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อุทัย  แซ่อึ้ง / UTHAI  SAEUNG 1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 และ 2) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 
จ านวน 109 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  ความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน  

เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับจาก 
มากไปน้อย คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และ 
ด้านการยอมรับนับถือ  

2.  การเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 พบว่า ครูที่เป็นพระภิกษุ กับครูที่เป็นฆราวาส 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน,  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
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ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the satisfaction in work performance of teachers at 

Phrapariyattidhamma General Education Schools in Ministry of Education Inspection Zone 6; 
and 2) compare the satisfaction in work performance of teachers at Phrapariyattidhamma 
General Education Schools in the Ministry of Education Inspection Zone 6 between monk 
teachers and secular teachers. The research sample, derived by proportional stratified random 
sampling as distributed by schools, was 109 teachers in Phrapariyattidhamma General 
Education Schools in Ministry of Education Inspection Zone 6. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher with the alpha coefficient of .93. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The findings of this research were as follows: 
1.  Overall and in specific aspect, the satisfaction in work performance of teachers at 

Phrapariyattidhamma General Education Schools in Ministry of Education Inspection Zone 6 
was at a high level. The aspects were, ranked from the highest to the lowest, working 
condition, nature of work performed, work progress, and recognition respectively. 

2.  The comparison of satisfaction in work performance of teachers at 
Phrapariyattidhamma General Education Schools in Ministry of Education Inspection Zone 6 
showed that, overall and in specific aspect, the monk teachers and secular teachers has no 
significant difference of satisfaction in work performance of teachers in Phrapariyattidhamma 
General Education Schools in Ministry of Education Inspection Zone 6. 
 

Keywords : satisfaction in work performance, Phrapariyattidhamma General Education School 

 

บทน า 
การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีสติปัญญากว้างขวาง

กว้างไกลเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนทั้งหลาย ผู้มีการศึกษาดีย่อมจะได้รับการยกย่องเชิดชู
จากบุคคลทั้งหลาย ผู้มีการศึกษาดีย่อมจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนอ่ืน (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, 2546: 
17) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 38) ที่กล่าวว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยแห่งการพัฒนา
ศักยภาพและขีดของความสามารถในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง สร้างครอบครัว 
พัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างมีความสุข จวบจนวัยสุดท้ายของชีวิต  สอดคล้องกับประเวศ  วะสี 
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(2543: 10) กล่าวว่า การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนในสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทุกคนได้เรียนรู้อันน าไปสู่การมีอาชีพและพัฒนาการทุกด้าน การศึกษาที่ดีจะต้องจัด
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานอันส าคัญในการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดชีวิตตั้งแต่การการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรก
เกิดการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาบุคคลรอบด้านให้มีความสมดุล
และกลมกลืนกันคือด้านปัญญาด้านจิตใจด้านร่างกายและด้านสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1-2) 

