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และครูผูส้อนได้จดัการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชาเอกหรือตาม
ความรู้ความสามารถท่ีตนเองถนดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปัตติยะ ศุภรมย์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพอใจท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวดัร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัปัจจยักระตุน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 5 
ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปโดยรวมและรายด้านมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั 
 5.2.2ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือและเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน 
 5.2.2.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ 
 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถือ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครู มีการให้เกียรติให้ความนบัถือใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานของตนเองและผูอ่ื้นได้รับการยอมรับนับถือจากผูป้กครองได้รับความ
เช่ือมัน่จากผูบ้งัคับบัญชาและได้รับค าชมเชยจาการปฏิบัติงานจากผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พรสวรรค์ ธิโสภา ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในศูนย์
เครือข่ายท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 ผลการศึกษาพบว่าครูในศูนย์
เครือข่ายการศึกษาท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 โดยรวมและเป็นรายดา้น
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่งานอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริญญา 
จุฑาสงฆ์ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและขา้ราชการพลเรือนใน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก 
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 5.2.2.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีเป็นผูท่ี้
มีอายุอาวุโสกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาและมาปฏิบติังานใหม่ อีกทั้งยงัเป็น
แบบอย่างของการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การด ารงตนและศึกษาคน้ควา้
ความรู้เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการเล่ือนวิทยฐานะอยูเ่สมอ ไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากชุมชนและการให้เกียรติจากผูร่้วมงานในองค์กรเดียวกนัและองค์กรอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ บุษบา วิเชียรชม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานของครู
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก และเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านการไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจากครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดีในบทบาทของผูน้ าและผู ้
ตามเป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผูส้อนคนอ่ืน ๆ ได้รับเกียรติบตัรหรือ
ประกาศเกียรติคุณในกรณีท่ีมีผลงานดีเด่นให้ชุมชนทราบ แมจ้ะมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนัก็ตาม แต่ครูผูส้อนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับนบัถือในสังคมเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ รัตนาพร เหล่าคนกล้า ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นฐานการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีเพศ ประสบการณ์การท างานและวุฒิ
การศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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 5.2.3 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน 
 5.2.3.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลักษณะ
ของงานทีป่ฏิบัติ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบัติโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผู ้สอนได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ
เหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน มีขอบเขตและรายละเอียดชดัเจน และศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อ
น ามาพฒันางานเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิยดา ค าแพงเมือง ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ผลการวิจยัพบวา่ความพึง
พอใจของพนักงานครูดรงเรียนเทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย อยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาพร ปวงสุข ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชนจงัหวดัผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูในระดบัปฐมวยัเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจค ้าจุน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.3.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัตรงกบัความรู้ความสามารถ มีภาระงานท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติัและมีความ
ตั้งใจในการท างานสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา วิเชียรชม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก และเปรียบเทียบ
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ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05อาจเน่ืองมาจากการสอนเป็น
งานท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีเกียรติไดรั้บการยอมรับจากสังคม และมีโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานสูง ครูมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยเพียงใด  ย่อมต้องการ
ความกา้วหน้าในต าแห่งหน้าท่ีการงาน มีเกียรติในสังคมและเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรวรรณ ม่วงทองเกตุ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูใน อ าเภอสอยดาวสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 ในปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทุรี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย์ ไพฑูรย์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา และเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาพบว่าไม่
แตกต่างกนั และเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.2.4 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความ
รับผิดชอบในการท างานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
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 5.2.4.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความ
รับผดิชอบในการท างาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบใน
การท างานโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากงานของครูผูส้อนเป็นงานท่ี
ตอ้งใชค้วามรับผดิชอบในการท างานสูง อีกทั้งงานท่ีปฏิบติัตอ้งมีความเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน
ในหน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระปฏิบติังานไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดมีความพยายามปฏิบติังานให้บรรลุ
ถึงความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจ ความพอใจและมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ีแมจ้ะมีอุปสรรค ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปริญญา 
จุฑาสงฆ์ ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและขา้ราชการพลเรือนใน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ บังอร ประทุมเทา ได้ท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมา 
 5.2.4.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านความรับผดิชอบในการท างานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรีข้ึนไปมีงานและภาระงานท่ีรับผดิชอบปฏิบติัมากมาย ทั้งงานหลกัและงานเสริม บางคร้ัง
การรับผดิชอบงานอาจเกินก าลงัความรู้ ความสามารถแต่ก็ตอ้งปฏิบติัให้ส าเร็จลุล่วงตามภารกิจงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ประสิทธิภาพของงานไม่ค่อยสัมฤทธ์ิผลเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของบุษบา วิเชียรชม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานของครูโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก และเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถท่ีผ่านการเรียนรู้ 
ฝึกฝนและกระท าอยา่งเป็นประจ า จนสามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานอนัเป็นผลให้เกิดความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายหรืองานท่ีปฏิบติัสูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ ม่วงทองเกตุ ไดศึ้กษาความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน อ าเภอสอยดาวสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ในปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทุรี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย์ ไพฑูรย์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ดา้นลกัษณะท่ีท างานดา้นความสามารถในการ
รับผิดชอบงานต่างๆท่ีนอกเหนือจากงานในหน้าท่ี มาค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.2.5 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
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 5.2.5.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บโอกาสในการเขา้รับการส่งเสริมและพฒันาต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
โดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาต่อ ตลอดจนไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง พฒันาผลงาน 
เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะตามล าดบัอนัเป็นการสร้างความมัน่คงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษมค าศรีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีผลการวิจยัพบว่าความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณี วงศ์มณีกิจ ได้ท าการวิจยัการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชน 
ประเภทสามญัศึกษา ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก 
