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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างานดา้น
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนในการปฏิบติังาน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูผูส้อน จ านวน 255 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่ง
เป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า ทีมีค่าความ
เช่ือมั่นทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระและ
การทดสอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่   
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน ด้านลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.84, 3.96, 3.78, และ3.90 ตามล าดบั) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานแต่ละดา้นจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการ



 ข 

ท างาน ด้านความก้าวหน้าในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมา
มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและ
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้นจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน พบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้น
สภาพการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและสูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป  
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ABSTRACT 

 
The objectives’ of this research were to study level of satisfaction in performance of 

teachers in small-size basic education institutes under Buriram Primary Educational Service 
Office Area 1 in 4 aspects namely nature of duty, working environment, progress, and gaining 
respect and compare satisfaction in performance of teachers in above-mentioned 4 aspects 
classified by education levels and working experiences. The data were collected from 255 
teachers using a Likert scale questionnaire with reliability value at 0.93. The collected data were 
analyzed using computer packaged program to find frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and differences were analyzed in pair using method of Scheffe’. 

 
The results of  the research were as follows: 
The results of the research found that teachers in small-size basic education institutes 

under Buriram Primary Educational Service Office Area 1 had high level of satisfaction in 
performance in aspect of nature of duty, working environment, progress, and gaining respect 
( X =3.84, 3.96, 3.78, and 3.90 respectively). Comparing level of satisfaction in performance 
classified by education levels found no differences in aspect of nature of duty, working 
environment, and progress. However, aspect of gaining respect was statistically different at 0.01. 
Here, teacher with education level lower than Bachelor had high level of satisfaction than 
teachers with education level higher than Bachelor. In addition, comparing level of satisfaction 



 ง 

classified by working experiences found no differences in aspect of progress. However, aspect of 
nature of duty, working environment, and gaining respect were statistically different at 0.01. 
Here, teacher with working experiences lower than 10 years had high level of satisfaction than 
teachers with working experiences within 10-20 years and higher than 20 years.  
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กติติกรรมประกาศ 
   
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่ายผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและท่าน
อาจารย ์ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้
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 ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณกลัยาณมิตรการบริหารการศึกษาทุกรูป/คนท่ีให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าท าให้
ผูว้ิจยัได้รับความสุขและได้รับประสบการณ์ท่ีดีในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีตลอดรวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไม่ไดร้ะบุนามท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนทุกท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามไวใ้นท่ีน้ีแต่ได้
มีส่วนช่วยส่งเสริมใหส้ารนิพนธ์น้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีทุกประการ 

ทา้ยท่ีสุดน้ี คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิง
บูชาพระคุณของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
ขอจงไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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54 

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างานจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน 

55 

ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานในการท างาน โดยวธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

55 

ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าในงาน 

56 

ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการท่ีจะช่วยพฒันาให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถและเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีจะผลกัดนัใหส้ังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต แนวทางจดัการศึกษา
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมืองของประเทศจะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคม การท่ีมนุษย์จะกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพมี
ความรู้ มีทกัษะ ความช านาญท่ีสอดคล้องกับการพฒันานั้นข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดมี้การก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาไวห้ลายประการ โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลกัการ สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

ครูถือว่าเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายตามแผนพฒันา 
การศึกษาได้เพราะครูเป็นผูว้างรากฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เป็นผูท่ี้มีคุณภาพ มีความรู้ 
สามารถด ารงชีวิตให้เหมาะสมกบัสภาพของสังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วถึงแม้
ครูผูส้อนจะมีความรู้ความสามารถมีความขยนัหมัน่เพียรมากเพียงใด แต่ถา้หากผูบ้ริหารโรงเรียน
ไม่ได ้ ความเอาใจใส่ดูแลครูผูส้อนเหล่านั้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างานแลว้ งานท่ีท าก็ไม่
สามารถส าเร็จตามท่ีผูบ้ริหารมุ่งหวงัไวไ้ด้ ผูบ้ริหารการศึกษาควรเห็นความส าคญัของการสร้าง 
แรงจูงใจให้ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจในการท างานเพราะความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
ความรู้สึกและเจตนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังานท่ีท าอยู่1 การปฏิบติังานท่ีเกิดจากความพึง
พอใจจึงมีความส าคญัมากในการท างานเพราะวา่การท างานใดก็ตามถา้ผูป้ฏิบติัมีความพึงพอใจจะมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในการท างานแล้วก็จะแสดงออกมาในรูปของการ
ขาดงานเป็นประจ า การโยกยา้ยสับเปล่ียน การออกจากงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงสืบ
เน่ืองมาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ หลายอยา่ง เช่น คุณลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน 
                                                 

1ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 
2544), หนา้ 126.    



2 

 

ความกา้วหนา้และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความส าเร็จของงาน ผลประโยชน์ตอบแทน ถา้
องคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ดงักล่าวไดก้็จะท าให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแต่ถา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดก้็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ไนการปฏิบติังานได ้ดงัท่ี ส านกังานคณะการรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า งานใดก็
ตามถ้าหากผูป้ฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่แล้วก็จะน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและในทางตรงกนัข้ามหาก
ผูป้ฏิบติังานไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานผลเสียก็จะเกิดแก่หน่วยงานหรือองคก์ารนั้น ๆ2  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติัเพราะ
การไดท้  างานท่ีพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงปรารถนาและงานท่ีท าจะมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์
ท าให้ชีวิตมีค่า สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้แต่หากมนุษย์ไม่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานจะน าไปสู่การเกิดปัญหาทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และจะเช่ือมโยกให้เกิดอาการป่วยไข้
ทางดา้นร่างกาย ไม่วา่จะเป็นโรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ ธงชยั สันติวงษแ์ละชยัยศ สันติวงษ ์ได้
กล่าวถึงทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ซ่ึงเป็นทฤษฎีแรงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีอธิบายถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการมีส่ิงกระตุ้นให้ตอบสนองโดยมีล าดับขั้น 5 ประการ คือ ความ
ตอ้งการด้านกายภาพ ด้านความปลอดภยั ด้านสังคม ด้านการยอมรับนับถือและความต้องการ
ความส าเร็จตามความนึกคิด3 และ ทองอินทร์ วงศ์โสธร ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจในการท างาน
ของ เฮอร์เบอร์ก กล่าววา่ คนเราตอ้งการความสุขจากการท างานและผลท่ีตามมาก็คือ ความพึงพอใจ
ในการท างาน องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างานไดแ้ก่ 
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ4  

จากสภาพการปฏิบติังานของครูในปัจจุบนัพบว่า ครูในสถานศึกษายงัไม่มีความคล่องตวั
ในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร เพราะมีขอ้จ ากดัในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะ 

                                                 
2ส านกังานคณะการรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, คู่มือปฏิบัติงำนของนักวิชำกำรศึกษำ

, (กรุงเทพมหานคร : ศาสนาการพิมพ,์ 2535), หนา้ 214.    
3ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์,  พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร, พิมพ์คร้ังท่ี 2,  

(กรุงเทพมหานคร :ไทยวฒันาพานิช, 2533), หนา้ 295.    
4ทองอินทร์ วงศ์โสธร,  หลักและระบบบริหำรกำรศึกษำ ,  (นนทบุรี :โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532), หนา้, 54.    
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ตอ้งรับผดิชอบงานมากข้ึนแต่มีอตัราก าลงัจ ากดั มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยัขาดงบประมาณ
และยงัตอ้งรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้นอกเหนือจากงานในหนา้ท่ีประจ า 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้ครูขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดความเบ่ือหน่าย 
ทอ้ถอย เฉ่ือยชา และรู้สึกตวัเองยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ประกอบกบัการเล่ือนระดับ
ต าแหน่งในสายงานยงัมีขอ้จ ากดั ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้ครูไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น
จึงส่งผลใหง้านไม่มีประสิทธิตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไม่
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจมีสาเหตุมาจากครูไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติั
ดงัท่ี สุเมธ เดียวอิศเรศ ให้ความเห็นว่า การท าให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะท าให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และท าใหส้ถานศึกษาปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน5 

 การสร้างความพึงพอใจให้กบัครู เป็นเร่ืองท่ีทุกวงการให้ความสนใจเพราะหากครูมีความ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานแลว้ ผลงานท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น
ความพึงพอใจในการท างานจะช่วยกระตุ้นเสริมแรงและสร้างก าลังใจแก่บุคคล เพื่อก้าวไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการท างานมากก็จะคน้ควา้หาวิธีการท่ีจะเพิ่ม
ทกัษะและความพยายามท่ีจะท างานให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จดว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น ลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ การท่ีจะทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู มีผลมากต่อการวางแนวทาง
ปรับปรุงเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

เม่ือวิเคราะห์คุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีรองรับนักเรียนท่ีมาจาก
พื้นฐานครอบครัวท่ียากจนมีข้อเสียเปรียบหลายประการ ซ่ึงจากการประเมินมาตรฐานของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นกัเรียนต ่ากวา่ 120 คน) ร้อยละ 2 อยูใ่นระดบัปรับปรุง ร้อยละ 67.91 อยูใ่นระดบัพอใช ้
และร้อยละ 29.94 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงระดบัปรับปรุงและระดบัพอใช้ดงักล่าวถือวา่ไม่ผา่นมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ นกัเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชั้น และในทุกพื้นท่ีมีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ต ่ากวา่ 

                                                 

 5สุเมธ เดียวอิศเรศ, พฤติกรรมผู้น ำทำงกำรศึกษำ, (ชลบุรี : ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒบางแสน, 2527), หนา้ 159.  
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นกัเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่และยงัมีนกัเรียนในสัดส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงสูงกว่า
ในทุก ช่วงชั้น6 จากขอ้มูลผลการรายงานการด าเนินงาน การนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 255 6 พบว่า โดย
ภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจกล่าวคือ ผลการทดสอบระดบัชาติในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกรายวิชายงัต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงผลการด าเนินงานยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีปัญหา 2 ประการ 
กล่าวคือ นกัเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานศึกษา
ขนาดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี โรงเรียนขาดความพร้อมทางดา้นปัจจยั เช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนส่ือ
การเรียนการสอน และวสัดุ อุปกรณ์ โดยเฉพาะส่ือและเทคโนโลยมีีราคาแพง จากเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ  านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจดัการ และขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ กล่าวคือมีการลงทุนค่อนขา้งสูงเทียบกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่กวา่7  

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัในการศึกษาการ
ปฏิบติังานของครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 วา่ ครูมีความพึงพอใจ
ในเร่ืองอะไรบ้างและเร่ืองใดส าคญักว่ากันก็จะสามารถหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองนั้น 
เพื่อท่ีจะไดส้นองความตอ้งการและเป็นการเสริมแรงจูงใจให้แก่ครูให้ตรงความตอ้งการนั้น หากครู
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเช่ือว่าจะท าให้การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและส่งผลต่อนกัเรียนโดยตรง และเพื่อน าไปเป็น
ขอ้คิดและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคลอ้งกบั
ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยส่วนรวมต่อไป 

 
 
 

                                                 

 6ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551),หนา้ 
66. 
 7ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, รำยงำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
ต่อประชำชน, (บุรีรัมย:์ โรงพิมพว์นิยั, 2552), หนา้ 35.  
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงาน

ท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือของ
ครูผูส้อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวจิยัของ ประภำวดี วงษ์ชำล ีศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 

พบวา่ ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และของ สุนีย์ แท่งหอม ซ่ึงศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนและมีการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัและจากผลการวิจยั
ของ พิศมัย สงจันทร์ มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีความ
แตกต่างกนั ดงันั้น การวจิยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน 4 
ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มีความ
แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน  
2. กลุ่มตวัอย่างคือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวนทั้งส้ิน 255 คนไดจ้ากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครช
ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling)  
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้ิจยั ไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ส้ินสุด 30 

กนัยายน พ.ศ. 2556  
1.5.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ 
ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตวัแปรตาม (dependentVariable) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 
4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั     
2. ดา้นสภาพการท างาน  
3. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน    
4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ   
1.4.4 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
พื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ควำมรู้สึกควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานตาม

ภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อการท างานท่ี
เห็นว่างานได้ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติัจนท าให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน  

ควำมพงึพอใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความรู้สึกเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมี
ต่องานในหน้าท่ี และต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัซ่ึงงานนั้นจะต้องเป็นงานท่ีผ่านการ
พิจารณาตดัสินใจจากผูบ้ริหารแลว้ ประกอบดว้ย เน้ืองาน เงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ผลประโยชน์เก้ือกูล สภาพการท างาน การนิเทศงานเพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน
และการจดัการ  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ   
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ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ หมายถึง จดัให้รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หนา้ท่ี
และศกัยภาพ มีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรับมอบหมาย มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบในสถานศึกษาให้แก่บุคคลากรอย่างทัว่ถึง มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของสถานศึกษา  

ด้ำนสภำพกำรท ำงำน หมายถึง มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานเพียงพอ ห้องท างานเป็นสัดส่วน ส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาพฒันาการจดั
การศึกษา สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆครูไดรั้บ
การช่วยเหลือและคุม้ครองในการปฏิบติังาน 

ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในงำน หมายถึง การพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรมและ
โปร่งใส ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ส่งเสริม 
สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ มีความยุติธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือนความสะดวก
ในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ  

ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ หมายถึง ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน ให้การสนบัสนุนบุคลากร
ไดป้ฏิบติังานส าคญั ๆ ของสถานศึกษา ร่วมปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดีไดรั้บ
โอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค ์กบัผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน  

ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบติังานและจดัการเรียนการสอนประจ าใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีครูผูส้อนส าเร็จการศึกษา ประกอบดว้ย 
ต ่ำกว่ำและปริญญำตรี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิสูงสุดปริญญาตรีและต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
สูงกว่ำปริญญำตรี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
ประสบกำรณ์ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยยึดวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง คือ 
ต ่ำกว่ำ 10 ปี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอน ต ่ากวา่ 10 ปี  
10 - 20 ปี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอน 10 - 20 ปี  
สูงกว่ำ 20 ปีขึ้นไป หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนสูงกว่า 20 ปีข้ึนไป

ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
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เล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ต ่ากวา่และ
ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนขนำดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดสอนก่อนระดบัอุดมศึกษาท่ีมี
จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
ท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอล าปลาย
มาศ อ าเภอช านิ และอ าเภอบา้นด่าน จงัหวดับุรีรัมย ์
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.67.1 ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทราบปัญหาในการปฏิบติังานและใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขและเร่งการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

1.6.2 ใช้ในการวางแผนการปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใหเ้กิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

1.6.3 สามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบติังานในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

1.6.4 เป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงข้ึน
ไปน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดงัน้ี 
  2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
  2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
  2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.5 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัสูงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาส าหรับผูบ้ริหารทุกคน 
เพราะจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน และการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหารทุกคน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษากระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ
ในการสร้างแรงจูงใจให้ถ่องแท้ และอาศยัแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท่ีจะกระตุ้นให้
บุคลากรปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความศรัทธาและเตม็ใจเพื่อผลส าเร็จของงาน 
 การสร้างแรงจูงใจนั้นเกิดข้ึนจากพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส าคญั ซ่ึงการบริหาร
ตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์เน้นเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก และมีนกัวิชาการชาวต่างประเทศหลายคน
ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ไวม้ากมาย ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอ
เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี คือ 
 1. ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า เป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
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ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานมีขวญัและก าลงัใจ1    
 กานดา จันทร์แย้ม ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจ โดยสรุปวา่ ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ี
มีต่องานในทางบวก2   
 ประจบ แสงวิเชียร  สรุปความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีดีงาม การมีความสุขของบุคคลต่องานท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อ
ขวญัในการปฏิบติังาน ส่วนความไม่พึงพอในการปฏิบติังานจะมีความหมายตรงขา้มอย่างไรก็ดี
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่ มีว ันส้ินสุด อาจเปล่ียนแปลงเสมอตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอ้ม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานในหน่วยงานอยูเ่สมอ3  
 กู๊ด (Good) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง คุณภาพหรือ
ระดบัความพึงพอใจของบุคคลซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ  และทศันคติของคนผูน้ั้นท่ีมีต่อการ
ท างานในทางบวก4  
 เดวิส และนิวสตอม (Davis and Newstrom) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ ตวับุคคลในองคก์ารมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานก็จะท าให้ การปฏิบติังานไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารท่ีดีอีกดว้ย5   

                                                 

 1ปรียาพร วงศอ์นุตร์โรจน์ , การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 
2535), อา้งแลว้, หนา้ 16. 
 2กานดา จนัทร์แยม้, จิตวทิยาอุตสาหกรรมเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : เอ.เอส.พร้ินต้ิง 
เฮา้, 2546), หนา้ 179. 
 3ประจบ แสงวเิชียร, ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัตราด, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน), 2533, หนา้ 11. 
 4Good, อา้งใน ชยัวฒัน์ พรแสน,” ความพึงพอใจในการปฏิบติัของครูจา้งสอนในวิทยาลยั
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั), 2546, หนา้ 126. 
 5Davis and Newstrom, อา้งใน วาสนา สินสถิตโรจน์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติัของครู
โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัพระนคร), 2546, หนา้ 98. 
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 อโมลด์ และเฟลด์แมน (Amold and Feldman) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไวว้่าเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อลกัษณะงานของตนเองหากบุคคลมีความพึงพอใจสูง
หมายความวา่ มีความรู้สึกต่องานในทางบวกหรือมีความชอบและค่านิยมท่ีดีต่องานค่อนขา้งสูง6 
 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ความรู้สึกความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อ
การท างานท่ีเห็นวา่งานไดต้อบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติัจนท า
ใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการท างาน  
 2. ทฤษฎพีืน้ฐานในการสร้างความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ทฤษฎีพื้นฐานในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีหลายทฤษฎีซ่ึงต่างก็มีความ
คลา้ยคลึงกนัและมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในท่ีน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นผูต้ ั้ง ความตอ้งการเก่ียวกบั
พฤติกรรมของมนุษยไ์วว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความตอ้งการใด
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บ การตอบสนองก็
จะเป็นส่ิงจูงใจซ่ึง มาสโลว ์ไดล้ าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าถึงระดบัสูงไว  ้ 5 ชั้น ซ่ึง
ล าดบัความตอ้งการน้ีเรียกวา่ “Hierarchy of Needs” ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) ความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกของ
มนุษย ์คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับท่ีจะให้มีชีวิตท่ี
รอดอยู ่ เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้ า อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ี จ าเป็น
ส าหรับมนุษยทุ์กคน ทั้งน้ีเพราะจ าเป็นท่ีจะตอ้งด ารงชีวิตอยู ่ท าให้มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใฝ่หาส่ิงเหล่าน้ี
มาตอบสนองก่อนส่ิงอ่ืนใด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ในกรณีท่ีมนุษยข์าดส่ิงต่าง ๆ ทุกอยา่ง
แลว้ การตอบสนองใหก้บัความตอ้งการของร่างกายจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีใชจู้งใจมนุษยไ์ด ้ 
 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security or Safety Needs) ถา้
หากความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยก์็จะมี ความตอ้งการ
ในขั้นต่อไปท่ีสูงข้ึน คือความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่าง ๆ (Security 

                                                 

 6Amold and Feldman, อา้งใน ศิริกาญจนา อิศรางกูร ณ อยุธยา, “เหตุปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนพระปริยตัธรรมแผนกสามญัศึกษา เขตการศึกษา
ท่ี 1”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต), 2545, หนา้ 
128. 
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Needs) ภายหลงัจากท่ีร่างกายไดรั้บการตอบสนอง มนุษยก์็จะเร่ิมคิดถึงความปลอดภยัและความ
มัน่คง  
 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongness) ภายหลงัจากท่ีคนไดรั้บการ
ตอบสนองในสองชั้นดงักล่าวแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึน คือ ความตอ้งการทางดา้น
สังคม ความตอ้งการชนิดน้ีก็คือความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รต่าง ๆ อยากคบหา
สมาคมกบับุคคลอ่ืน รวมตลอดทั้งจะไดรั้บมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุ่มเพื่อนฝงู เป็นตน้  
 4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตอ้งการขั้นต่อมา
จะเป็นความตอ้งการท่ีประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองของ
ความสามารถ ความรู้และความส าคญัในตวัของเขาเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่น
เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนหรืออยากท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนสรรเสริญหรือนบัหนา้ถือตา  
 5. ความตอ้งการท่ีจะไดค้วามส าเร็จตามความนึกคิดทุกอยา่ง (Self – actualization or Self - 
realization) ล าดบัขั้นตอนความตอ้งการท่ีสูงสุดของมนุษยก์็คือ ความตอ้งการท่ีอยากจะส าเร็จทุก
อย่างตามความนึกคิดภายหลงัจากท่ีมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองความตอ้งการทั้ง 4 ชั้น อย่าง
ครบถว้นแลว้มนุษยก์็ยงัคงมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปอีกและอยากท่ีจะส าเร็จสมประสงคต์ามความ
นึกคิดท่ีตนไดใ้ฝ่ฝันไวทุ้กอยา่งน้ี7  
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการความส าเร จของ แมคเคลแลนด์ (McClelland’s Need to 
AchieveTheory) เช่ือว่า มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเหมือนกนั เพียงแต่มีขนาดมากน้อยต่างกนั
เท่านั้น ความตอ้งการน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need to Achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะบรรลุผลส าเร็จ
ในงานท่ีทา้ทายและการบรรลุมาตรฐานของงานท่ีจะท าไดอ้ยา่งดีเยี่ยม(Excellence) โดยทัว่ไปแลว้ 
บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในงานจะพยายามหาหรือสร้างสถานการณ์เชิงแข่งขนัให้กบั
ตนเองเพื่อท างานให้บรรลุผลส าเร็จด้วยความพยายามของตนเองและตอ้งการได้รับผลจากการ
ท างานนั้นในทนัทีดว้ย และบุคคลท่ีมีความตอ้งการเช่นน้ี มกัหลีกเล่ียงงานท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีเป็นไป
ไม่ได้หรือยากเกินไป เน่ืองจากมีความเส่ียงต่อความล้มเหลว นอกจากนั้นบุคคลประเภทน้ี ยงั
ตอ้งการแกปั้ญหาดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การสร้างนวตักรรม จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ
องคก์ร 

                                                 

 7Maslow, อา้งใน ธงชยั สันติวงษ,์ องค์การและการบริหารการศึกษา การจัดการแผนใหม่, 
พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2535), หนา้ 185.  
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 2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและ
สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้อ านาจน้ีมีสองลกัษณะคือ อ านาจเชิงส่วนตวั(Perspnal Power) เป็น
อ านาจท่ีต้องการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ต้องการให้คนอ่ืนภกัดีต่อตนเองเป็นส่วนตวัไม่ใช่เพื่อ
องค์การ บางคร้ังอาจท าให้จุดหมายขององค์การถูกท าลายลงได้ อีกลกัษณะหน่ึงคือ อ านาจเชิง
สถาบนั (Institutional Power) เป็นอ านาจท่ีมุ่งท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุ
จุดหมายขององคก์าร เป็นบุคคลท่ีพยายามหาอะไรท าเพื่อองคก์าร อุทิศตนเพื่อองคก์ารจึงเป็นบุคคล
ท่ีผูบ้ริหารพึงส่งเสริมใหมี้ต าแหน่งเพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการใชค้วามพยายามของบุคคลอ่ืนดว้ย 
 3. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Need for Affiliaton) เป็นความตอ้งการความอบอุ่นและ
ความเป็นมิตรกบัคนอ่ืน จึงพยายามท าตนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความอยากไดข้องคน
อ่ืนและพยายามท าตนเป็นคนมีความจริงใจและพยายามเขา้ใจความรู้สึกของคนอ่ืนให้มากบุคคล
ประเภทน้ี ผูบ้ริหารพึงสร้างแรงจูงใจโดยใหท้ างานแบบมีส่วนร่วมใหม้ากข้ึน 
 แมคเคลแลนด์ วิเคราะห์บุคคลท่ีมีความต้องการสามกลุ่มน้ีว่า บุคคลท่ีมีความต้องการ
ความส าเร็จสูง มกัท าอะไรเพื่อตนเองมากกว่าเพื่อคนอ่ืนหรือองค์การ จึงอาจมีปัญหาการท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืนและการยอมรับผลตอบแทนจากการท างาน และกรณีคนท่ีมีความตอ้งการอ านาจเชิง
ส่วนตวัสูงก็มกัมีจุดอ่อนในทางการบริหาร คือ มกัค านึงถึงความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลมากกว่าการ
บรรลุจุดหมายขององคก์าร บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการบริหารมากกวา่ลกัษณะอ่ืน 
คือคนท่ีมีความตอ้งการอ านาจเชิงสถาบนัสูง เน่ืองจากจะสามารถประสานความร่วมมือจากคนอ่ืน
เพื่อท างานให้บรรลุจุดหมายขององค์การได ้อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จสูง 
อาจเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการบริหารในองค์การระยะเร่ิมแรกหรือในสภาวะท่ีเผชิญกบัการ
แข่งขนัอยา่งรุนแรง8  
 ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) ทฤษฎีแรงจูงใจมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึง
พอใจในงานมี 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงจูงใจ (Motivation Factor) หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
หมายถึง องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงานโดยตรง องคป์ระกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่    
 1.1 ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน (Achievement) 
 1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 

                                                 

 8McClelland’s Need to Achieve Theory, อา้งใน วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการ 
ทฤษฎแีละประเด นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์, 2545), หนา้ 99 - 100.  
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 1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) 
 1.4 ความรับผดิชอบ (Responsivility)   
 1.5 ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี (Advancement) 
 2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Actor) ปัจจยัค ้าจุน หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มหรือ
บริบทของงาน องคป์ระกอบน้ี จะตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานไม่พึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
 2.1 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 
 2.2 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 
 2.3 เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู (Salary) 
 2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relation) 
 2.5 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Conditions) 
 เฮอร์เบอร์ก ไดอ้ธิบายองค์ประกอบทั้งสองว่า ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกแตกต่างกนั 
ปัจจยัค ้าจุน จะเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจ คือ หากบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนอง
ในองค์ประกอบน้ีจะรู้สึกไม่พอใจ แต่หากได้รับการตอบสนองบุคคลจะถูกปลดปล่อยจาก
ความรู้สึกไม่พอใจและอยูใ่นสภาพอารมณ์เฉย ๆ ส่วนองคป์ระกอบจูงใจจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
หากบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองในองค์ประกอบน้ีจะรู้สึกเฉย ๆ แต่หากได้รับการตอบสนอง
บุคคลจะเกิดความพอใจ9  
 ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดเ้สนอทฤษฎี ERG ซ่ึงเนน้การท างานให้
เกิดความพึงพอใจตามความตอ้งการของมนุษย ์ แต่ไม่ค  านึงถึงขั้นตอ้งว่าจะเกิดผลก่อนหรือหลงั 
และความตอ้งการอยา่งอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความตอ้งการด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E ความตอ้งการในกลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการทางร่างกายและปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตซ่ึงเปรียบเทียบได้กบัความ
ตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงตามทฤษฎีของ มาสโลว ์
(Maslow)  
 2. ความตอ้งการสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) หรือ R เป็นความตอ้งการทางสังคมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ เช่น สมาชิกครอบครัว เพื่อนฝงู เพื่อนร่วมงานและคนท่ีตอ้งการจะมี

                                                 