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ผ่านมามีปัญหา  
ในการจัดการบริหาร อาท ิยังไม่มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามระบบหรือเป็นไปตามระบบโรงเรียนที่ดี 
ส่วนใหญ่จัดตามอัตภาพ ขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ด้านบุคลากร พบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษายังขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ยัง
ขาดแคลนเป็นจ านวนมากเช่นกัน ด้านอาคารสถานที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประมาณ
ครึ่งหนึ่งไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง รวมทั้งปัญหา ด้านการบริหารงานของโรงเรียน ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และพบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไม่มีบุคลากรประจ า ครูผู้สอนเป็นเพียงแต่
จ้างสอนชั่วคราว ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนบุคลากรผู้สอนบ่อยครั้ง ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานต่ า
อุปกรณ์การเรียนการสอนขาดแคลนไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร โดยเฉพาะสมุดหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนยังไม่เพียงพอกับพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ยากจน จึงต้องมาบวชเรียนซึ่งขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาทุก ๆ ด้าน ในด้านการเรียนการสอนนั้น 
ในภาคเช้าจะเรียนธรรม–บาลี ส่วนภาคบ่ายจะเรียนวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องหาทางแก้ไขเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ
เกิดประสิทธิภาพ (วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ และพระมหาสุทิตย์  อาภากโร, 2551: 13-14) นอกจากนี้ 
จากการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2549: 2) พบว่า การบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดปัญหาการเปลี่ยนบุคลากรผู้สอนบ่อยครั้ง ขวัญและก าลังใจใน  
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของรังสรรค์ พิมพันธุ์พงษ์ และมนัส ภาคภูมิ 
(2549: 79) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ระบบ 
การสร้างขวัญและ ก าลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน ยังไม่ชัดเจนเพียงพอในการที่บุคลากรต่าง  ๆ เหล่านั้น
จะเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน และถ้าพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเ รียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในด้านคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ 
นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่สามารถพัฒนา
คุณภาพการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งถ้าพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ด้าน คือ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอน ดังที่ ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2548: 40) กล่าวว่า การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ แม้องค์กรจะมี
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นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการบริหารดีเด่นเพียงใด ก็ตาม หากบุคลากรไม่ยอมให้ความร่วมมือแล้ว  
การปฏิบัติงานก็จะไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งในเรื่องนี้  Flippo (1961: 85-98 อ้างถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก, 
2549: 48) กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในงานแล้วย่อมจะส่งเสริมให้เกิดขวัญท างานสูงขึ้น ผู้ปฏิบัติงาน
จะท างานด้วยความรักและตั้งใจ มุ่งหวังที่จะให้ได้งานออกมาตามวัตถุประสง ค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ความกระตือรือร้นในอันที่จะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการแก่หน่วยงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก็ต่ าลง การปฏิบัติงานก็จะ
ได้รับในทางตรงกันข้ามคือ จะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย  สันติวงษ์ (2549: 34) กล่าวว่า 
โดยทั่วไปมนุษย์ไม่ได้ท างานเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเป็นปัจจัยหลักและเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ 
(principle and motivation theory) เพ่ือตอบสนองความต้องการทางจิตใจและความต้องการทางสังคม  
ซึ่งเป็นนามธรรมทางด้านจิตใจไม่สามารถจับต้องได้ เช่น  ความมั่นคงและความปลอดภัย ความต้องการ
เกียรติยศ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน จากสาธารณชน ประสบความส าเร็จดังกล่าวนี้ ใช้เป็น
ปัจจัยส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท าให้ผู้วิจัยพบว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังมีปัญหาอยู่มาก ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการศึกษาท าให้กระทบภาพลักษณ์ของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงจ าเป็นต้องสร้าง
ความพึงพอใจให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อยู่ในระดับที่พึงพอใจในสายตาของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: ฉ) ที่ว่า การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษานั้น ย่อมต้องอาศัยการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาจึงจะน าไปสู่
ความมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาได้  

ผู้วิจัยจึงเกิดค าถามขึ้นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ครูมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษามากน้อยเพียงใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้การคิด
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้
การคิดค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545: 43-44) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 109 รูป/คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วน ดังนี้ 1) แบ่งเป็นกลุ่มประชากรตามสถานภาพแยกตามโรงเรียน 2) ก าหนดสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม 
3) สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษา ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
2.1  ตัวแปรอิสระ ( independent variable) ได้แก่ การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของครูและบุคลากร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขต
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 

2.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ประกอบด้วย 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)   

ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวนโรงเรียน 9 โรงเรียน 
โดยมีครูผู้สอนทั้งที่เป็นภิกษุและฆราวาส จ านวนทั้งสิ้น 119 รูป/คน   