 5.2.5.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตอ้งการไดรั้บการยกย่องและความตอ้งการความส าเร็จในหนา้ท่ี
การงานและในชีวิตผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการพิจาณา
เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งหรือมอบหมายใหรั้บผดิชอบต่องานท่ีกวา้งข้ึนโดยมีหนา้ท่ีการงานสูงข้ึนอนั
เป็นโอกาสท่ีบุคลากรจะกา้วไปสู่ความส าเร็จในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรทิพย์ ไพฑูรย์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ความพึง
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พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดันครราชสีมา เปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี 
และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 
20 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจ
เน่ืองมาจาก ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันเห็นว่า การพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรควรให้ความส าคญักบัผลงาน การปฏิบติังาน มากกว่าความใกล้ชิด ควร
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนการเล่ือนวิทยฐานะ และการอบรม ศึกษาดูงานด้าน
วชิาการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอนัจะเป็นการสรางความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ ม่วงทองเกตุ ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูใน อ าเภอสอยดาวสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 ในปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของข้าราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทุรี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ านาจ ศรีศิลาไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมยผ์ลการวิจยั
พบวา่การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์
ในการปฏิบติังานโดยส่วนรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเม่ือน ามาเปรียบเทียบพบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และน าตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนัน ามาเปรียบเทียบ
กนัพบวา่ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 11 - 15 ปีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกวา่
ประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไปและประสบการณ์ 5 – 10 ปีตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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 5.2.6 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 5.2.6.1 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 
 ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในดา้นการบริหารการศึกษาเป็นอยา่งดี ทั้งยงัส่งเสริม สนบัสนุน
และช่วยให้ครูผูส้อนมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ ท าให้สามารถท าหนา้ท่ี
โดยใช้ศกัยภาพได้อย่างเต็มท่ี มีความมัน่ใจในตนเองและมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร หรือแมง้านท่ีปฏิบติัเกิดปัญหา ผูบ้งัคบับญัชา
สามารถให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงมีผลท าให้งานบังเกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนาพร เหล่าคนกล้า ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษา
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยัของ
พรสวรรค์ ธิโสภา ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในศูนยเ์ครือข่ายท่ี 19 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ครูในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา
ท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 โดยรวมและเป็นรายดา้นมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานอยูง่านอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.6.2 การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
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การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บ
การส่งเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษาเพิ่มข้ึนและอยูใ่กลแ้หล่งวชิาการท าใหค้รูผูส้อนแสวงหาความ 
รู้เพิ่มเติมมากไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถและคุณวุฒิโดยทัว่ถึงท าให้ประสบความส าเร็จในงาน
เป็นท่ียอมรับนบัถือมากยิ่งข้ึนทั้งดา้นต าแหน่งงานความมัน่คงในการท างานและความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานดียิ่งข้ึนซ่ึงครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงมากข้ึนความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บก็จะมีมากยิ่งข้ึนจึงท าให้ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในดา้นน้ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุษบา วิเชียรชม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก และเปรียบเทียบ
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูท่ี้มีประสบการณ์ต่างกนัจะมีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบติังานต่างกนัไปตามอายุงานผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานมามากย่อมผา่น
ประสบการณ์ในการท างานมามากและผา่นผูบ้ริหารมาหลายคนซ่ึงผูบ้ริหารแต่ละคนยอ่มมีวิธีการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัไปในบางคร้ังอาจยึดติดกบัวิธีการของผูบ้ริหารคนเก่าแต่เม่ือพิจารณาจาก
ผลการวิจยัผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยหรือมีประสบการณ์มากจะมีความพึงพอใจในการท างานไม่
แตกต่างกนัมากนกัเพราะครูส่วนใหญ่มีวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆและทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ในยคุปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ ม่วงทองเกตุ ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน อ าเภอสอยดาวสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 2 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ในปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความพึง
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พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทุ
รี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย์ ไพฑูรย์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา และเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาพบวา่ไม่
แตกต่างกนั และเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัชยา เจริญมฤทตั ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนบางละมุง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนบางละมุง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.2.7 ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รี รัมย์  เขต 1                  
ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงานและเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 5.2.7.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1           
ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ของ
เพื่อนร่วมงานโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้
น ายุทธศาสตร์การพฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจดั
การศึกษา ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ของเขตพื้นท่ีการศึกษาไปใช ้ไปปฏิบติั คือ มีการประชุมครูเป็นประจ า
ทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการงานบริหารต่าง ๆ ประชุมครูภายในกลุ่มสาระและมีการส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ความสามารถของครูผูส้อนอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีโอกาส มี
ความใกล้ชิดกัน มีความเข้าใจอนัดีต่อกัน ท าให้สามารถปฏิบติังานได้รวดเร็ว ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริญญา จุฑาสงฆ์ ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนในสังกัดส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พรสวรรค์ ธิโสภา ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในศูนย์
เครือข่ายท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 ผลการศึกษาพบว่าครูในศูนย์
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เครือข่ายการศึกษาท่ี 19 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 โดยรวมและเป็นรายดา้น
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูง่านอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาพร 
เหล่าคนกล้า ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 5.2.7.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานและเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ี
มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัย่อมมีภาระงาน
และความรับผิดชอบงานท่ีต่างกัน อีกทั้งอาจจะมีระดับความอาวุโสเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานร่วมกนั การพบปะเพื่อสร้างความใกลชิ้ดกนันอกจากการประชุม 
นิเทศเพื่อติดตามการท างานแล้วผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีของ
เพื่อนร่วมงานในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษบา วิเชียรชม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก และเปรียบเทียบ
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปีตั้งแต่ 10 - 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต ่ากวา่ 10ปี กบั 10 – 20 ปี และครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
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สถิติส่วนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปีกบัมากกวา่ 20 ปีมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจาก 
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานน้อย เห็นได้จาก
ครูผูส้อนท่ีมีต าแหน่งพนกังานราชการ ครูผูช่้วย และครูท่ียงัไม่มีวิทยฐานะ มีจ านวนมาก อีกทั้งมี
การออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการในโครงการของรัฐบาลในปี 2547 มีการยา้ยเขา้ ยา้ย
ออกตลอดปี มีการบรรจุอตัราใหม่เพิ่มข้ึน ท าให้ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานจึงยงัมีไม่