 9Herzberg, อา้งใน ทองอินทร์ วงศโ์สธร, หลักและระบบบริหารการศึกษา, (นนทบุรี :โรง
พิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532), อา้งแลว้, หนา้ 54.  
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ความสัมพนัธ์ดว้ย ความตอ้งการกลุ่มน้ีเทียบไดก้บัความตอ้งการสังคมและ ความตอ้งการยอมรับ
นบัถือตามทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow)  
 3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) หรือ G เป็นความตอ้งการท่ีจะพฒันาตาม
ศกัยภาพสูงสุดเทียบไดก้บัความตอ้งการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนและความตอ้งการยอมรับ นบัถือ
ในตนเองตามทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow)10  
 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แมกเกรเกอร์ (McGregor) ไดเ้สนอสมมติฐานเก่ียวกบัตวัคน
ท่ีจะไดรั้บการตอบสนองส่ิงจูงใจมากหรือนอ้ยโดยแบ่งการท างานของคนไว ้2 แบบ คือ11  
 แบบท่ี 1 เรียกวา่ ทฤษฎี X ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่มนุษยมี์สัญชาติญาณท่ีจะหลีกเล่ียง การท างาน 
ดงันั้นจึงตอ้งใช้การบงัคบั ควบคุม ลงโทษ เพื่อให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ทั้งน้ีเพราะโดย
พื้นฐานคนมีความทะเยอทะยานนอ้ย ตอ้งการเพียงความปลอดภยัมากกวา่ส่ิงอ่ืน  
 การปฏิบติัต่อคนจึงเป็นการจูงใจในทางลบ และใช้ไดน้อ้ยในปัจจุบนั เพราะการบงัคบั
ควบคุมและการลงโทษผูป้ฏิบติังาน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงข้ึน และเป็นผลร้ายต่อการ
บริหารงานในท่ีสุด  
 แบบท่ี 2 เรียกวา่ทฤษฎี Y ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา่ในการท างานของคนไม่ไดมี้ความตอ้งการ
ให้ไดเ้งินเพียงอย่างเดียวแต่ยงัมีอีกหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้พึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีเพราะ
คนจะไม่หลีกเล่ียงท างานเสมอไป การบงัคบัข่มขู่มิใช่วิธีท่ีจะท าให้งานส าเร็จแต่การเปิดโอกาสให้
คนแสดงความสามารถรับผิดชอบ ควบคุมตนเอง จะเป็นผลให้ผูป้ฏิบติังานผกูพนักบัหน่วยงาน 
และหากได้จดัอย่างเหมาะสมแล้ว ผูป้ฏิบติังานจะยอมรับในส่ิงท่ีได้รับมอบหมายและ ยินดี
รับผดิชอบในผลส าเร็จของงานอีกดว้ย  
 ทฤษฎี X ใชว้ิธีควบคุม และการสั่งการอยา่งเขม้งวด เพราะมีทศันคติต่อสมาชิกและมนุษย์
โดยทัว่ไป ดงัน้ี  
 1. มนุษยม์กัข้ีเกียจ  
 2. มนุษยช์อบหลีกเล่ียงงาน  
 3. มนุษยต์อ้งการท่ีจะถูกควบคุมและรับค าสั่ง  
 4. ควรใชว้นิยัจากภายนอก  

                                                 

 10Alderfer, อา้งใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธนรัช
การพิมพ,์ 2550), หนา้ 68. 
 11McGregor, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 69. 
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 5. มนุษยห์ลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  
 6. มนุษยข์าดความคิดริเร่ิมและขาดความเฉลียวฉลาด  
 ทฤษฎี Y ใชว้ธีิการจูงใจ เพราะมีความเช่ือในส่ิงท่ีดีของมนุษย ์ 
 1. การท างานมีธรรมชาติเหมือนการละเล่นและการพกัผอ่น  
 2. มนุษยจ์ะกระตุน้ตวัเองใหท้ างาน  
 3. มนุษยมี์วนิยัในตนเอง  
 4. มนุษยแ์สวงหาความรับผดิชอบ  
 5. มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีสมรรถภาพในการท างาน  
 สรุปไดว้า่ทฤษฎี X และ Y เป็นทศันคติของผูบ้ริหาร หรือองค์การท่ีมีต่อบุคลากรใน
องคก์ารนั้น ซ่ึงทศันคติน้ีจะเป็นตวัก าหนดวธีิการบริหารเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ  
 ทฤษฎคีวามรู้สึกสองแบบของมนุษย์ ของ เมนาร์ด เซลลี ่(Maynard W.Shelly) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีความพึงพอใจวา่เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษยคื์อ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทาง
ลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็น
ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั ความสุข
สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้น จะเห็นไดว้่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ส่ิงหน่ึงท่ี
จะท าให้เกิดความรู้พึงพอใจของมนุษยไ์ด้แก่ ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า การวิเคราะห์ระบบความพึง
พอใจ คือการศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้า แบบใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความพอใจและ
ความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นความต้องการ
ครบถว้น12   
  แนวคิด ของ ภิญโญ สาธร กล่าวว่า บุคลากรจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบติังานใหโ้รงเรียนไดน้าน ๆ นั้น ตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจ 5 ประการ คือ  
 1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงิน ส่ิงของ ฯลฯ 
 2. ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่วตัถุ แต่เป็นโอกาส เช่น โอกาสการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน
โอกาสท่ีจะมีช่ือเสียงดีเด่น 
 3. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพการท างาน ซ่ึงอาศยัวตัถุเป็นหลกั เช่น มีห้องท างานส่วนตวั มีท่ีนัง่
ท  างานอยา่งดี มีของใชส่้วนตวัประจ าต าแหน่ง ฯลฯ  

                                                 

 12Maynard W.Shelly, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 70.  
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 4. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพการท างานซ่ึงไม่เก่ียวกบัวตัถุ เช่น สภาพแวดลอ้มของครูในโรงเรียน
มีความเป็นกนัเอง มีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั ใหค้วามนบัถือซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้  
 5. การบ ารุงขวญัหรือการกระตุน้ใจ และการสร้างความรู้สึกให้เกิดกบัครูวา่ตนมีส่วนร่วม
อยา่งส าคญัในการสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน หรือมีส่วนร่วมในการแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ ของ
โรงเรียน13 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ วธีิจูงใจคนใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นตอ้งดูท่ีความ
ตอ้งการเป็นหลกัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีองค์การหรือหน่วยงานให้ความส าคญั
มากในปัจจุบนั  
 แนวคิด ของ กิตติ ตยัคคานนท์ ไดก้ล่าวว่า ในการท่ีจะท าให้มนุษยอ์ยากท างานจะตอ้งมี
การสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นส่ิงเร้า หรือตวักระตุน้มนุษย ์ให้เกิดความอยากท่ีจะท างานเน่ืองจาก
แรงจูงใจมีความส าคญั 3 ประการ คือ 
 1. ท าให้เกิดความสนใจ การเลือกและก าหนดให้ตนเองแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ออกมา 
 2. ท าใหเ้กิดพฤติกรรม เกิดพลงังาน เร้าใหมี้กิจกรรม 
 3. น าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมาย14  
 จากทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารงานภายใน
หน่วยงานหากบุคคลมีความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานท่ีเขาท าอยูแ่ลว้ เขาก็จะเกิดความพึง
พอใจในการท างานข้ึน โดยจะให้ความร่วมมือ และตั้งใจท างานให้กบัหน่วยงานอยา่งเต็มท่ีซ่ึงจะ
เห็นได้ว่าความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลทั้งส้ิน ดงันั้น การสร้างบรรยากาศในการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรกระท า และให้
ความส าคญัอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเพราะความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลจะเป็นตวับ่งช้ี ถึงพฤติกรรมของ
เขา ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของงานและหน่วยงานอยา่งเห็นไดช้ดั การสร้างแรงจูงใจจะเกิดข้ึน
ได้ในตวัมนุษย์จะเกิดตามล าดับขั้น เร่ิมต้นจากร่างกายได้รับการตอบสนองความต้องการใน
เบ้ืองตน้ จะเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกนัแลว้ คือ ความตอ้งการ
ขั้นตน้ของ มาสโลว ์เป็นความจ าเป็นเบ้ืองตน้ตามทฤษฎีของ เฮอร์เบอร์ก ส่วนการจูงใจใหบุ้คคล 

                                                 

 13ภิญโญ สาธร, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธนรัชการพิมพ,์ 2550), , หนา้ 159.  
 14กิตติ ตยคัคานนท,์ หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วฒันาพานิช, 2533), หนา้ 121.  
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มีความตอ้งการมากข้ึนของมาสโลวข์ั้นสูง จะตรงกบัปัจจยัของ เฮอร์เบอร์ก ปัจจยัจ าเป็นเบ้ืองตน้
และปัจจยัจูงใจลว้นมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นองคก์ารทั้งส้ิน ความส าคญัของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ในการปฏิบติังานใด ๆ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกับ
ทศันคติและค่านิยมของบุคคล การปฏิบติังานของบุคคลโดยใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี ท า
ใหง้านสัมฤทธ์ิผลหรือบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย สภาพการท างานและส่ิงจูงใจในหน่วยงาน
มีส่วนท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 จาการท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง 
ความรู้สึกเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีต่องานในหนา้ท่ี และต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติัซ่ึงงานนั้นจะตอ้งเป็นงานท่ีผ่านการพิจารณาตดัสินใจจากผูบ้ริหารแลว้ ประกอบดว้ย เน้ือ
งาน เงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผลประโยชน์เก้ือกูล สภาพการท างาน 
การนิเทศงานเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและการจดัการ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการ
ท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

 

2.2 ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูผู้สอน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กล่าววา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มาตรา 34 (2) เฉพาะโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมี
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไป
อย่างคล่องตวั รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติโดยรวม 15 ซ่ึงสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้ะบุขอบข่ายการบริงานบุคคลวา่เป็นภารกิจในการใชศ้าสตร์และศิลป์เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมทั้งปวง ท่ีเก่ียวกบับุคคล ตั้งแต่การสรรหา คดัเลือก บรรจุและบ ารุงรักษาเพื่อให้ได้
ปัจจยัด้านบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งหวงัยกระดับ
การศึกษาของชาติใหไ้ดม้าตรฐานและจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพโดยมีกรอบแนวคิดความพึง
พอใจ ดงัน้ี คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานและ
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ16 สอดคลอ้งกบั ส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

                                                 

  15กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ (ร.ส.พ.), 2546), หนา้ 26. 
   16ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป น นิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 36.  
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กล่าวว่า ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีท่ีเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ี
เป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อการท างานท่ีเห็นว่างานไดต้อบสนองความตอ้งการทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติัจนท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีต่องานในหนา้ท่ี และต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัซ่ึงงานนั้นจะตอ้งเป็นงานท่ีผา่นการพิจารณาตดัสินใจจากผูบ้ริหารแลว้ 
ประกอบดว้ย เน้ืองาน เงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผลประโยชน์เก้ือกูล 
สภาพการท างาน การนิเทศงานเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและการจดัการ ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ17 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันกัวชิาการท่ีไดเ้สนอกรอบแนวคิดขั้นตอ้นการนิเทศภายในไวด้งัน้ี 

พิสมัย สงจันทร์ ไดส้รุปการก าหนดกรอบแนวคิดดา้นความพึงพอใจ คือ ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
สภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน18 

พยอม ศรีสุข ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดดา้นความพึงพอใจ คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นสภาพการ
ท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการปกครองบงัคับบัญชาและด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูร่้วมงาน19 

 

                                                 

  17ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต1, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (บุรีรมย ์:โรงพิมพว์นิยั, 2555), หนา้ 25. 
 18พิสมยั สงจนัทร์, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2549, หนา้ 14.  
 19พยอม ศรีสุข, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาราชภฏัราชนครินทร์), 2549, หนา้ 7.  
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บุญยนื ลติตา ไดส้รุปการก าหนดกรอบแนวคิดดา้นความพึงพอใจ คือ ดา้นความส าเร็จของ
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหนา้ ในงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นเงินเดือน และดา้นสภาพการท างาน 20 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดดา้นความพึงพอใจ คือ ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นเงินเดือน21  

จากกรอบแนวคิดจากนกัวิชาการหลายทศันะและสอดคลอ้งกบักรอบและสภาพของการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 ผูว้ิจยัจึง
ไดพ้ิจารณาก าหนดกรอบแนวคิด ดา้นความพึงพอใจท่ีเหมาะสมต่อการบริหารงานในส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน
การศึกษานควา้วิจยัใน 4 ด้าน คือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ด้าน
ความกา้วหนา้ในงานและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยกรอบแนวคิดท่ีไดมี้นกัวิชาการท่ีได้
เสนอทศันะในแต่ละดา้นไว ้ดงัน้ี 

1. ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวไวว้า่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความน่าสนใจของ

งานความแปลกของงานโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีท าให้งานส าเร็จ  การรับรู้
หนา้ท่ีรับผดิชอบ การควบคุมงาน การท่ีผูท้  างานมีความรู้ต่องานท่ีท าอยูว่า่เป็นงานท่ีสร้างสรรค ์เป็น
ประโยชน์ทา้ทาย เป็นตน้22 

พนัส หันนาคินทร์ ไดอ้ธิบายวา่ การสร้างความภูมใจในศกัด์ิศรีแห่งอาชีพ โดยการสร้างให้
มีความส านึกในภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ ให้บรรลุถึงผลและการไดรั้บความเช่ือถือ ก่อให้เกิดความ
ศรัทธา และภูมิใจในอาชีพ เม่ือบุคคลได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด

                                                 

 20บุญยืน ลิตตา, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2543, หนา้ 5.  
 21Herzberg, อา้งใน วนัเพ็ญ ศรประสิทธ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ครู สังกดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, หนา้ 20.  
 22ปรียาพร วงศ์อนุตร์โรจน์  , การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานครมหานคร : สห
มิตรออฟเซท, 2535), หนา้ 48.  
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แนวโนม้วา่จะไดป้ฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จสูง โดยธรรมชาติของมนุษย ์เม่ือท าอะไรลงไปแลว้
ก็ตอ้งเห็นผลส าเร็จในงานแต่ละอยา่ง ซ่ึงเป็นความภูมิใจวา่เขาเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีส่วนใน
การท างานใหก้า้วหนา้และประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน23 