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนทั้งท่ีเป็นภิกษุและฆราวาสในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มา
ด้วยตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 43-44) 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random) จ านวน 109 รูป/คน 
จ าแนกเป็นครูพระ 61 รูป และครูที่เป็นฆราวาส 48 คน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยจัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ลักษณะ
ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ (พระภิกษุ , ฆราวาส) ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ใน 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงาน 
ที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของ Likert (1967: 90-95 อ้างถึงใน สุพจน์  วิชัยศรี, 
2550: 12) มี 5 ระดับ โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ และผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 

 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนน 5 คะแนน 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนน 4 คะแนน 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนน 3 คะแนน 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  มีค่าคะแนน 2 คะแนน 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1 คะแนน 
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 แบบสอบถาม
เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (open-ended questions) 
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด า เนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน 

การด าเนินการ ดังนี้ ศึกษาค้นคว้า แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและความพึงพอใจแล้วน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษา ตลอดจนการก าหนดดั ชนีชี้วัด 
แล้วน าไปสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ตามที่ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 4 ด้าน แล้วสร้าง 
ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้แต่ละด้าน   
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างค าถามการใช้
ภาษาและความครอบคลุมในเนื้อหา (content analysis) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
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ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2543: 117) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีระหว่าง ตั้งแต่ 0.67-1.00 ข้อค าถามและวัตถุประสงค์ได้ข้อค าถาม
ในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มี 10 ข้อ 2) ด้านสภาพการท างาน มี 10 ข้อ 
3) ด้านความก้าวหน้าในงาน มี 10 ข้อ และ 4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มี 10 ข้อ แล้วน าแบบสอบถาม
มาแก้ไขปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้  (tryout) กับครูจ านวน 30 รูป/คน  
เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach 

(Cronbach's alpha coefficient:  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 69) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .93 และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 เพ่ือขอเก็บข้อมูลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดส่งแบบสอบถามไปยังครูผู้สอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตตรวจราชการของกระทรวง  ศึกษาธิการ เขต 6 ผู้วิจัย 
ได้ติดตาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 109 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี ้
1.  สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแต่ละตอน ดังนี้ 

1.1  วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  
(frequency) และร้อยละ (percentage)  

1.2  วิเคราะห์ระดับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่า
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543: 73) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้  

  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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2. วิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเห็นของครูระหว่างครูที่ เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส  
ใช้การทดสอบค่าที (independent t–test) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6  
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.99, S.D. = 0.29) และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านสภาพ

การท างานในระดับมากที่สุด  (X  = 4.12, S.D. = 0.38) รองลงมาคือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   

(X  = 4.10, S.D. = 0.32) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน (X  = 3.91, S.D = 0.44 ) และด้านการยอมรับ

นับถือ (X  = 3.85, S.D. = 0.37) มีระดับการด าเนินงานน้อยที่สุด ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ระดับความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 
 (n=109) 

ด้าน ความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
X    S.D. ระดับ ล าดับ 

1 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ    4.10 0.32 มาก 2 

2 การยอมรับนับถือ 3.85 0.37 มาก 4 
3 สภาพการท างาน 4.12 0.38 มาก 1 

4 ความก้าวหน้าในการท างาน 3.91 0.44 มาก 3 

รวม 3.99 0.29 มาก  

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็น
ฆราวาส  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส จ าแนกตามสถานภาพ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุ
กับครูที่เป็นฆราวาส จ าแนกตามสถานภาพ 

(n = 109) 

ด้าน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู 

ครูที่เป็นพระภิกษุ ครูที่เป็นฆราวาส  
t 

 
Sig X  S.D. X  S.D 

1 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ    4.08 0.25 4.14 0.39 -.87 .38 

2 การยอมรับนับถือ 3.82 0.37 3.88 0.37 -.82 .41 

3 สภาพการท างาน 4.15 0.35 4.09 0.40 .81 .40 
4 ความก้าวหน้าในการท างาน 3.96 0.44 3.84 0.44 1.30 .19 