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ ม่วงทองเกตุ ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูใน อ าเภอสอยดาวสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 ในปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูในอ าเภอสอยดาว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทุรี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา เจริญมฤทัต ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูโรงเรียนบางละมุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนบางละมุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สุกญัญา วงศ์ปัญญา ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสังกดัเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสังกดัเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัท่ีไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1พบประเด็น
ข้อเสนอแนะหลัก 3 ประการ คือ1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 5.3.1.1 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือพยายามหลีกเล่ียงการกระท า
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ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุดคือ เป็นผูป้ลุกกระแสพลงั
ในองค์การเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้เหมาะสมและความถนดั
ของบุคลากร ควรใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานเพื่อพฒันาองคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึน 
 5.3.1.2จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างาน
ในอาชีพครูในโรงเรียนแห่งน้ี และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุดคือ มกัไดรั้บเลือกให้เป็นหัวหน้า
งานเสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ค  ายกย่องชมเชยจากผลการปฏิบติังานของบุคลากรและควรให้
บุคลากรมีโอกาสรับบทบาทผูน้ าเพื่อพฒันาองคก์รใหดี้ข้ึน 
 5.3.1.3 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผลการวจิยั พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ งานของท่านท่ีท าให้
ท่านใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุดคือ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ
เหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมอบหมายใหต้รงความรู้ความสามารถ และ
งานท่ีปฏิบติัควรมีขอบเขตและรายละเอียดเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้
 5.3.1.4 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน ผลการวจิยั พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่านพอใจและ
มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายและขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุดท่ีสุดคือท่าน
น าผลท่ีได้จาการปฏิบติังานมาปรับปรุงวิธีการท างานอยู่เสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมอบหมายท่ี
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและควรเป็นผูน้ าปรึกษาให้อิสระในการปฏิบติังานเพื่อการ
ปฏิบติังานจะไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 5.3.1.5 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชา
เสนอแนะและเปิดโอกาสให้ท่านศึกษาต่อเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึนและขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่า
ท่ีสุด คือ ท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นจากกผลงานท่ี
ปฏิบติัอยู ่ดงันั้น ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นจากผลงานท่ี
ปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมและควรส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาคามกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีโดย
เปิดโอกาสใหศึ้กษาต่อซ่ึงเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร 
 5.3.1.6 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา ผลการวิจยัพบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่านไดรั้บ
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การส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาให้มีการเพิ่มความรู้อย่างสม ่าเสมอ และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเม่ือมีงานเร่งด่วนหรือเกิดปัญหา 
 5.3.1.7 จากผลการวจิยัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจยั พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือท่านยินดีท่ี
จะให้ค  าปรึกษากบัผูร่้วมงานเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเสมอภาคแก่
ผูร่้วมงานทุกท่าน และขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการปฏิบติังานให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในสภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการให้ความ
เสมอภาคแก่ผูร่้วมงานทุกคนเท่าเทียมกนัเพื่อความสามคัคีในหมู่คณะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
งาน 
 5.3.1.8จากผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน พบว่า ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานและดา้น
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานไม่แตกต่างกนัส่วนดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบในการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปดงันั้น ในการปฏิบติังานโดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการ
เรียนการสอนผูบ้ริหารควรให้ครูผูส้อนได้สอนตรงวิชาเอกและท่านท่ีรับผิดชอบตรงความรู้
ความสามารถส่งเสริมใหมี้การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนการสอน 
 5.3.1.9จากผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานของครูผูส้อน พบว่า ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผิดชอบในการท างานดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงานดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05โดยภาพรวมสูงสุดคือประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 20 ปีรองลงมาคือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 ปีและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 – 20 ปี ตามล าดบั 
แสดงวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเหมือนกนัแตกต่างกนั 
ดงันั้นผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูทุกคนรับผิดชอบงานในหน้าท่ีและส่งเสริมให้มีการเล่ือนวิทย
ฐานะเพื่อความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่งเท่าเทียมกนั 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  5.3.2.1ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ในการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน คือ ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัความสามารถและความถนัดของบุคลากร ควรมีความตั้งใจและพยายามท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายแมมี้ปัญหา ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใชใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอนและควรจดัใหค้รูไดส้อนตรงสาขาวชิาเอก 
 5.3.2.2 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ คือ ผูบ้ริหารควรท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในบทบาทของผูน้ าและผูต้าม ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูผูส้อนและ
ควรมอบเกียรติบตัรหรือประกาศเกียรติคุณใหก้บัครูผูส้อนท่ีมีผลงานดีเด่นใหชุ้มชนทราบ 
 5.3.2.3 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงาน
ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ การท างานจะประสบความส าเร็จควรท างานเป็นทีมควรท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายดว้ยความตั้งใจ  
 5.3.2.4 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความรับผดิชอบในการท างาน คือ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมความตั้งใจใน
การปฏิบติังานและมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีการงานของตนอย่างเต็มความสามารถ งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายควรไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้ริหารควรลดภาระงานท่ีครูรับผิดชอบให้นอ้ยลง 
น าผลงานท่ีผา่นมามาเปรียบเทียบกบังานปัจจุบนัเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันางานให้ดีข้ึนและครู
ควรอุทิศตนใหก้บัการท างานไม่ควรลา ขาดหรือมาสาย 
 5.3.2.5 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน คือ ผูบ้ริหารควรพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรควรให้ความส าคญักบัผลงาน การปฏิบติังาน มากกว่าความใกลชิ้ด 
ส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและสนบัสนุนการเล่ือนวิทยฐานะ และควรส่งเสริมให้มี
การอบรมศึกษาดูงานดา้นวชิาการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 
 5.3.2.6 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู ้สอน ด้านความสัมพันธ์ของผูบ้ ังคับบัญชา คือ ผู ้บริหารควรก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม โปร่งใส และมีความเป็นกลัยาณมิตร ควรมีภาระผูน้ า มี
วิสัยทศัน์ เก่งและรอบรู้ ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม ยุติธรรมให้โอกาสสร้างสรรคผ์ลงานและควรให้
ขวญัก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 5.3.2.7 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน คือ ผูบ้ริหารควรสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างบุคลากร ควรมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจควรมีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามดูแลทุกข์สุขของครูและทุกคนควรให้ความรักและเคารพซ่ึงกันและกันโดยยึดหลัก
กลัยาณมิตร 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรศึกษาสภาพปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1    
 5.3.3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 5.3.3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ 
เช่น วทิยาลยั เทศบาลอ าเภอ เทศบาลจงัหวดั โรงเรียนเอกชน เพือ่น ามาเปรียบเทียบและปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 



บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 
1) หนังสือทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุ
สภา, 2542. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : อกัษราพิพฒัน์, 
2539. 

จันทรานี สงวนนาม . ทฤษฎีและแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545. 

ชชัรี นฤทม. การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2545. 

ณรงค์ สัจพันธ์โรจน์. การจัดท าอนุมัติ  และบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ . 
กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพจ์  ากดั, 2536. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่ือเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2541. 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพบัลิเคชัน่ จ  ากดั, 
2546. 

ยงยทุธ เกษสาคร. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : SK BOOKNET. 2542 
วจิารณ์ พานิช. มุมข้าราชการ. กรุงเทพมหานคร : หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2548. 
วิโรจน์ สารรัตนะ . แนวคิดทฤฎีและประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา .พิมพ์คร้ังท่ี 8 

กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2555. 
ศุภชยั ยาวะประภาษ. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่และส่ิงท้าทาย.กรุงเทพมหานคร 

: จุดทองการพิมพ,์ 2548. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1. รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554. 

บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, 2554. 
อจัฉรา สังขสุ์วรรณ. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : บทความ วารสารวิชาการพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2531, (อดัส าเนา). 
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2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กาญจนา อรุณสุขรุจี. “ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร

ไชยปราการจากัดอ าเภอไชยปราการจังหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
ธนบุรี, 2550. 