วันเพ ญ ศรประสิทธ์ ไดส้รุปวา่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความน่าสนใจของงาน 
หรือเป็นงานท่ีทา้ทายให้ลงมือท า โดยอาศยัความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ กลา้ตดัสินใจ ดว้ยความมุ่งมัน่
ในการปฏิบติั24  

พยอม ศรีสุข ได้สรุปว่า ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีบุคคลในหน่วยงาน
รับผิดชอบท่ีมีคุณค่า น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถ ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความถนัด
และมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจในงานท่ีตนปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ หากไดรั้บการมอบหมาย
งานจากผูบ้ ังคับบัญชาโดยงานนั้ นน่าสนใจเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และตนเองมี
ความรู้สึกว่า มีอิสระในการท างาน ได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ก็จะเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานและมีขวญัก าลงัใจท่ีจะท างานท่ีรับผดิชอบนั้นใหส้ าเร็จลงไดด้ว้ยดี25 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีปฏิบติัซ่ึงอาจ
เป็นงานประจ าหรืองาน ชัว่คราวหรืองานท่ีง่าย หรืองานท่ียาก รวมถึงความมีอิสระในการท างาน
ดว้ย26   

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั หมายถึง จดัให้รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าท่ีและศกัยภาพ มีอิสระใน
การตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรับมอบหมาย มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน กระจายอ านาจและ

                                                 

 23พนสั หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2524), 
หนา้ 111.  
 24วนัเพญ็ ศรประสิทธ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาบูรพา, 
2547), หนา้ 20.  
 25พยอม ศรีสุข, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาราชภฏัราชนครินทร์), 2549, หนา้ 7.  
 26 Herzberg, อา้งใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธน
รัชการพิมพ,์2550), หนา้ 68.  
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ความรับผิดชอบในสถานศึกษาให้แก่บุคคลากรอย่างทัว่ถึง มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
สถานศึกษา  

2. ด้านสภาพการท างาน 
กิติมา ปรีดีดิลก กล่าวไวว้่า สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายท่ีปรารถนา ได้แก่ 

สถานท่ีท างานเคร่ืองมือส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ ซ่ึงอาจก่อให้ความสุขทางกาย
ในการท างาน27 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) กล่าวไวว้า่ สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการ
ท างาน อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน28  

ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านสภาพการ
ท างาน หมายถึง มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานเพียงพอห้องท างาน
เป็นสัดส่วน ส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาพฒันาการจดัการศึกษา สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีเหมาะสม มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ ครูไดรั้บการช่วยเหลือและคุม้ครองในการ
ปฏิบติังาน 

3. ด้านความก้าวหน้าในงาน 
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไวว้า่ ความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง การไดเ้ล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีดี

ข้ึน รวมทั้งการมีโอกาสไดเ้ขา้รับการอบรม ดูงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และไดวุ้ฒิสูงข้ึน พร้อม
ทั้งเห็นว่าการได้เล่ือนขั้นคือการมีต าแหน่งการท างานดีกว่าเดิม การเล่ือนต าแหน่งเป็นท่ีตอ้งการ
ของทุกคน เป็นทางหน่ึงท่ีแสดงถึง ความกา้วหนา้และเป็นความส าเร็จในการปฏิบติังาน29 

สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวไวว้า่ ความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง การท างานในหนา้ท่ีการงานท่ี
ปฏิบติัอยู่นั้น เป็นงานท่ีมีโอกาสกา้วหน้า ตราบใดท่ีคนเรายงัมีความหวงัท่ีจะกา้วหน้าก็ย่อมจะมี
ก าลงัใจท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค ในการปฏิบติังานนั้น ๆ ไดลุ้ล่วงไปดว้ยก าลงัใจดีเสมอ แต่ถา้ตราบใดท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกหมดหวงัในความกา้วหนา้ เขายอ่มขาดก าลงัใจในการท างานและไม่รักงาน 

                                                 

 27กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษีการบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ)์, 2529, หนา้ 
48.  
 28Herzberg, อา้งใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธน
รัชการพิมพ,์ 2550), หนา้ 69.  
 29เสนาะ ติเยาว,์ การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543), หนา้ 96.  
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ซ่ึงเป็นผลให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งดงักล่าวน้ีจะเห็นไดม้ากจากเจา้หนา้ท่ีบางคนท่ี
เงินเดือนตนัไม่สามารถเล่ือนชั้นได ้เป็นตน้30 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) กล่าวไวว้า่ ความกา้วหนา้ในงาน หมายถึงโอกาสในการเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง ไดรั้บ แต่งตั้งมอบหมายให้มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน รวมถึงการไดรั้บการส่งเสริม
ใหมี้ความกา้วหนา้ในงานและการเพิ่มพนูความรู้31   

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนดา้นความกา้วหน้า
ในงาน หมายถึง การพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส ไดรั้บการฝึกอบรม
และสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริม สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการ
พฒันาวชิาชีพ มีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ 
มีความยติุธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ  

4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กล่าวไวว้่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การ

ได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจะผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มาขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลใน
หน่วยงาน การยอมรับนบัถือน้ีอาจจะเป็นการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจการ
แสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอย่างใดอย่างหน่ึง
บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย32 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ กล่าวไวว้า่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง ความศรัทธาและ
ความเช่ือถือของบุคคลท่ีจะเป็นผลใหบุ้คคลในหน่วยงานร่วมกนัท างานไดดี้33 

  

                                                 

 30สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2526), หนา้ 170.  
 31Herzberg, อา้งใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธน
รัชการพิมพ,์2550), อา้งแลว้, หนา้ 69. 
 32มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช, การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1 - 7, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ,2527), หนา้ 66.  
 33นพพงษ์ บุญจิตราดุลย,์  ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2534), หนา้ 119.  
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สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวไวว้า่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การยอมรับวา่เป็นพวก
พอ้งเดียวกันกบัสมาชิกส่วนใหญ่ซ่ึงจะส่งผลต่อความสุข และมีก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมายในฐานะท่ีเป็นสมาชิก หรือส่วนหน่ึงของสังคม หรือองคก์ารนั้น ๆ34 

เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) กล่าวไวว้า่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือไม่วา่จาก ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อผูม้าขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับน้ีอาจจะเป็นการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ี
ส่อใหเ้ห็นถึง การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จของงานดว้ย35   

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ หมายถึง ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ยอมรับการ
เสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน ใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญั ๆ ของ
สถานศึกษา ร่วมปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดี ไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะ
สังสรรค ์กบัผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน  

ตัวแปรทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 
ตวัแปรท่ีคน้ควา้คร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะตวัแปรบางตวัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการแสดงความ

คิดเห็นของกลุ่มประชากร คือ ตวัแปร ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานโดยได้มี
นกัวชิาการท่ีไดเ้สนอทศันะเก่ียวกบัระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานไว ้ดงัน้ี 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงมีผูใ้หค้วามสนใจไดท้  าการศึกษาไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

รุ่ง แก้วแดง กล่าวไวว้่า ข้าราชการครูท่ีมีคุณวุฒิตั้ งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีโลกทัศน์ท่ี
กวา้งไกลกวา่สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามคัคี และมีความซ่ือตรง 
มีความเข้าใจอนัดีระหว่างครูด้วยกัน สามารถเข้าใจแนวนโยบายได้ดีกว่าครูท่ีมีคุณวุฒิต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดจนมีความเช่ือมัน่และความศรัทธาในตนเองมากกวา่36 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ขั้น
สูงสุดของครูผูส้อน ซ่ึงหมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีครูผูส้อนส าเร็จการศึกษา 1  แบ่งเป็น 2 

                                                 

 34สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2526), อา้งแลว้, หนา้ 472.  
 35Herzberg, อา้งใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธน
รัชการพิมพ,์ 2550), หนา้ 70.  
 36รุ่ง แกว้แดง, ครูกบัการพฒันาตนเอง, (วารสารขา้ราชการครู 2542), หนา้ 15- 16.  
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ระดบั คือ ต ่ากว่าและปริญญาตรี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิสูงสุดปริญญาตรีและต ่า
กว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี หมายถึง ครูผู ้สอนท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีผูใ้หค้วามสนใจไดท้  าการศึกษาไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  

ประสาน มฤคพทิกัษ์ กล่าวไวว้า่ ประสบการณ์ หมายถึง เวลาท่ีเราไดผ้า่นงานอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงและงานนั้นประสบความส าเร็จซ่ึงเกิดจากวธีิคิดและวธีิการท างานของเจา้ของประสบการณ์37 

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย กล่าวไวว้่า ประสบการณ์ หมายถึง จ านวนปริมาณประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานประเมินจ านวนและความหลากหลายของต าแหน่ง การบริหารดูแลท่ีรับผิดชอบ
และระยะเวลาท่ีปฏิบติักบัแต่ละต าแหน่ง เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ38 

กมลรัตน์ มีผดุง สรุปไวว้่า ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีครูได้
ปฏิบติังานในโรงเรียนนบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั39 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
โดยยดึวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง คือ ต ่ากวา่ 10 ปี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการสอน ต ่ากวา่ 10 ปี 10 - 20 ปี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอน 10 - 20 ปี สูง
กวา่ 20 ปีข้ึนไป หมายถึง ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนสูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

จากทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและเหตุผล ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดทั้งในดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั เพราะเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงปรารถนา งานท่ีท าจะมีความหมายและท าให้ชีวิตมีคุณค่า ช่วยกระตุน้แสริมแรงและ
สร้างก าลงัใจแก่บุคคล เพื่อกา้วไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากร ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบปลายประกาย องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
สภาพการท างาน ความกา้วหน้าในงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ส่วนประกอบอ่ืน ๆ แตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบับุคลากรอยู่ในสภาพท่ีแตกต่างกนั เช่น ระดบั

                                                 

 37ประสาน มฤคพิทกัษ์, วิธีคิด วิธีท างาน, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สารทศัน
2533), หนา้ 2.  
 38วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, การสรรหา การรักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่หรือ
ว่าจะให้สายเกนิแก้, (วารสารขา้ราชการ, 2537), หนา้ 33.  
 39กมลรัตน์ มีผดุง, ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2543, หนา้ 8. 
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การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าท่ี ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน เงินเดือนหรือ
สวสัดิการเป็นต้น ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญัและสนใจในการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน 4 ด้าน คือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ท่ีจ  าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อพยายามหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้พบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานประสบความส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไว ้งานประสิทธิภาพสูง ต่อไป 

 

2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  

1. สภาพทั่วไปการจัดการศึกษาเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอล าปลายมาศ  อ าเภอ
บา้นด่าน และอ าเภอช านิ  

2. อ านาจหน้าทีใ่นการบริหารเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง

กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้ รับทราบและก ากบัติดตาม
การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรดา้นบุคคลเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน 

การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์ร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นนา้ท่ีของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. สภาพการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 สภาพการปฏิบติังานของครูผูส้อน

ในโรงเรียน ในปัจจุบนัปัญหาคุณภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กทุกระดบัมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์ต ่า ไม่ว่าจะเป็นการวดัและประเมินผลของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
ดา้นผูเ้รียนในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
หรือผูเ้รียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มาตรฐานดา้นครูผูส้อน ในเร่ืองของ
การจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงประเด็น
เหล่าน้ีคือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจาการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในทั้ ง
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเกิดจากปัญหา 2 ประการ คือ  

1. นกัเรียนมีคุณภาพต ่า ทั้งน้ีเพราะขาดปัจจยัสนับสนุน เช่น ครูไม่ครบชั้น ขาดส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์  

2. ขาดประสิทธิภาพการบริหารจดัการ กล่าวคือ มีการลงทุนค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  

จากปัญหาดงักล่าว ส่งผลใหค้รูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานนอ้ยยอ่มเกิดปัญหา
ได ้การสร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
การท่ีจะใหค้รูผูส้อนเกิดความพึงพอใจมากหรือนอ้ยต่อการปฏิบติังานในของสถานศึกษาข้ึนอยูก่บั
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ส่ิงจูงใจและการจูงใจท่ีถูกตอ้งจะเป็นเคร่ืองดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลให้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จของผลงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์ร  

4. กลยุทธ์การบริหารส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
กลยทุธ์ท่ี 1 สร้างความเขม็แขง็ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนโดยการมีส่วน

ร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
1.1 พฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรมาตรฐาน ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
1.4 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและพฒันาครู โดยเน้นโรงเรียนท่ีเปิด

สอนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

1.6 เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้โรงเรียน เพื่อ
การบริหารจดัการและการเรียนรู้ 

1.7 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.8 สร้างความเขม้แข็งให้สภานักเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย 
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติ 

1.9 สร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคค์ณะบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ 

1.10 ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กวยัการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมทุกประเภทและทุกพื้นท่ีบริการ 

2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมเด็กให้มี
ความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจดัการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรณรงคใ์หมี้การศึกษาต่อเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 3 เร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน เน้นคุณธรรมน าความรู้และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั  

3.1 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาพฒันาสุขภาพ พลานามยัของนกัเรียนให้ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน มีบุคลิกภาพท่ีดี โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพฒันาและให้แหล่งเรียนรู้ท่ีลากหลายให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 เร่งรัดพฒันานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรคคิ์ดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

3.5 เร่งรัดพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการประเมินระดบัชาติสูงข้ึน 

3.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ท่ี 4 เร่งรัดพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพโดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การจดัการเรียนรู้มาใช้เพื่อบริหารจดัการ และจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.1 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4.2 เร่งรัดพฒันาครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.3 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยเีพื่อกากรเรียนการสอนและการบริหารจดัการในโรงเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย40 
 
 
 
 

                                                 

 40ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อ
ประชาชน, (บุรีรัมย:์ โรงพิมพว์นิยั, 2552), หนา้ 20. 
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2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
วิษณุ คราโรจน์ ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูอ้  านวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาในสังกดักอง

วิทยาลยัอาชีวศึกษาและสังกดักองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ
ผูอ้  านวยการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาในสังกดักองวิทยาลยัอาชีวศึกษาและสังกดักองวิทยาลยัเทคนิค 
เก่ียวกบับทบาทการบริหารงานในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และแต่ละดา้นคือ ดา้นการ
เป็นนกัจดัองคก์าร ดา้นผูก้  าหนดทิศทาง ดา้นผูบ้ริหารทรัพยากร ดา้นผูส้ร้างสัมพนัธ์ชุมชน และ
ดา้นบริหารบุคคล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก41  

กอซี เนตรไมตรี ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา อ าเภอระแงะจงัหวดันราธิวาส 
พบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตาม
ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป ปรากฏวา่ ต าแน่ง อายุราชการ และเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั และผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานในองคก์ร ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรมีเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน การพิจารณาความดีความชอบ และ
ควรให้ความส าคญัในเร่ืองสวสัดิการ เช่น บา้นพกัครู ท่ีอยูอ่าศยั เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบั
ขา้ราชการครู42  

อารียา สุวรรณวงษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน เอกชนอาชีวะภาคใต้ สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จากครูและผูบ้ริหาร จ านวน 328 คน จาก 48 โรงเรียน 
เพื่อศึกษาและการเปรียบเทียบแบบผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวะภาคใต้ พบวา่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาภาคใตมี้แบบผูน้ าอยูใ่นระดบัมากทุกแบบ ไดแ้ก่ แบบผูน้ ามุ่งเกณฑ ์
 

                                                 

 41วิษณุ นคัราโรจน์, การพัฒนาองค์การเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : ธีระป้อมวรรณกรรม, 
2552), 178 หนา้. 
 42กอซี เนตรไมตรี, “ ความพึงพอใจของขา้ราชการครุต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส”, 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 2544, 
183 หนา้. 
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 แบบมุ่งงาน แบบสัมพนัธ์ และแบบมุ่งประสาน ผลการเปรียบเทียบแบบ ผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษาภาคใตต้ามความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0543  

นันทพร บุตรน้อย ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ พบว่า ระดบัแรงจูงใจ
โดยรวมทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความรับผิดชอบมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นความร่วมมือและมนุษยสัมพนัธ์ดา้นความรวดเร็วใน
การปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นความอุตสาหะพยายาม ดา้นการตดัสินใจ และดา้นความ
เป็นผูน้ า ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณงาน44  

ประภาวดี วงษ์ชาลี ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจใน การปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัหนอง
ใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้น โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ดา้นลกัษณะของงาน และสภาพการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน และการยอมรับนบัถือ ดา้น ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้น
วธีิการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และมี ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0145  

                                                 

 43อารียา สุวรรณวงษ,์” แบบผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาภาคใตก้ารบริหาร
โรงเรียนทฤษฎีและการปฏิบติั”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2545), 146 หนา้. 
 44นนัทพร บุตรน้อย, “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์), 2548, 192 
หนา้. 
 45ประภาวดี วงษ์ชาลี, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนวดัหนองใหญ่ 
ส านกังานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2548, 179 หนา้.  
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อภิชัย จันทร์เทศ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนจินดาบ ารุง 
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
จินดาบ ารุง อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่ ผลประโยชน์เก้ือกูลมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนอีก 9 องคป์ระกอบมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความส าเร็จจากการท างาน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การไดรั้บ การยอมรับนบัถือ 
การบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร และความก้าวหน้าทางวิชาชีพเม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0546  

สมทรง กระจ่างสาสตร์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ ขา้ราชการครูท่ีมีผลส าเร็จอยา่ง
สมดุลรอบดา้นจากการบริหารของโรงเรียนมธัยมศึกษาโครงการหน่ึงอ าเภอ  หน่ึงโรงเรียนในฝัน 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของขา้ราชการครูของโรงเรียนมธัยมศึกษาโครงการ
หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี ดา้น
งบประมาณและทรัพยากร ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ดา้นนกัเรียนดา้นกระบวนการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนตามล าดบั47  

ปราโมทย์ อกัษรหร่ัง ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงาน กรณีศึกษา
โรงเรียนวดันวลจนัทร์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจในการบริหารอยูใ่นระดบัมาก การบริหารงานโรงเรียนดา้นบุคคล โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจในการบริหารอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจเร่ืองการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน 
 

                                                 

 46อภิชยั จนัทน์เทศ, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนจินดาบ ารุงเขตคนันา
ยาว กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร), 2548, 155 หนา้.  
 47สมทรง กระจ่างศาสตร์, “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผลส าเร็จอยา่สมดุลรอบ
ดา้นจากการบริหารจดัการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  โครงการหน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน
กรุงเทพมหานคร”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัพระนคร), 
2549, 178 หนา้.  
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ต าแหน่งต่างๆ มีความชดัเจนและปฏิบติัได้ รองลงมาผูบ้ริหารให้ครูท าหน้าท่ีหัวหน้าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในอบัดบัสุดทา้ยเร่ือง ผูบ้ริหาร มอบหมายงานท่ีทา้ทายให้กบัครู
อยา่งสม ่าเสมอ48  

บุญยืน ลิตตา ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.0549 

พิสมัย สงจันทร์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจกบัการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 2 เม่ือ
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0150 

กรุณา นุชอุดม ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 
สังกดัส านกังานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก51 
 

                                                 

 48ปราโมทย ์อกัษรหร่ัง, “การศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหาร กรณีศึกษาโรงเรียน
วดันวลจนัทร์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2549, 185 หนา้. 
 49บุญยืน ลิตตา, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 185 หนา้. . 
 50พิสมยั สงจนัทร์, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2549, อา้งแลว้, 154 หนา้.  
 51กรุณา นุชอุดม, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสรรพาวุธวิทยาสังกดั
ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 73. 
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 กมลรัตน์ มีผดุง ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน เม่ือ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก52 
 ปราโมทย์ พรหมบุบผา ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ
สถานศึกษา สัดกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา สัดกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่
แตกต่างกนั53 
 สุนีย์ แท่งหอม ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.0554 
 พยอม ศรีสุข ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจกับการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0555 

                                                 

 52กมลรัตน์ มีผดุง, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2543, อา้งแลว้, 164 หนา้. 
 53ปราโมทย์ พรหมบุบผา, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 185 หนา้.  
 54สุนีย ์แท่งหอม, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจังหวัดชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, อา้งแลว้, 167 หนา้. 
 55พยอม ศรีสุข, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 138 หนา้.  
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 วนัเพ ญ ศรประสิทธ์ิ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั56 
 วรัิตน์ ดวงมาลา ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี พบว่าข้าราชการท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั57 
 สุมาล ีกุลพมิพ์ไทย ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั เทศบาล ในจงัหวดัตรัง พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั โดยรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.058 
 ประจบ แสงวเิชียร ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด พบวา่ ครูประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัตราดมีความพึงพอใจดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัมาก59 
 นฤมล มีชัย  ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่

                                                 

 56วนัเพญ็ ศรประสิทธ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 120 หนา้. 
 57วิรัตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี), 2547, 129 หนา้. 
 58สุมาลี กุลพิมพ์ไทย, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัด เทศบาล ในจังหวดัตรัง”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2542, 154 หนา้. 
 59ประจบ แสงวิเชียร, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาสังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒบางแสน), 2533, 149 หนา้. 
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โดยรวม มีความพึงพอใจในไม่แตกต่างกนั และขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ระหวา่งต ่ากวา่ 10 ปี 
กบัตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปโดยรวม มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0560 
 วรีะชาติ แก้วไสย ไดว้จิยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบั
ความรู้สึกต่อองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู จ  าแนกตามวุฒิไม่
แตกต่างกนั61 
 ศิริพร จักรกริชรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสระแกว้ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั 62 

 อ าไพ วัยวัฒน์ ได้วิจัยเ ร่ือง ขว ัญของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ครูท่ีมีคุณวุฒิต่างกนัโดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีขวญั
สูงกวา่ครูท่ีมีคุณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี63 

                                                 

 60นฤมล มีชัย, “ความพึงพอในการปฏิบติังานของครูสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา
, 2535), 168 หนา้. 
 61วีระชาติ แกว้ไสย, “องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร), 2518, 186 หนา้. 
 62ศิริพร จกัรกริชรัตน์, “องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสระแก้ว”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2542, 176 หนา้. 
 63อ าไพ ว ัยว ัฒน์, “การศึกษาขวัญของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2541, 165 หนา้. 
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 สรรเสริญ วิเชียรรัตน์ ได้วิจัยเร่ือง ขวญัของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสบการณ์
ในการท างานต่างกนั มีระดบัขวญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0164 
 สุรัตน์ สังวาลย์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ช่างฝีมือบริษทั
ก่อสร้างในจงัหวดัชลบุรี พบว่า พนกังาน ช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์มากและประสบการณ์นอ้ย มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.0565 
 

2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 จากการศึกษาทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนั้นผูว้ิจยัได ้
ก าหนดปัจจยัส่วนบุคคล คือ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เป็นตวัแปรตน้และ
ตวัแปรตาม คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และ
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดงัภาพประกอบ ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 64สรรเสริญ วิเชียรรัตน์, “ขวญัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒสงขลา), 2531, 165 หนา้. 
 65สุรัตน์ สังวาลย,์ “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ช่างฝีมือบริษทัก่อสร้าง
ในจงัหวดัชลบบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2541, 
183 หนา้. 
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             ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
               (Independent Variable)    (dep endent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1. ระดบัการศึกษา 
         - ต  ่ากวา่และปริญญาตรี 
         - สูงกวา่ปริญญาตรี 
    2. ประสบการณ์ 
        ในการท างาน 
        - ต ่ากวา่ 10 ปี 
        - 10 ปี – 20 ปี 
        - สูงกวา่ 20 ปี ข้ึนไป 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 
      1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
      2. ดา้นสภาพการท างาน  
      3. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน     
      4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ    
 
 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
  การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอวิธีการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน1  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
  จากประชากรท่ีเป็นครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ เครชซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size)  
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 255 คน ส าหรับวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่ม 

                                                 

  1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1,  แผนปฏิบัติกำร,  (ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1,  2552), หนา้ 3. 
 

2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น,พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 43. 
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ตวัอยา่งจ านวน 255 คนน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยอาศยับญัชีรายช่ือครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2556  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั

จดัสร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 
4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ 
ลิเคอร์ท (Likert ) มี 5 ระดบั โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และผูว้ิจยัไดก้  าหนดค่าน ้ าหนกัคะแนน 
ดงัน้ี 

5 มีค่าคะแนน  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
4 มีค่าคะแนน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก     
3 มีค่าคะแนน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    
2 มีค่าคะแนน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย     
1 มีค่าคะแนน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 ตอนที ่3 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions)  
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามโดยด าเนินการ 

ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัได้มีการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้น
บทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ี
ก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติั มี 10 ขอ้ 2) ดา้นสภาพการท างาน มี 10 ขอ้ 3) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มี 10 ขอ้ และ 4) 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มี 10 ขอ้ 

3. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง 
3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาขอความอนุเคราะห์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นายศกัด์ิ ซารัมย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 2) ดร.โกวิทย ์
วชัรินทรางกูร เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและดา้นภาษาไทย  และ 3) นางเตือนใจ ปานาลาด เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  ตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 เป็นค่าท่ี
สูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถามแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น ๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ี
ก าหนดไว้3  

2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ขอความอนุเคราะห์ใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try out) กบัครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ท่ีไม่ใช่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จ านวน 30 ราย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

                                                 

  3สุวิมล ติรกานันท์, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์: แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548) หนา้ 78.  
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(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.93 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.92 - 0.93 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าว มีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด้4 ดงัตารางท่ี 3.1  
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับ และรำยด้ำน 

 

ด้ำนที่ แบบสอบถำมรำยด้ำน ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 0.92 
2 ดา้นสภาพการท างาน 0.93 
3 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 0.93 
4 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 0.93 

รวม 0.93 
  
  3. ไดเ้คร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี 
3.4.1 ผูว้จิยัขอหนงัสือถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

เพื่อขอใหมี้หนงัสือขอความร่วมมือ ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

                                                 

  4กริช แรงสูงเนิน, กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อกำรวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2554), อา้งแลว้, หนา้ 89. 
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3.4.3 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 255 ชุด 

3.4.4 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลโดยได้ขอร้องให้ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งช่วยน าแบบสอบถามไปใหค้รูผูส้อนกรอกขอ้มูลและรับกลบัมาส่งคืนให้ผูว้ิจยั กรณีท่ีพบวา่ 
ไม่ได้ข้อมูลกลับคืนตามก าหนด ผู ้วิจ ัยได้เ ดินทางไปขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองได้
แบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 255 ชุด  

3.4.5 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 255 ชุด 

3.4.6 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแยกวิเคราะห์

ตามล าดบั ดงัน้ี 
3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ Percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมรายดา้น
และรายขอ้ โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดค่าตัวแปรจากเกณฑ์การคิดคะแนน ซ่ึงเป็นการแปลความหมายค่าเฉล่ียจาก
แบบสอบถามปลายปิดท่ีไดส้ร้างข้ึน เกณฑ์การแปลความหมายของขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของค่าเฉล่ีย 
แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความ ดงัน้ี5  

4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก      
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง     
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย      
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด     

                                                 

  5บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแกว้,  กำรวจัิยเบือ้งต้น, ( พิมพค์ร้ังท่ี 6 กรุงเทพมหานคร: 
สุวริียาสาส์น, 2543), หนา้ 100. 