รวม 4.00 0.28 3.99 0.32 .24 .81 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ที่พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านสภาพการท างาน ด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านการยอมรับนับถือ  ตามล าดับทั้งนี้อาจมีสาเหตุที่ว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การ รวมทั้ง
ความสุขของผู้ท างานด้วย องค์การใดก็ตามหากบุคคลในหน่วยงานไม่มีความพึงพอใจในการท างานก็จะเป็น
มูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน การลาออกจากงานหรือ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์การมีบุคลากรที่มี
ความพึงพอใจในการท างานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของ  
การปฏิบัติงานอีกด้วยดังที่ พยอม  ศรีสุข (2549: 84-85) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ใน 2 ปัจจัย พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยกระตุ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงานและ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านการปกครอง
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บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารและ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน  สอดคล้องกับด ารงศักดิ์  เขตวัง 
(2550: 76) ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจของผู้สอนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
ครูผู้สอนมีขวัญและก าลังใจในการท างานมาก คือ มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โรงเรียนมี
บรรยากาศและลักษณะแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม ครูมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนมอบอ านาจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือนร่วมงานยอมรับ
ความรู้ความสามารถ เพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน ได้รับความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติงานจากเพ่ือร่วมงานเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
มีการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาน มีโอกาสพบปะพูดคุยและ
ปรึกษาหารือด้วยความเป็นกันเองกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็น  
ที่ปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน งานที่ครูปฏิบัติท้าทายต่อความรู้
ความสามารถ งานที่ครูปฏิบัติมีความน่าสนใจชวนปฏิบัติไม่น่าเบื่อ ครูมีความตั้งใจและเอาใจและเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติงาน ครูได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ ครูมีความพึงพอใจที่ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ครูมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้
ปฏิบัติไปแล้ว ครูได้ใช้ความสามารถเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ครูมีความพึงพอใจต่ออัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และครูมีความพึงพอใจในอาชีพ ท านอง
เดียวกันกับวีรชาติ  เลาะยีตา (2551: 61) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส  เขต 1 พบว่า ครูมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานงาน  ด้านการยอมรับนับถืออยู่ ในระดับมาก  
ด้านความรับผิดชอบในการท างานอยู่ ในระดับมาก และครูผู้ส อนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับบุญมี  เวียงนนท์ (2556: 2) ศึกษาความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ และในปีต่อมา มณชยา  ศานติ์สุทธิกุล (2557: 85) ศึกษาความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก และ Randall (1987: 21-A อ้างถึงใน พรรณิภา  พระพล, 
2558: 55) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของหัวหน้างานในการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครูพบว่า ปัจจัยจูงใจ
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึงพอใจ ปัจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความไม่พึงพอใจ 
ปัจจัยจูงใจส่งผลในด้านความส าเร็จของงานลักษณะของงานการได้ท างานตามความสามารถได้รับงานที่ท้าทาย
และการยอมรับนับถือ ความส าคัญของปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ นโยบาย เพ่ือนร่วมงาน ความรู้ความสามารถ 
ในงานของผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร เงื่อนไขของงาน 
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2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส ทั้ง ภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนทั้งที่เป็นพระภิกษุและเป็นฆราวาสต่างก็ทุ่มเทให้กับ 
การเรียนการสอนและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังที่ ธีรักษ์ หนูทองแก้ว (2549: 37)  
ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในกลุ่มที่ 2 พบว่าความพึงพอใจต่อสภาพ  
การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมและรายด้าน  
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับธวัชชัย  ดีเจริญ (2552: ก) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ครูที่เป็นบรรพชิต
และครูฝ่ายฆราวาส ที่มีต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและ 
รายด้าน สอดคล้องกับพระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก) (2554: ก) ศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ครูและ
นักเรียน มีความคิดเห็นต่อบทบาทครูพระ และครูที่เป็นฆราวาส ที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับพระครูสังฆรักษ์สวงค์  นาถสีโล (2554: ก) 
ศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมของสามเณรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา: โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดสุธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสามเณรต่อ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ในระดับดี และผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานของครูที่เป็นพระภิกษุและ
ฆราวาส ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่ เป็นสามเณร มีความพึงพอใจในระดับดีและไม่แตกต่างกัน  
โดยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนถูกสุขลักษณะมากขึ้น รับรู้ได้จากค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ของสามเณรสูงขึ้น จาก 2.05 เป็น 3.89 หลังจากใช้แผนยุทธศาสตร์ ท านองเดียวกันกับพระฟูตระกูล พุทธรกขิโต 
(2555: ก) ศึกษาบทบาทของครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดศูนย์ครูพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  ผลการวิจัย พบว่าโดยรวมและรายด้านครูสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียนมีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบพบว่าระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็น
ฆราวาส ในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ส าหรับด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครูพบว่ามี 
ความพึงพอใจในระดับมาก ในปีต่อมา ประครอง  พงษ์ชนะ (2556: ก) ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ระหว่างครูพระ และครูที่เป็นฆราวาส ที่สอนศีลธรรม 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับกนกพร  สุทธิประภา (2558: 253) ศึกษา 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  อ าเภอกระทุ่มแบน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของครูอยู่ในระดับมาก และครูที่มีสถานภาพต่างกัน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติงาน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นอกจากนี้จากการศึกษาของศศิธร  สุขศิริ (2559: 1) ศึกษา 