นภาพร ปวงสุข. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
สมุทรปราการ”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี, 2550. 

นภาพร ปวงสุข. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัปฐมวยัโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
สมุทรปราการ”. วทิยานิพนธ์ครูศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี,  2550 

นิยดา ค าแพงเมือง. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวดัหนองคาย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2550. 

บังอร ประทุมเทา. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑ
อุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี, 2546. 

ปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจสายตรวจ สังกดัสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย”. 
ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
2546. 

ปริญญา จุฑาสงฆ.์ “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
จังหวดักาฬสินธ์ุ”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต  . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2545 

ปัตติยะ ศุภรมย.์ “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั
ส านักคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวดัร้อยเอ็ด ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม, 2546. 

พรทิพย ์ไพฑูรย.์ “การศึกษาความพึงพอใจการปฏิบติังานของขา้ราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2547. 
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พรรณี วงศ์มณีกิจ. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชน ประเภทสามญัศึกษา 
ในส านกังานเขตพื้นท่ีระยอง เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2547. 

พรสวรรค์ ธิโสภา. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนย์ข่ายการศึกษาที่ 19 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลเขต เขต 2”. การศึกษาค้นควา้อิสระศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ, 2551. 

พระสัญญา เคณาภมิู. การศึกษาเปรียบเทียบระดบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษาในจงัหวดัหนองคาย.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2548. 

รัตนาพร เหล่าคนกลา้. “การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ , 2546. 

สงคราม ขาเลศกัด์ิ. ร้อยต ารวจเอก. “ความเครียดในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ 
สืบวงศ ์คุม้วงษ.์ พนัตรี. ความพึงพอใจในการท างานของขา้ราชการทหาร ส านกังานปลดักลาโหม

ศึกษาเฉพาะกรณีกรมการเงินกลาโหม. ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2541 

สุภาลกัษณ์ ชัยอนนัต์. “ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศ
แบบมีสัญญาผูกพนัในจงัหวดัล าปาง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 

อ านาจ ศรีศิลา. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย”์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์, 2545. 

 

3) เวบ็ไซต์ 
เท้ือน ทองแกว้. การมีหัวใจบริการ Service Mind. สืบคน้จาก HTTP : http // dusithost. Dusit. 

Ac.th/ertuan/ file 21122005012.doc. วนัท่ีสืบคน้ 25 มกราคม 2556. 
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แบบสอบถามการวจิัย 

เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่าย 
ล าปลายมาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

ค าช้ีแจง 
      แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีมุ่งใหค้รูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม

เครือข่ายล าปลายมาศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  1เป็นผูต้อบ  ซ่ึง
มีทั้งหมด 3ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  แยกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)   
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดับุรีรัมย ์เขต 1แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  Scale)มี5  
ระดับ  คือระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อยและระดับน้อยท่ีสุด จ าแนก
ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบในการท างาน  ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา  และดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน  
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  1 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด( Open  
end  )   
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดเพื่อให้
ผลการวจิยัถูกตอ้ง  เช่ือถือไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
                แบบสอบถามน้ี  ผูว้ิจยัจะถือเก็บเป็นความลบัและจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การศึกษาวจิยัเท่านั้น 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 

นางสมพร  ชาญชาติ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลาย
มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

......................................................................... 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีมี  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์
เขต 1 
ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  1 
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามและกาเคร่ืองหมาย /  ลงใน  O ท่ีเป็นจริงตามสถานภาพของผูต้อบ 
 1.  วุฒิการศึกษา O  ปริญญาตรีลงมา 
     O  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 2.  ประสบการณ์ในการท างาน 
     O  นอ้ยกวา่  10  ปี 
     O  10 – 20  ปี 

O  มากกวา่  20  ปี 
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ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 
 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามและกาเคร่ืองหมาย /  ลงใน  O ของแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็น
จริงตามระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
 ความหมายระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  5  หมายถึง        มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น ระดบัมาก 
  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น ระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น ระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1.1 การไดท้  างานหลกั (การสอน)ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     

1.2 สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง      
1.3 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี      
1.4 มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันาอยูเ่สมอ      
1.5 ยนิดีอาสาเขา้ช่วยงานของหน่วยงานถา้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ 

     

1.6 พยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อหน่วยงาน      
1.7 เป็นผูป้ลุกกระแสพลงัในองคก์รเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ      
1.8 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงการ
ท างานใหส้ าเร็จ 

     

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
2.1 ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครูในโรงเรียนแห่งน้ี 

     

2.2 มกัไดรั้บเลือกให้เป็นหวัหนา้งานเสมอ      
2.3 บุคลากรในหน่วยงานให้เกียรติและใหค้วามนบัถือในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานของท่าน 

     

2.4 ไดรั้บค าชมเชยจากการปฏิบติังานจากผูบ้ริหาร      
2.5 บุคลากรในหน่วยงานช่ืนชมยนิดีกบัความสามารถในการท างานของ
ท่าน 