44 
 

3.5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัท่ีมีต่อการปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1โดยใช้ค่าที (t - test แบบ Independent 
samples) 

3.5.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัต่อ
การปฏิบติังานในสถานศึกษาพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F - test แบบ One way ANOVA) และ
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของ เซฟเฟ่ (Scheffe) 

3.5.5 วิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
โดยวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง น าเสนอโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยใช้สถิติท่ีการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มี 2 กลุ่ม และในการ
เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว  
 (F - test แบบ One way ANOVA) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น 
คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือและศึกษาเปรียบเทียบ ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน 4 
ดา้น นั้นจ าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ  านวน 
762 คน ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน ( Krejicie & 
Mogan ) และวธีิการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 255 คน แลว้น าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  แทน จ านวนประชากร 
 t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
   (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
   (F-distribution) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามของครูผูส้อนจ านวน 255 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 
255 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปจากแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 255 คน ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์แสดงสถานภาพของครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ความถี่ และ ร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม 

  

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. ระดบัการศึกษา 
 1. ต ่ากวา่และปริญญาตรี 
 2. สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
157 
 98 

 
61.57 
38.43 

2. ประสบการณ์ท างาน 
 1. ต ่ากวา่ 10 ปี 
 2. 10 - 20 ปี  
 3. สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
38 

109 
108 

 
14.90 
42.75 
42.35 

รวม 255 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 255 คน เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรี (ร้อยละ 61.57) มากกว่าระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 38.43) และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์10 - 20 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.75) รองลงมาคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
20 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 42.75) นอ้ยท่ีสุดคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี (ร้อยละ 14.90) 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อตอบวตัถุประสงค์
การวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นรายด้านและ
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นรายดา้นจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผู ้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นรายดา้นจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน 

1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
และการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน  

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ ดังแสดงในตารางที ่4.2 
 
 ตารางที ่4.2 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

 

ที่ ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใหโ้อกาสรับผดิชอบงานและมีอิสระในการปฏิบติังาน 4.03 0.90 มาก 
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 4.02 0.85 มาก 
3. มี น โยบ า ยพัฒน า คว า ม รู้ ค ว า มส าม า รถ แล ะ เส ริ ม

ประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร 
3.98 0.86 มาก 

4. มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 3.97 0.78 มาก 
5. ไดมี้การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในสถานศึกษา

ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง  
3.88 0.71 มาก 

6. จดัให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าท่ี
และศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

3.79 0.90 มาก 

7. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้า ท่ีให้ มี คุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถว้นสมบูรณ์ 

3.75 0.85 มาก 

8. มีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ดุลยพินิจของตนเอง 

3.68 0.86 มาก 
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ตารางที ่4.2 
 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ (ต่อ) 

 

ที่ 
ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

ระดับความพงึพอใจ 

 
X  S.D. แปลผล 

9. ไดมี้การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบใน สถานศึกษา
ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง  

3.66 0.83 มาก 

10. ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด 

3.64 0.86 มาก 

รวม 3.84 0.75 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  ์ เขต 1 ในดา้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ให้โอกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการ
ปฏิบติังาน ( X = 4.03) ขอ้ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด ( X = 3.64) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด(Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควร
จดัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 25)   
2) ผูบ้ริหารควรมีนโยบายพฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 
ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 22) 3) ผูบ้ริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
สม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 19) 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลักษณะของงาน
ทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้าน
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์
ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการ
ปฎบิัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 157 3.91 0.61 98 3.77 0.61 1.57 0.11 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลักษณะของงาน
ทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
1 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมจ าแนกเป็น
ครูผู ้สอนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมี
ประสบการณ์ท างาน สูงกว่า 20 ปีโดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 

ด้าน
ลกัษณะ
ของงาน 
ทีป่ฏิบัติ 

 

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.09 3.93 3.74 
ระหวา่งกลุ่ม 2 11.34 5.67 

15.99** 0.00 ภายในกลุ่ม 252 88.20 0.35 
รวม 254 99.54 - 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดงั
ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยวธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

ประสบการณ์ x  
ต ่ากว่า 10 ปี 10 - 20 ปี สูงกว่า 20 ปีขึน้ไป 

4.09 3.93 3.74 

ต ่ากว่า 10 ปี 4.09 - 0.35** 0.41** 
10 - 20 ปี 3.93 - - 0.06 
สูงกว่า20 ปีขึน้ไป 3.74 - - - 
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 จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
เป็นรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั 10 - 20 ปีและต ่ากวา่ 10 ปี 
กบั สูงกว่า 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปีและสูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเลก็ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสภาพการท างาน ดังแสดงในตารางที ่4.6 
 
ตารางที ่4.6 
 

ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน 

 

ที่ ด้านสภาพการท างาน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. การให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคญั ๆ ความมี
อิสระในการเลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ 

4.23 0.72 มาก 

2. มีอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน
พอเพียง 

4.16 0.95 มาก 

3. จดัใหมี้หอ้งท างานเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบติังาน มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียงในการปฏิบติังาน 

4.13 0.90 มาก 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรน าเทคโนโลยีมาพฒันาการจดั
การศึกษา 

4.00 0.88 มาก 

5. สภาวะแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสมท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน 

3.96 0.90 มาก 

6. มีความสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 3.85 0.57 มาก 
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ตารางที ่4.6 
 

ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน (ต่อ) 

 

ที่ ด้านสภาพการท างาน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

7. ติดตามการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.84 0.78 มาก 

8. มีความรู้สึกเช่ือมัน่ รักและศรัทธาในอาชีพครู 3.82 0.71 มาก 
9. มีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.81 0.61 มาก 

10. ครูได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองในการปฏิบติังาน
จากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.80 0.78 มาก 

รวม 3.96 0.61 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในดา้นสภาพการ
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ 
ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการ ( X = 4.23) ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครู
ไดรั้บความช่วยเหลือและคุม้ครองใน การปฏิบติังานจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ( X = 3.80) และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนด้านสภาพการ
ท างาน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารควรมีการอ านวยความสะดวก ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง (ค่าความถ่ี
เท่ากับร้อยละ 35) 2) ผูบ้ริหารควรจดัสภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีมีความเหมาะสมท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 30) 3) การให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาส าคญั ๆ บุคลากรควรมีอิสระในการเลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อย
ละ 25) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการ
ท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้าน
สภาพการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านสภาพการท างาน  157 4.02 0.54 98 3.90 0.56 1.70 0.08 
  

  จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการ
ท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
1 ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็นครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน 
สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8  
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 
 

ด้านสภาพ
การท างาน  

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.13 3.93 3.82 
ระหวา่งกลุ่ม 2 5.20 2.60 

9.07** 0.00 ภายในกลุ่ม 252 73.08 0.29 
รวม 254 78.28 - 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึง
ท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดงัตาราง
ท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านสภาพการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน โดย
วธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

ประสบการณ์ x  
ต ่ากว่า 10 ปี 10 - 20 ปี สูงกว่า 20 ปีขึน้ไป 

4.13 3.93 3.82 

ต ่ากว่า 10 ปี 4.13 - 0.19** 0.30** 
10 - 20 ปี 3.93 - - 0.11 
สูงกว่า20 ปีขึน้ไป 3.82 - - - 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
เป็นรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั 10 - 20 ปีและต ่ากวา่ 10 ปี 
กบั สูงกว่า 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและสูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
  3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าใน
งาน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ดังแสดงในตารางที ่4.10 
 
 ตารางที ่4.10 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านความก้าวหน้าในงาน 

 

ที่ ด้านความก้าวหน้าในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. ท่านได้รับประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจาก
การท างาน 

4.06 0.82 มาก 

2.  การส่งเสริม สนับสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและ
พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

4.05 0.94 มาก 

3. ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ 

3.98 0.72 มาก 

4. สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 3.87 0.93 มาก 
5. การพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
3.84 0.72 มาก 
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ตารางที ่4.10  
  

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าในงาน (ต่อ) 

 

ที่ ด้านความก้าวหน้าในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

6. ยึดมัน่ในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัด์ิศรีของ
วชิาชีพ 

3.83 0.92 มาก 

7. เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ 3.72 0.80 มาก 
8. มีความยติุธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 3.69 0.81 มาก 
9. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
3.68 0.81 มาก 

10. ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ 3.67 0.79 มาก 
รวม 3.78 0.62 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  ์ เขต 1 ในด้าน
ความกา้วหนา้ในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านไดรั้บประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน
จากการท างาน ( X = 4.06) ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ 
( X = 3.67) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) บุคลากรควรไดรั้บการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์อย่างสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 24) 2) การพิจารณาความดีความชอบ
ผูบ้ริหารควรพิจารณาดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 23) 3) ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รและพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 20) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้า
ในงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้าน
ความกา้วหนา้ในงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าในงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านความก้าวหน้าในงาน 157 3.83 0.62 98 3.73 0.62 1.02 0.30 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าใน
งาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
1 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็นครูผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่10 ปี มีประสบการณ์ท างาน10 – 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน 
สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12  
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านความก้าวหน้าในงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 
 

ด้านความ 
ก้าวหน้า
ในงาน 

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

3.88 3.72 3.74 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.15 0.78 

1.99 0.13 ภายในกลุ่ม 252 98.28 0.39 
รวม 254 99.84 - 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ไม่แตกต่างกนั  
 4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ดังแสดงในตารางที ่4.13 
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ตารางที ่4.13 
 
ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    
เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

ที่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงของสถานศึกษา 4.20 0.89 มาก 
2. การให้การสนับสนุนบุคลากรได้ปฏิบัติงานส าคัญ ๆ ของ

สถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ  
4.08 0.90 มาก 

3. การยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน  4.02 0.88 มาก 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและบงัคบับญัชา 4.01 0.85 มาก 
5. ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามอบใหใ้นการปฏิบติังาน 3.93 0.86 มาก 
6. การปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเต็มใจให้ความร่วมมือ มีความ

รับผดิชอบ 
3.86 0.86 มาก 

7. การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งในฐานะผูน้ า
และสมาชิกท่ีดี 

3.84 0.86 มาก 

8. มีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของครูส่วนใหญ่ 3.77 0.78 มาก 
9. การปฏิบติัร่วมกนั มีความร่วมมือในการแกปั้ญหา ให้ก าลงัใจ ยก

ยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
3.66 0.71 มาก 

10. ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ กับผูบ้ริหารและ
ผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน 

3.63 0.75 มาก 

รวม 3.90 0.54 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงของ
สถานศึกษา ( X = 4.20) ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค ์กบั
ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน ( X = 3.63) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควร
ให้ความไวว้างใจในการมอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 
30) 2) ผูบ้ริหารควรมีกิจกกรมท่ีสร้างเสริมความรู้สึกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึง
ของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับร้อยละ 19) 3) ผู ้บริหารควรให้การสนับสนุนบุคลากรได้
ปฏิบติังานส าคญั ๆ ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 15) 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์
ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากวา่และปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านการได้รับการยอมรับ 
นับถือ 

157 4.00 0.53 98 3.80 0.52 2.71** 0.00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมามีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมี
ข้อสังเกตว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีมีระดับการแสดงออกสูงกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 
1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็น
ครูผู ้สอนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมี
ประสบการณ์ท างาน สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15  
 
 ตารางที ่4.15 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 

 
 
 
 

ด้านการ
ได้รับการ
ยอมรับ
นับถือ  

ค่าเฉลีย่ตาม
ประสบการณ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.16 3.80 3.74 
ระหวา่งกลุ่ม 2 11.66 5.83 

22.15** 0.00 ภายในกลุ่ม 252 65.52 0.26 
รวม 254 77.18 - 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 
 
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จ าแนกตาม ประสบการณ์ ในการ
ท างาน โดยวธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

  จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 เป็นรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี กบั 10 - 20 ปี
และต ่ากวา่ 10 ปี กบั สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและสูงกวา่ 20 ปี
ข้ึนไป 
 

ประสบการณ์ x  
ต ่ากว่า 10 ปี 10 - 20 ปี สูงกว่า 20 ปีขึน้ไป 

4.16 3.80 3.74 

ต ่ากว่า 10 ปี 4.16 - 0.35** 0.41** 
10 - 20 ปี 3.80 - - 0.06 
สูงกว่า20 ปีขึน้ไป 3.74 - - - 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น 
คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน 4 
ดา้น นั้นจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
ได้แก่  ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 762 คน ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejicie & Mogan ) และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
 255 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นเชิงส ารวจรายการ (Check-
list) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1      
4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบัโดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมความพึง
พอใจของครูผูส้อนต่อการปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Questions) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.93 
ใชส้ถิติบรรยายไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage)  



65 

 

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออา้งอิงไดแ้ก่ 
การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ 
เซฟเฟ่ (Scheffe) โดยใช้ การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ (fact-findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
  จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรี

จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 61.57 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.43 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปี จ  านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ประสบการณ์ สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.35 และประสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.90 

5.1.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาด
เลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ข้อ โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือให้โอกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการ
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ปฏิบติังาน ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของรูผูส้อน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open 
Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรจดัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 25) 2) ผูบ้ริหารควรมีนโยบายพฒันา
ความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากับร้อยละ 22) 3) 
ผูบ้ริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 
19) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป  

2. ด้านสภาพการท างาน 
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ดา้นสภาพการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
ส าคญั ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการ ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูไดรั้บ
ความช่วยเหลือและคุม้ครองใน การปฏิบติังานจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและจากขอ้เสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนด้านสภาพการท างาน ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควร
มีการอ านวยความสะดวก ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 
35) 2) ผูบ้ริหารควรจดัสภาวะแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความเหมาะสมท าให้บุคลากรมีความสุขใน
การท างาน(ค่าความถ่ีเท่ากบั ร้อยละ 30 ) 3) การให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ 
บุคลากรควรมีอิสระในการเลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 25) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
สภาพการท างาน เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่าง เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
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ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน10 – 20 ปีและ สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป  