298                         JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 1 (January-June 2019) 
  

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียมอ า เภอบางพลี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนอ าเภอบางพลี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนอ าเภอบางพลี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพระปลัดพิพัฒน์พงษ์  ภทฺทว โส  
(ศักดิ์นิติจารุชัย) (2557: ก) ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 พบว่า  
ครู ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.1  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญกับด้านสภาพการท างาน 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยเฉพาะด้านการยอมรับนับถือที่อยู่ล าดับ
ท้ายสุดนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมด้านการยอมรับนับถือให้มากข้ึน 

1.2  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารควรมอบหมายให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เป็นไปตาม
ภารกิจ และ ปริมาณงาน ตลอดจนควรสนับสนุนด้านความรับผิดชอบในงานให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งานที่ท า 

1.3  ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารต้องมีความไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน
ให้ครูปฏิบัติ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้าแผนงาน เป็นต้น ตลอดจนควรคัดเลือกครูโดยการมีส่วนร่มของ
บุคลากร ให้เป็นตัวแทนหน่วยงานในด้านต่าง ๆ  

1.4  ด้านสภาพการท างาน ควรมีการจัดให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดให้มีส่วนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของครู ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปให้เหมาะสมท าให้ครู  
มีความกระตือรือร้นในการท างาน นอกจากนี้ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้มี  
ความเพียงพอกับการปฏิบัติงานของครู 

1.5  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ควรมีการแบ่งสายงานบังคับบัญชาให้มีความเหมาะสม 
กับงาน ตลอดจนต้องส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  

1.6  ผู้บริหารควรหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู ให้มีขวัญ
และก าลังใจอยู่ในระดับเดียวกันเพ่ือให้ครูเกิดความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน 
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2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป      
2.1  ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น ขนาดของสถานศึกษา 

ที่ตั้งของสถานศึกษา   
2.2  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความรู้สึกพึงพอใจ  

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
เขต 6   

2.3  ควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือความรู้สึก
รับผิดชอบ ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
เขต 6   
 

สรุป 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในเขต

ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
1.  ศึกษาความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 โดยภาพรวม และ
จ าแนกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านสภาพการท างาน  
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านการยอมรับนับถือ ตามล าดับ 

2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาส พบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 ระหว่างครูที่เป็นพระภิกษุกับครูที่เป็นฆราวาสจ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงว่าสถานภาพ  (ครูที่เป็นพระและครูที่เป็นฆราวาส) ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ 
ไม่มีอิทธิพลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 
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