     

2.6 ท่านไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี      
2.7 ท่านไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานส าคญัอยู่
เสมอ 

     

2.8 ไดร้บการยอมรับนบัถือจากผูป้กครองนกัเรียน      
3. ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
3.1 งานของท่านท่ีท าใหท้่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

     

3.2 งานท่ีท าไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี      
3.3 ท่านไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันางานเสมอ      
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ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1(ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
3.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ      
3.5 ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถก่อใหเ้กิดแรงบลัดาล
ใจต่อการปฏิบติังาน 

     

3.6 ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสมกบัเวลาในการปฏิบติังาน      
3.7 งานท่ีท่านปฏิบติัมีขอบเขตและรายละเอียดชดัเจน      
3.8 งานท่ีท่านท ามีลกัษณะทา้ทายและจูงใจอยากใหท้ า      
4. ด้านความรับผดิชอบในการท างาน 
4.1 งานของท่านเป็นงานท่ีตอ้งรับผิดชอบสูง 

     

4.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัท่าน      
4.3 ท่านสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      
4.4 การปฏิบติังานไดด้ าเนินงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด      
4.5 ท่านน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมาปรับปรุงวธีิการท างานอยูเ่สมอ      
4.6 ท่านมีความพยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุถึงความส าเร็จของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

     

4.7 ท่านพอใจและมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
4.8 ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
4.9 ท่านมีความมุ่งมัน่และเอาใจใส่ในงาน      
4.10 ท่านตั้งใจท างานเตม็ท่ีแมจ้ะมีอุปสรรค      
5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
5.1 ผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะและเปิดโอกาสใหท้่านศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ
การศึกษาใหสู้งข้ึน 

     

5.2 ท่านมีโอกาสเพิ่มพนูประสบการณ์และทกัษะการปฏิบติังานใน
โรงเรียน 

     

5.3 งานในหนา้ท่ีของท่านมีโอกาสไดแ้สดงผลงานอยา่งชดัเจน      
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ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1(ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
5.4 โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีข้ึนอยูก่บัความภูมิใจของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

5.5 ท่านมีโอกาสไปร่วมอบรสสัมมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

     

5.6 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการประชุม  สัมมนา  ในการปฏิบติังาน
เพื่อการเล่ือนระดบั 

     

5.7 ท่านมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสอง
ขั้นจากผลงานท่ีปฏิบติัอยู ่

     

6. ด้านความสัมพนัธ์ของผู้บังคับบัญชา 
6.1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง 

     

6.2 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ      
6.3 ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ      
6.4 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี      
6.5 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังานองท่าน      
6.6 ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้ท่านไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ี 

     

6.7 ท่านไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้การเพิ่มพนูความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

6.8 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีสามารถปรึกษาหารือแนะน าเก่ียวกบัเร่ือง
วชิาการและการปฏิบติังานโดยทัว่ไปเป็นอยา่งดี 

     

7. ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน 
7.1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคแก่ผูร่้วมงานทุกท่าน 

     

7.2 ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน      
7.3 ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเม่ือมีงานด่วนหรือปัญหา      
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ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่ม
เครือข่ายล าปลายมาศ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1(ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
7.4 ท่านยนิดีท่ีจะใหค้  าปรึกษากบัผูร่้วมงานเม่ือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

     

7.5 ในหน่วยงานของท่านมีบรรยากาศความเป็นญาติมิตรและความ
สามคัคี 

     

7.6 ท่านพอใจในสภาพการท างานของบุคลากรในโรงเรียนของท่าน      
7.7 ท่านเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ี
ท า 

     

7.8 ท่านแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในงานท่ีท าหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามโอกาส 
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ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ค าช้ีแจง  : โปรดเขียนขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของท่าน  ในดา้นต่าง ๆ  ตามความคิดเห็นของท่านวา่เป็นอยา่งไร 

 1.  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 3.  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 4.  ดา้นการรับผดิชอบในการท างาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 
 5.  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 6.  ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 7.  ดา้นความสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
1. ดร.โกวิทย์ วชัรินทรางกูร 
  - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 
  - วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  

    ส านกัอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  
   
2. นายสายสิน   มาตา 
        - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลช านิ    

  - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
   

3. นางสุภางค์ อนันต์ 
  - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 
  - ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง     

  - ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว107 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 

  ด้วย นางสมพร  ชาญชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205047 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีปฎิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว107 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสายสิน   มาตา 

  ด้วย นางสมพร  ชาญชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205047 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีปฎิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว107 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นางสุภางค ์อนนัต ์

  ด้วย นางสมพร  ชาญชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205047 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีปฎิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจิยั 

เร่ือง  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ค าช้ีแจง  
 1) แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1   ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูล
ท่ีมีประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อใช้ในการวางแผน  พฒันา
และปรับปรุงการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัเป็น
ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป  ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
แนวทาง    การส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียนต่อไปข้อมูลท่ีได้จะแปลผล
การศึกษาในภาพรวม  ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลรายฉบบัเป็นความลบัและ  ใชป้ระโยชน์เฉพาะการศึกษา
น้ีเท่านั้น  ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