3. ด้านความก้าวหน้าในงาน 
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้
โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านไดรั้บประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจาก
การท างาน ขอ้ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่าง
สม ่าเสมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 24) 2) การพิจารณาความดีความชอบผูบ้ริหารควรพิจารณาดว้ย
ความเป็นธรรมและโปร่งใส (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 23) 3) ผูบ้ริหารควรส่งเสริม สนบัสนุนหรือ
เขา้ร่วมกิจกรรม การพฒันาวชิาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและพฒันาตนเองให้
มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 20) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
ความกา้วหนา้ในงาน เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงของ
สถานศึกษา ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์บัผูบ้ริหารและ
ผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรให้ความไวว้างใจในการ
มอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 30 2) ผูบ้ริหารควรมีกิจ
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กกรมท่ีสร้างเสริมความรู้สึกว่าผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นสมาชิกท่ีส าคัญคนหน่ึงของสถานศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 19) 3) ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนบุคลากรได้ปฏิบติังานส าคญั ๆ ของ
สถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 15) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมามีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถน ามาอภิปราย
ผลจากการศึกษา โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ให้โอกาสรับผิดชอบงานและมี
อิสระในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของครูผู ้สอน ท่ีมีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ 
กรุณา นุชอุดม ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 
สังกดัส านกังานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์มีระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ ประภาวดี วงษ์ชาลี ผลการศึกษาพบวา่
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดหนองใหญ่ ส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ พยอม ศรีสุข ท่ีให้ทศันะตรงกนัวา่ ครูผูส้อนมี
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ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก งานท่ีท่านปฏิบัติเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค ์มีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของงานก่อนลงมือปฏิบติั 
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การให้โอกาสรับผิดชอบงาน
และมีอิสระในการปฏิบติังาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ มีนโยบาย
พฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร จึงส่งผลให้ครูผูส้อนท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัสอดคล้องกบัทศันะของ ปราโมทย์ พรหมบุบผา 
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา สัดกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา 
สัดกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในในการปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 2 จ  าแนกตามระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ พิสมัย สงจันทร์ 
ได้ศึกษาความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2 พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจกบัการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มี
ประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไม่ไดมี้การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบจึงส่งผลให้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมีความพึง
พอใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับทัศนะของ พิสมัย สงจันทร์  ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ สุมาลี กุลพิมพ์ไทย ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดั เทศบาล ในจงัหวดัตรัง พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมี



70 

 

ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั โดยรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2. ด้านสภาพการท างาน 
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก การให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
ส าคัญ ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามต้องการจึงส่งผลให้ความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ กมลรัตน์ มีผดุง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประภาวดี วงษ์ชาลี ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู โรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูระดบัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประจบ แสงวเิชียร ศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด พบว่า 
ครูประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด มีความพึงพอใจดา้นสภาพการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาส าคญั ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการมีการอ านวยความสะดวก มี
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วันเพ็ญ 
ศรประสิทธ์ิ ท่ีให้ทัศนะตรงกันว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ พสิมัย สงจันทร์ ไดศึ้กษาความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชุมพรเขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มี
ประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาส าคญั ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการ มีการอ านวย
ความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง จดัให้มีห้องท างานเป็นสัดส่วนและ
สะดวกต่อการปฏิบติังาน มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียงในการปฏิบติังาน จึงส่งผลให้ความพึง
พอใจของครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัทศันะของ พสิมัย สงจันทร์ ศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชุมพร เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัทศันะของ สุมาลี กุลพิมพ์ไทย ได้
ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั 
เทศบาล ในจงัหวดัตรัง พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั โดยรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ บุญยืน ลิตตา ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
สังกดั ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบวา่ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก การไดรั้บประโยชน์และประสบการณ์
เพิ่มมากข้ึนจากการท างาน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ  
วนัเพญ็ ศรประสิทธ์ิ ท่ีใหท้ศันะตรงกนัวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า ครูผู ้สอนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้เขา้รับการอบรมหรือเขา้รับการประชุมสัมมนาได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาให้พฒันาตนเอง สอดคลอ้งกบัทศันะของ อภิชัย จันทร์เทศ ไดศึ้กษา
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนจินดาบ ารุง  เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก  

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การได้รับประโยชน์และ
ประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจากการท างาน การส่งเสริม สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรและพฒันาตนเองให้มีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
สอดคล้องกับทัศนะของ  วันเพ็ญ ศรประสิทธ์ิ  ท่ีให้ทัศนะตรงกันว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั
การศึกษาพบวา่ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ พิสมัย สงจันทร์ ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ชุมพร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ นฤมล มีชัย ไดศึ้กษาความพึงพอในการปฏิบติังานของครู
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ครูท่ีมีวุฒิต ่ากวา่ปริญญาตรีกบั
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่โดยรวม มีความพึงพอใจในไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วีระชาติ 
แก้วไสย เร่ือง องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัความรู้สึกต่อองคป์ระกอบท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู จ  าแนกตามวฒิุไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปีมี
ประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปีและมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั นั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
จึงส่งผลให้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิรัตน์ ดวงมาลา เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี พบว่าขา้ราชการท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ ศิริพร จักร
กริชรัตน์ ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชนในจงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
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4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ี
ส าคญัคนหน่ึงของสถานศึกษา จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ บุญ
ยืน ลิตตา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี มีความพึงพอใจ ดา้นการยอมรับนบัถือ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก รู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติัและนกัเรียนให้ความ
เคารพนบัถือและยอมรับในความรู้ และสอดคลอ้งกบัทศันะของ พยอม ศรีสุข ท่ีให้ทศันะตรงกนัวา่ 
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนรู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของงานท่ีหน่วยงานจดั 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจ
เน่ืองมาจาก ความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงของสถานศึกษาการให้การสนบัสนุน
บุคลากรได ้ปฏิบติังานส าคญัๆ ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ การยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ี
มีคุณค่าในการปฏิบติังาน จึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ สุนีย์ แท่งหอม ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัชลบุรี พบว่า มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับทัศนะของ อ าไพ 
วยัวฒัน์ ผลการศึกษาการศึกษาขวญัของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ครูท่ีมีคุณวุฒิต่างกนัโดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีขวญัสูงกวา่ครูท่ีมี
คุณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มี
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ประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี มีระดบัความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นั้น ทัง่น้ีอาจเน่ืองมาจาก ความรู้สึกวา่ตนเองเป็น
สมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงของสถานศึกษาการให้การสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญั ๆ ของ
สถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ การยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังานการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและบงัคบับญัชา จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบัทศันะของ พิสมัย สงจันทร์ ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ สรรเสริญ วเิชียรรัตน์ ผลการศึกษาขวญัของผูบ้ริหารโรงเรียนระถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มีระดบัขวญัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบัทศันะของ      
สุรัตน์ สังวาลย์ ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ช่างฝีมือบริษทัก่อสร้าง
ในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ พนกังาน ช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์มากและประสบการณ์นอ้ย มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ         
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย     

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
ดงัน้ี 

1. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด คือ ผลการ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีนโยบายเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด  
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2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านสภาพการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด คือ ครูไดรั้บความ
ช่วยเหลือและคุม้ครองใน การปฏิบติังานจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันั้น ควรมีการจดัสภาวะ
แวดล้อมในการท างานท่ีมีความเหมาะสมท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานมีอิสระในการ
เลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ ครูไดรั้บความช่วยเหลือและคุม้ครองในการปฏิบติังาน 

3. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นความกา้วหนา้ในงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด คือ ความสะดวก
ในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรจดัความสะดวกในการเบิกจ่าย
สวสัดิการต่าง ๆ จดัให้ครูได้รับประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจากการท างาน มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รและพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  

4. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด คือ ไดรั้บ
โอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ กบัผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ควรมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ กับผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนครู มีการปฏิบติัร่วมกนั มีความร่วมมือในการแกปั้ญหาใหก้ าลงัใจ  
ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 5.  เ น่ืองจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อน มีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
มอบหมายการปฏิบติังานท่ีท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงส่งเสริมให้การ
สนับสนุนบุคลากรได้ปฏิบติังานส าคญั ๆ ของสถานศึกษาและระดับอ่ืนๆ ของสถานศึกษาจดั 
ยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน ส่วน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้น
สภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ไม่แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล ขอ้ค าถามจาก
แบบสอบถาม ใหมี้ความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังต่อไป 
 6. เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการ
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ยอมรับนบัถือ ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อน มี
ระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการท างาน ไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ควรใหโ้อกาสรับผดิชอบงานและมีอิสระ ติดตามและประเมินผลในการปฏิบติังาน การให้ครูทุกคน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคญั ๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการ มีการ
อ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง การให้การสนบัสนุนบุคลากรได้
ปฏิบติังานส าคญั ๆ ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืนๆ จนมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคน
หน่ึงของสถานศึกษา ส่วน ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล ขอ้
ค าถามจากแบบสอบถาม ใหมี้ความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังต่อไป 
 7. จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1
จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ใน 4 ดา้น ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัเป็นรายดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารควรจดัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา มี
นโยบายพฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ดา้นสภาพการท างาน ผูบ้ริหารควรมีการอ านวยความ
สะดวก ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานพอเพียง จดัสภาวะแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความ
เหมาะสมท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ 
บุคลากรควรมีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามตอ้งการ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน บุคลากรควร
ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างสม ่าเสมอ การ
พิจารณาความดีความชอบผูบ้ริหารควรพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรและพฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้าในวิชาชีพ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหาร
ควรให้ความไวว้างใจในการมอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน  มีกิจกกรมท่ีสร้าง
เสริมความรู้สึกว่าผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นสมาชิกท่ีส าคัญคนหน่ึงของสถานศึกษา ควรให้การ
สนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญั ๆ ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืน ๆ  
 
 
 



77 

 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากข้อค้นพบจากงานวิจัย เ ร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะ
ในการน าไปใช ้ดงัน้ี  
 1. ครูผูส้อนควรใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนในการปฏิบติังาน การติดต่อประสานงาน การ
ให้ขอ้มูลต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมอย่างเต็มก าลงัความรู้ความสามารถ
และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
 2. ผูบ้ริหาร ควรมีการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ควรน าหลกัธรรมมาภิบาลมาใช้
ในการบริหาร มีการติดตามเอาใจใส่การปฏิบติังานของครู จดัให้ครูไดส้อนและปฏิบติังานตรงตาม
ความรู้ความสามารถ มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานเพียงพอ
ช่วยเหลือและคุม้ครองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 3. โรงเรียน ควรมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีโอกาสศึกษาต่อ ตลอดจน
การไดรั้บ การฝึกอบรม สัมมนา พฒันาความรู้ความสามารถและเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 
จดัใหมี้สถานท่ีท างานเป็นสัดส่วนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
 4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการพฒันา โดยการไปศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จเพื่อน าผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนจดัการเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครู 
 5. ชุมชนและส่วนราชการอ่ืน ควรให้ความสนใจในการดูแล ช่วยเหลือการปฏิบติังานและ
ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน หากโรงเรียนมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งกนั 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป         
 จากผลการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั คร้ัง
ต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ เก่ียวกบัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแกไ้ขปัญหาและปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังาน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษาขนาดต่าง ๆ และช่วงชั้นต่างๆ วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
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  3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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สุเมธ เดียวอิศเรศ. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. ชลบุรี : ภาควิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒบางแสน, 2527.  
สุวิมล ติรกานนัท์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 
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เสนาะ ติเยาว์.  การบริหารงานบุคคล. พิมพ์คร้ังท่ี 9, กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543.  

 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กมลรัตน์ มีผดุง. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2543. 

กรุณา นุชอุดม. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา สังกดัส านกังาน
บริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั :  มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 

กอซี เนตรไมตรี. “ ความพึงพอใจของขา้ราชการครุต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส”. 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 2544. 

ชุมพล บุญชู. “ขวญัของครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัในจงัหวดันครศรีธรรมราช”.วิทยานิพนธ์
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 
2529.  

ชยัวฒัน์ พรแสน.” ความพึงพอใจในการปฏิบติัของครูจา้งสอนในวิทยาลยัสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ลพบุรี”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546. 

นนัทพร บุตรนอ้ย. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุ-    
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ใน พระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2548. 

นฤมล มีชัย. “ความพึงพอในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2535. 

บุญยนื ลิตตา. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัปราจีนบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2543.  
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ประจบ แสงวิเชียร. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตราด.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2533. 

ประภาวดี วงษช์าลี. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังาน
เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรพระนคร, 2548.  

ปราโมทย ์พรหมบุบผา. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

ปราโมทย์ อกัษรหร่ัง. “การศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหาร กรณีศึกษาโรงเรียนวดั
นวลจนัทร์ ส านกังานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2549. 

วนัเพญ็ ศรประสิทธ์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2547.  

วาสนา สินสถิตโรจน์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติัของครูโรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) อ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราช
ภฏัพระนคร, 2546. 

วิรัตน์ ดวงมาลา. “ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2547. 

วีระชาติ แกว้ไสย. “องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2518. 

พยอม ศรีสุข. “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ชลบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาราชภฏัราชนครินทร์, 2549.  

พิสมยั สงจนัทร์. “ความพึงพอใจกับการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 
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ไพลภ หนูมี. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในเขตการศึกษา 3”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ, 2539.  

เลิศธิไกร ภิรมย.์ “ขวญัของขา้ราชการในส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอในเขตการศึกษา 4”.
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2540.  

ศิริกาญจนา อิศรางกรู ณ อยธุยา. “เหตุปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใน
โรงเรียนพระปริยตัธรรมแผนกสามญัศึกษา เขตการศึกษาท่ี 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2545. 

ศิริพร จกัรกริชรัตน์. “องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวดัสระแก้ว”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2542. 

สมทรง กระจ่างศาสตร์. “ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อผลส าเร็จอยา่สมดุลรอบดา้นจาก
การบริหารจดัการของโรงเรียนมธัยมศึกษา โครงการหน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน
กรุงเทพมหานคร”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏั
พระนคร, 2549.  

สรรเสริญ วิเชียรรัตน์. “ขวญัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัปัตตานี”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒสงขลา, 2531. 

สุนีย ์แท่งหอม. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจังหวัดชลบุรี ”.  งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2546. 

สุมาลี กุลพิมพไ์ทย. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดั เทศบาล ในจงัหวดัตรัง”.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2542. 

สุรัตน์ สังวาลย.์ “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ช่างฝีมือบริษทัก่อสร้างในจงัหวดั
ชลบบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2541. 

อภิชยั จนัทน์เทศ. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนจินดาบ ารุงเขตคนันายาว  
กรุงเทพมหานคร”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร, 2548.  
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อารียา สุวรรณวงษ.์” แบบผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาภาคใต้ การบริหารโรงเรียน
ทฤษฎีและการปฏิบติั”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต.บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2545. 

อ าไพ วยัวฒัน์. “การศึกษาขวญัของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2541. 
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เลขท่ีแบบสอบถาม   
แบบสอบถามการวจัิย 

             เร่ือง  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

..................................................................................................... 
ค าช้ีแจง   
  1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าสารนิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต เร่ือง ความพึง
พอใจ 
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
  2. แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้ง 4 ดา้น 

    1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั     
    2. ดา้นสภาพการท างาน     
    3. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน    
    4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ    

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

3. ค าตอบของท่าน ผูว้ิจยัจะรักษาไวเ้ป็นความลบั และจะใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
ภาพรวม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
  4. แบบสอบถามท่ีท่านตอบครบทุกข้อเท่านั้นจึงจะเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และ
น าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลได ้

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
                   นายบุญมี  เวยีงนนท ์
              นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
             มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 
 

ข้อความ ส าหรับผู้วจัิย 
 
1. ระดบัการศึกษา 
               1. ต  ่ากวา่และปริญญาตรี         
               2. สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 

 1. ต ่ากวา่ 10 ปี   
 2. 10 – 20   ปี 
 3. สูงกวา่ 20 ปี  ข้ึนไป 
 

 
[    ]V1 

 
 

[    ]V2 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
              ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัปฏิบติั โดยก าหนดค่าน ้าหนกั 
                 ในการพิจารณา 5 ระดบัดงัน้ี 
     5 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   มากท่ีสุด 
     4 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   มาก 
     3 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   ปานกลาง 
     2 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   นอ้ย 
     1 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   นอ้ยท่ีสุด  

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

        1 ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ       
1 มีนโยบายพฒันาความรู้ความสามารถและเสริม

ประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร 
     [   ] V3 

2 ไดมี้การกระจายอ านาจและความรับผดิชอบใน
สถานศึกษาใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง   

     [   ] V4 

3 ใหโ้อกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการปฏิบติังาน      [   ] V5 
4 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา      [   ] V6 
5 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอ 
     [   ] V7 

6 ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานท่ีทา้ทายใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      [   ] V8 
7 จดัใหบุ้คลากรรับผดิชอบงานตามความเหมาะสมแก่

หนา้ท่ีและศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
     [   ] V9 

8 มีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ดว้ยดุลยพินิจของตนเอง 

     [   ] V10 

9 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบูรณ์ 

     [   ] V11 

10 ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด 

     [   ] V112 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

       2  ด้านสภาพการท างาน       
11 มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือใน 

การปฏิบติังานพอเพียง 
     [   ] V13 

12 จดัใหมี้ห้องท างานเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อ 
การปฏิบติังาน มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียงใน 
การปฏิบติังาน 

     [   ] V14 

13 สนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรน าเทคโนโลยมีาพฒันา 
การจดัการศึกษา 

     [   ] V15 

14 สภาวะแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสมท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

     [   ] V16 

15 การใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ 
ความมีอิสระในการเลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ 

     [   ] V17 

16 มีความรู้สึกเช่ือมัน่ รักและศรัทธาในอาชีพครู      [   ] V18 
17 ติดตามการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 

ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     [   ] V19 

18 ครูไดรั้บความช่วยเหลือและคุม้ครองใน 
การปฏิบติังานจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     [   ] V20 

19 มีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      [   ] V21 
20 มีความสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน      [   ] V22 

       3  ด้านความก้าวหน้าในงาน       
21 การพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
     [   ] V23 

22 ไดรั้บการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพนู 
ความรู้และประสบการณ์ 

     [   ] V24 

23 สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ      [   ] V25 
24 ท่านไดรั้บประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน 

จากการท างาน 
     [   ] V26 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

25 การส่งเสริม สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและ
พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

     [   ] V27 

26 เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ      [   ] V28 
27 มีความยติุธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือน      [   ] V29 
28 ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ      [   ] V30 
29 แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
     [   ] V31 

30 ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและ 
ศกัด์ิศรีของวชิาชีพ 

     [   ] V32 

        4  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ         
31 ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 
     [   ] V33 

32 ยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน       [   ] V34 
33 ใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญัๆ  

ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืนๆ  
     [   ] V35 

34 ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามอบใหใ้น 
การปฏิบติังาน 

     [   ] V36 

35 ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึง 
ของสถานศึกษา 

     [   ] V37 

36 การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์  ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี  
ทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดี 

     [   ] V38 

37 การปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ  
มีความรับผดิชอบ 

     [   ] V39 

38 ไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค ์ 
กบัผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน 

     [   ] V40 



 92 

 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษา 
               ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน 
 

  3.1  ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ              
         
.............................................................................................................................................. 
          

  3.2  ด้านสภาพการท างาน              
         
.............................................................................................................................................. 
          
  3.3  ด้านความก้าวหน้าในงาน 
         
.............................................................................................................................................. 
          
  3.4  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
         
.............................................................................................................................................. 
          

ขอขอบคุณอยา่งสูง 
 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ส าหรับผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

39 การปฏิบติัร่วมกนั มีความร่วมมือในการแกปั้ญหา  
ใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสท่ีเหมาะสม 

     [   ] V41 

40 มีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของครู 
ส่วนใหญ่ 

     [   ] V42 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. นายศักดิ์ ซารัมย์    
 วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตูบชา้ง 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารการศึกษา 
 
2. ดร.โกวิทย์ วชัรินทรางกูร 
 วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 

วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
ส านกัอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัและภาษาไทย 
 

3. นางเตือนใจ ปานาลาด 
     วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 

   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองเกา้ข่า 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012/ว014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร    ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 

        ดว้ย นายบุญมี  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205165 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ศธ 6012/ว014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร    นายศกัด์ิ  ซารัมย ์   

        ดว้ย นายบุญมี  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205165 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว014 
  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร       คุณเตือนใจ  ปานาลาด 

        ดว้ย นายบุญมี  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205165 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 
                ขอเจริญพร 

 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
เร่ือง   ความพงึพอใจของในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                         ขนาดเลก็สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 
ช่ือนักศึกษา  นายบุญมี   เวียงนนท์ 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. นายศกัด์ิ ซารัมย ์   

วฒิุการศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตูบชา้ง 

2. ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 
วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 
วฒิุการศึกษา   ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

3. นางเตือนใจ ปานาลาด 
วฒิุการศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 

  ต าแหน่งปัจจุบนั  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองเกา้ข่า 
 
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค าถามใน 
ขอ้ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ      
1 มีนโยบายพฒันาความรู้ความสามารถและเสริม

ประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร 
+1  +1 +1  +3 +1 

2 ไดมี้การกระจายอ านาจและความรับผดิชอบใน
สถานศึกษาใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง   

+1  +1 +1  +3 +1 

3 ใหโ้อกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการปฏิบติังาน 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

4 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

5 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

+1 0 +1 +2 0.67 

6 ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานท่ีทา้ทายใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

7 จดัใหบุ้คลากรรับผดิชอบงานตามความเหมาะสมแก่
หนา้ท่ีและศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

8 มีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ดว้ยดุลยพินิจของตนเอง 

+1  +1 +1  +3 +1 

9 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบูรณ์ 

+1  +1 +1  +3 +1 

10 ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านสภาพการท างาน      
11 มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เคร่ืองมือใน 

การปฏิบติังานพอเพียง 
+1  +1 +1  +3 +1 

12 จดัใหมี้ห้องท างานเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อ 
การปฏิบติังาน มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียงใน 
การปฏิบติังาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

13 สนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรน าเทคโนโลยมีาพฒันา 
การจดัการศึกษา 

+1  +1 +1  +3 +1 

14 สภาวะแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสมท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

15 การใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส าคญั ๆ 
ความมีอิสระในการเลือกวธีิการท างานตามตอ้งการ 

+1 0 +1 +2 0.67 

16 มีความรู้สึกเช่ือมัน่ รักและศรัทธาในอาชีพครู 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

17 ติดตามการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 
ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

0  +1 +1  2 0.67 

18 ครูไดรั้บความช่วยเหลือและคุม้ครองใน 
การปฏิบติังานจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

+1  +1 +1  +3 +1 

19 มีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

20 มีความสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านความก้าวหน้าในงาน      
21 การพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส 
+1  +1 +1  +3 +1 

22 ไดรั้บการฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มพนู 
ความรู้และประสบการณ์ 

+1  +1 +1  +3 +1 

23 สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 

+1  0 +1  2 0.67 

24 ท่านไดรั้บประโยชน์และประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน 
จากการท างาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

25 การส่งเสริม สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพ เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและ
พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

+1  +1 +1  +3 +1 

26 เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน 
ท่ีรับผดิชอบ 

+1  +1 0  2 0.67 

27 มีความยติุธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

28 ความสะดวกในการเบิกจ่ายสวสัดิการต่าง ๆ 
 

+1  +1 +1  +3 +1 

29 แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 

0  +1 +1  2 0.67 

30 ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและ 
ศกัด์ิศรีของวชิาชีพ 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ        
31 ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 
+1  +1 +1  +3 +1 

32 ยอมรับการเสนอความคิดเห็นท่ีมีคุณค่าในการปฏิบติังาน  
 

+1  +1 +1  +3 +1 

33 ใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรไดป้ฏิบติังานส าคญัๆ  
ของสถานศึกษาและระดบัอ่ืนๆ  

+1  +1 +1  +3 +1 

34 ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามอบใหใ้น 
การปฏิบติังาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

35 ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึง 
ของสถานศึกษา 

+1  +1 +1  +3 +1 

36 การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์  ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ี  
ทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดี 

+1  +1 +1  +3 +1 

37 การปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ  
มีความรับผดิชอบ 

+1  +1 +1  +3 +1 

38 ไดรั้บโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค ์ 
กบัผูบ้ริหารและผูร่้วมงานนอกเวลาปฏิบติังาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

39 การปฏิบติัร่วมกนั มีความร่วมมือในการแกปั้ญหา  
ใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาสท่ีเหมาะสม 

+1  +1 +1  +3 +1 

40 มีความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของครู 
ส่วนใหญ่ 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 106 

ที่ ศธ 6012/ว014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

        ดว้ย นายบุญมี  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205165 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ”  โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y    
****** 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          110.4000        250.8690         .5718            .9303 
A2          110.2333        251.0126         .5381           .9307 
A3          110.4667        256.6713         .3186          .9330 
A4          110.2667        246.3402        .6752        .9291 
A5          110.5000        245.9138         .5320            .9310 
A6          110.4333        248.8057        .4978            .9312 
A7          110.3000        250.9759       .5862            .9302 
A8    153.6000        125.2828        .5622          .9024 
A9    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
A10                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
    Alpha  =  0.9226  โดยรวม ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏิบัติ 
B11        109.9667        248.9299        .6712            .9294 
B 12        110.0667        249.5816       .6236            .9298 
B 13        110.3000        253.5966        .3884            .9324 
B 14        110.4333        254.5989       .3598            .9327 
B 15        109.7667        258.4609        .2361            .9340 
B 16        110.2333        257.3575       .3623            .9324 
B1 7        110.0000        251.3103       .5244         .9308 
B 18        110.4000        249.5586       .6632         .9295 
B 19    153.9333        126.4092          .3117           .9056 
B 20    154.7333        121.9954         .4319          .9044 
    Alpha  =  0.9261   โดยรวม  ด้านสภาพการท างาน 
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C 21        110.1667        250.4885         .5224           .9308 
C 22        110.2333        250.9437         .7025            .9295 
C 23        110.3667        248.9299        .6205            .9298 
C 24        110.5667        245.3575        .7099            .9287 
C 25        110.8000        241.2000         .7395            .9281 
C 26        110.7333        249.6506        .5984            .9300 
C 27        110.2667        248.2023         .6719            .9293 
C 28        109.9667        248.9299        .6712            .9294 
C 29        110.0667        249.5816       .6236            .9298 
C 30        110.4000        249.5586       .6632            .9295 
    Alpha =  0.9294   โดยรวม  ด้านความก้าวหน้าในงาน 
D 31        110.2667        251.2368         .4742            .9314 
D 32        110.4000        255.1448         .3600            .9326 
D 33        110.5667        248.8057         .4483            .9321 
D 34        110.3333        244.5057         .6697            .9290 
D 35        110.4667        242.6023         .6709            .9290 
D 36        110.7333        245.9264         .6760            .9291 
D 37        110.5333        242.2575         .6802            .9288 
D 38        110.5000        252.8103         .3851            .9326 
D 39        110.2333        250.9437         .7025            .9295 
D 40   110.3667        248.9299         .6205            .9298 
     Alpha = 0.9303  โดยรวม ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0                    N of Items = 40 
Alpha =  0.9271 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล   นายบุญมี   เวยีงนนท ์
 
วนั เดือน ปี เกดิ  14 พฤษภาคม 2514 
 
ภูมิล าเนา  30 หมู่  6  ต าบลหนองบวั   

อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  11/1 หมู่  4  ต าบลทะเมนชยั  
อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
 

วุฒิการศึกษา   
  พ.ศ. 2537 ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์
   จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิการท างาน  
  พ.ศ. 2536 อาจารย ์1 โรงเรียนบา้นบา้นฝ้าย   

อ าเภอหนองหงส์   จงัหวดับุรีรัมย ์
  ปัจจุบนั  ครู  ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบา้นปัญจคาม (เรียนติสสวงศว์ทิยา) 
   สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
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