 2) แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้ค าถาม3ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1   

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  1 
 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3) วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

   วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 
ตอนที ่1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. วฒิุการศึกษา 

ปริญญาตรีลงมา 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

1 1 1 3 1 

2. ประสบการณ์ในกาปฏิบติังาน 
1) ต ่ากวา่      10   ปี     
2) ตั้งแต่   10-20  ปี 
3) มากกวา่      20  ปี 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 ค น ที ่
3 

 1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน      
1 การไดท้  างานหลกั (การสอน)ส าเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
1 1 0 2 0.67 

2 สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานใหส้ าเร็จ
ไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 3 1 

3 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดส้ าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

1 1 1 3 1 

4 มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามา
พฒันาอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

5 ยนิดีอาสาเขา้ช่วยงานของหน่วยงานถา้มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 

1 1 0 2 0.67 

6 พยายามหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อหน่วยงาน 

1 1 1 3 1 

7 เป็นผูป้ลุกกระแสพลงัในองคก์รเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จ 

1 1 1 3 1 

8 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานเพื่อปรับปรุงการท างานใหส้ าเร็จ 

1 1 1 3 1 

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ      
1 ท่านรู้สึกมีเกียรติท่ีไดท้  างานในอาชีพครูใน

โรงเรียนแห่งน้ี 
1 1 1 3 1 

2 มกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้งานเสมอ 
 

1 1 1 3 1 
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3 บุคลากรในหน่วยงานให้เกียรติและให้
ความนบัถือในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของ
ท่าน 

1 1 1 3 1 

4 ไดรั้บค าชมเชยจากการปฏิบติังานจาก
ผูบ้ริหาร 

1 1 1 3 1 

5 บุคลากรในหน่วยงานช่ืนชมยนิดีกบั
ความสามารถในการท างานของท่าน 

1 1 1 3 1 

6 ท่านไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน
เป็นอยา่งดี 

1 0 1 2 0.67 

7 ท่านไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้งัคบับญัชา
ใหป้ฏิบติังานส าคญัอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

8 ไดร้บการยอมรับนบัถือจากผูป้กครอง
นกัเรียน 
 

1 1 1 3 1 

 3. ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ      
1 งานของท่านท่ีท าใหท้่านไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
1 1 1 3 1 

2 งานท่ีท าไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่ง
เตม็ท่ี 

1 1 1 3 1 

3 ท่านไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามา
พฒันางานเสมอ 

1 1 1 3 1 

4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

1 1 1 3 1 

5 ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถก่อใหเ้กิดแรงบลัดาลใจต่อ
การปฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

6 ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสมกบัเวลา
ในการปฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

7 งานท่ีท่านปฏิบติัมีขอบเขตและรายละเอียด
ชดัเจน 

1 1 1 3 1 
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8 งานท่ีท่านท ามีลกัษณะทา้ทายและจูงใจ
อยากใหท้ า 

1 1 1 3 1 

 4. ด้านความรับผดิชอบในการท างาน      
1 งานของท่านเป็นงานท่ีตอ้งรับผดิชอบสูง 1 1 1 3 1 
2 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบั

ท่าน 
1 1 1 3 1 

3 ท่านสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานได้
อยา่งเป็นอิสระ 

1 1 1 3 1 

4 การปฏิบติังานไดด้ าเนินงานเสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

5 ท่านน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานมา
ปรับปรุงวธีิการท างานอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1 

6 ท่านมีความพยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุถึง
ความส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1 1 1 3 1 

7 ท่านพอใจและมีความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1 1 1 3 1 

8 ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1 1 1 3 1 

9 ท่านมีความมุ่งมัน่และเอาใจใส่ในงาน 1 1 1 3 1 
10 ท่านตั้งใจท างานเตม็ท่ีแมจ้ะมีอุปสรรค 1 1 1 3 1 

 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่าร
งาน 

     

1 ผูบ้งัคบับญัชาเสนอแนะและเปิดโอกาสให้
ท่านศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสู้งข้ึน 

1 1 1 3 1 

2 ท่านมีโอกาสเพิ่มพนูประสบการณ์และ
ทกัษะการปฏิบติังานในโรงเรียน 

1 1 0 2 0.67 

3 งานในหนา้ท่ีของท่านมีโอกาสไดแ้สดงผล
งานอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

4 โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีข้ึนอยูก่บั
ความภูมิใจของผูบ้งัคบับญัชา 

1 1 1 3 1 
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5 ท่านมีโอกาสไปร่วมอบรสสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 

1 1 0 2 0.67 

6 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหมี้การประชุม  
สัมมนา  ในการปฏิบติังานเพื่อการเล่ือน
ระดบั 

1 1 1 3 1 

7 ท่านมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นจากผลงาน
ท่ีปฏิบติัอยู ่

1 1 1 3 1 

 6. ด้านความสัมพนัธ์ของผู้บังคับบัญชา      
1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นธรรมในการ

เล่ือนต าแหน่ง 
1 1 1 3 1 

2 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 1 1 1 3 1 
3 ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ 
1 1 1 3 1 

4 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 1 1 1 3 1 
5 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจในการ

ปฏิบติังานองท่าน 
1 1 1 3 1 

6 ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมใหท้่านไดรั้บโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 

1 1 1 3 1 

7 ท่านไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชาให้
มีการเพิ่มพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีสามารถ
ปรึกษาหารือแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองวชิาการ
และการปฏิบติังานโดยทัว่ไปเป็นอยา่งดี 

1 1 1 3 1 

 7. ด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงาน      
1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคแก่

ผูร่้วมงานทุกท่าน 
1 1 1 3 1 

2 ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังาน
จากเพื่อนร่วมงาน 
 

1 1 1 3 1 



134 
 

3 ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เม่ือมีงานด่วนหรือปัญหา 

1 1 1 3 1 

4 ท่านยนิดีท่ีจะใหค้  าปรึกษากบัผูร่้วมงานเม่ือ
เกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

5 ในหน่วยงานของท่านมีบรรยากาศความ
เป็นญาติมิตรและความสามคัคี 
 

1 1 1 3 1 

6 ท่านพอใจในสภาพการท างานของบุคลากร
ในโรงเรียนของท่าน 

1 1 1 3 1 

7 ท่านเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีท า 

1 1 1 3 1 

8 ท่านแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในงานท่ี
ท าหรือท่ีไดรั้บมอบหมายตามโอกาส 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



136 
 

 
 

 
ที่ ศธ 6012(2)/169 

 

     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 1 

 ด้วย นางสมพร  ชาญชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205047 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีปฎิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มเครือข่ายล าปลายมาศ  ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ 
ดร.วงษว์ฤณ  พิชยัลกัษณ์  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 



137 
 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           244.8667       149.5678        .5253           .9272 
A2           244.5667       152.5989        .2576           .9291 
A3           244.7333       151.1678        .3633           .9284 
A4           244.8333       148.8333        .5757           .9268 
A5           245.4000       152.8000        .2976           .9287 
A6           244.8000       152.3724        .2713           .9290 
A7           244.6667       149.9540        .4625           .9276 
A8           244.8667       149.5678        .5253           .9272 
B9           244.7333       150.4092        .4252           .9279 
B10          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
B11          244.5667       152.5989        .2576           .9291 
B12          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
B13          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
B14          245.4000       152.8000        .2976           .9287 
B15          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
B16          244.7000       150.2172        .4398           .9278 
C17          244.6667       149.9540        .4625           .9276 
C18          244.7333       150.4092        .4252           .9279 
C19          244.8333       148.9023        .5698           .9269 
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C20          244.8333       148.9023        .5698           .9269 
C21          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
C22          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
C23          245.4000       152.8000        .2976           .9287 
C24          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
D25          244.7000       150.2172        .4398           .9278 
D26          244.6667       149.9540        .4625           .9276 
D27          244.7333       150.4092        .4252           .9279 
D28          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
D29          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
D30          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
D31          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
D32          245.4000       152.8000        .2976           .9287 
D33          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
D34          244.6667       149.9540        .4625           .9276 
E35          244.7000       150.2172        .4398           .9278 
E36          244.7333       150.4092        .4252           .9279 
E37          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
E38          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
E39          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
E40          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
E41          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
F42          245.4000       152.8000        .2976           .9287 
F43          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
F44          244.6667       149.9540        .4625           .9276 
F45          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
F46          244.5667       152.5989        .2576           .9291 
F47          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
F48          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
F49          245.4000       152.8000        .2976           .9287 
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G50          244.8000       152.3724        .2713           .9290 
G51          244.6667       149.9540        .4625           .9276 
G52          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
G53          244.7333       150.4092        .4252           .9279 
G54          244.8667       149.5678        .5253           .9272 
G55          244.5667       152.5989        .2576           .9291 
G56          244.7333       151.1678        .3633           .9284 
G57          244.8333       148.8333        .5757           .9268 
 
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 57 
Alpha =    .9292 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล       นางสมพร  ชาญชาติ  
 
วนั/เดือน/ปี/เกดิ      เกิดวนัท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2511 
 
ภูมิล าเนา         บา้นเลขท่ี 7 หมู่ 2 บา้นประดาจะบก ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิม

พระเกียรติจงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิการศึกษา      
 พ.ศ. 2536     ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วทิยาลยัครูบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิการท างาน  
 
 พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั  รับราชการในต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลช านิ อ าเภอช านิ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        บา้นเลขท่ี 98 หมู่ท่ี 6 บา้นเก่า-สาวยอด ต าบลช านิ อ าเภอช านิ

จงัหวดับุรีรัมย ์รหสัไปรษณีย ์31110 
 
สถานทีท่ างาน       โรงเรียนอนุบาลช านิ204 หมู่ท่ี 4 ถนนนางรอง - ล าปลายมาศ  

ต าบลช านิ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์รหสัไปรษณีย ์31110 
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