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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง โดยแบงออกเปนดงันี้ 
   4.1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความถี่  
และคารอยละ 
   4.2    การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   4.3  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอผลการวิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson  
Correlation  Coeffificient)  และวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ(Stepwise  Multiple  
Regression Analysis)  

 
4.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีผลปรากฏดังแสดง          
ในตารางที่ 5 
 
 
ตาราง  5  แสดงความถี่   รอยละ  ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   อายุ   วุฒิการศึกษา                     

อาชีพ     ปจจุบัน  และเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะ  
  
 
 สถานภาพ     จํานวนคน  รอยละ 
        (n = 280) 

1.     เพศ          

 ชาย        213   76.10 
 หญิง        67   23.90 
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ตาราง 5  (ตอ)แสดงความถี่  รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา                  

อาชีพ     ปจจุบัน  และเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะ  
  
 สถานภาพ     จํานวนคน  รอยละ 
        (n = 280) 

 
2.     อายุ           

ต่ํากวา 31 ป             8    2.90 
 31 – 50  ป             41   14.60 
 41 – 50 ป             127  45.40 
 สูงกวา  50  ปขึ้นไป            104  37.10 
 
3.     วุฒิการศึกษา          
 ประถมศึกษา          46   16.40 
 มัธยมศึกษา             64   22.90 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา            16     5.70 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา            126  5.00 
 ปริญญาโท             28   10.00 
  
4.     อาชีพปจจุบัน          
 เกษตรกร            37   13.20 
 คาขาย /ธุรกิจ            69   24.60 

นักการเมือง/ผูนําชุมชน           48   17.20 
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ           86   30.70 
 อ่ืนๆ              40   14.30 
 
5.     เปนคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะ     

ผูแทนผูปกครอง            23   8.20 
ผูแทนศิษยเกา            23    8.20 
ผูแทนองคกรชุมชน           23     8.20 
ผูแทนครู          23     8.20 
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ตาราง 5  (ตอ) แสดงความถี่  รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา                   

อาชีพ     ปจจุบัน  และเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะ  
  
 สถานภาพ     จํานวนคน  รอยละ 
        (n = 280) 

ผูทรงคุณวุฒิ       107   38.30 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    23     8.20 
ผูบริหารสถานศึกษา      23     8.20 
ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนา   35   12.50 

รวม        280   100 
 
  

จากตารางที่  5  พบวา  จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  
จํานวน  280  คน  มีขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพดังนี้ 
   1)  เพศ เปนชาย  213  คน  คิดเปนรอยละ  76.10  และเปนหญิง  67  คน  คิดเปนรอยละ  23.90 
   2)  อายุ  สวนใหญมีอายุระหวาง  41-50 ป  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  45.40  รองลงมา
เปนผูมีอายุสูงกวา 50 ปขึ้นไป  จํานวน  104  คน  อายุระหวาง  31-40 ป  จํานวน  41 คน  และอายุนอย       
กวา 31  ป  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  37.10 ,  14.60 , และ 2.90  ตามลําดับ 

  3)  วุฒิทางการศึกษา  สวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
จํานวน  126  คน  คิดเปนรอยละ  45.00  รองลงมาเปนผูมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา  
จํานวน  64  คน  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  46  คนระดับปริญญาโท  จํานวน  28  คน   และระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ  22.90 , 16.40 , 10.00 และ 5.7  ตามลําดับ 
   4)  อาชีพปจจุบัน  สวนใหญประกอบอาชีพ  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  86  คน  คิดเปน
รอยละ  30.70  รองลงมาประกอบอาชีพ  คาขาย/ธุรกิจ  จํานวน  69  คน   ประกอบอาชีพ  นักการเมือง      
/ผูนําชุมชน  จํานวน  48  คน  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  จํานวน  40   คน  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
จํานวน  37  คนคิดเปนรอยละ  24.60 , 17.20 , 14.30   และ  13.20  ตามลําดับ 
   5)  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ  
38.30   เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนา  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  12.50  เปน
ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และผูบริหารสถานศึกษา  ประเภทละ  23  คน  คิดเปนรอยละในแตละประเภท  23.00 
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4.2  การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  วิเคราะหจากแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลปรากฏดังแสดงในตารางที่ 6 
 
 
ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
ขอที่  ลักษณะงาน      n =  280      ระดับ                อันดับที่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  X           S.D.              

1. ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ 5.17 0.80    ปานกลาง      11  
กําหนดนโยบาย  เปาหมายและทิศทางการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       

2 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.21 0.70    ปานกลาง      8 
ในการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการ 
หรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของกิจกรรม/งาน/ 
โครงการ  ที่ระบุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.15 0.73    ปานกลาง    12 
ในการพิจารณาความถูกตอง ความสอดคลอง 
 ของสาระการเรียนรู  กับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน 

4 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.10 0.72    ปานกลาง      15 
ในการกํากับติดตามแผนของโรงเรียน 
ที่กําหนดไว   

5 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.20 0.75    ปานกลาง      9 
ในการสนับสนุนจัดหาที่เรียนใหกับเด็ก 
ในพื้นที่บริการ  เด็กที่อยูใกลเคียง พรอมทั้ง 
เด็กพิการเด็กดอยโอกาสไดเขาเรียนใหไดมากที่สุด 
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 ตาราง 6    (ตอ) แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ         
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
ขอที่  ลักษณะงาน      n =  280      ระดับ                อันดับที่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  X           S.D.              

6 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.30 0.74    ปานกลาง      4 
สนับสนุนในการจัดหาทุน  อุปกรณทางการศึกษา   
และส่ิงจําเปนอื่นๆ   แกผูเรียนที่ขาดแคลน   
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

7 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.11 0.76    ปานกลาง      14 
เสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานดาน 
วิชาการของโรงเรียน        

8 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.17 0.78    ปานกลาง      11 
ในการกําหนดวิธีการบริหาร  การใช 
งบประมาณของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ      

9 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.11 0.79    ปานกลาง      14 
ในการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
อ่ืนในโรงเรียนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

10 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.33 0.74    ปานกลาง      3  
ในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม             
ของโรงเรียนใหรมร่ืนสวยงาม     

11 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม          5.38 0.72    ปานกลาง        1 
ในการสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่              
สืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
ของทองถ่ินตามความเหมาะสมกับโอกาส 
อันควร 

12 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.06 0.84    ปานกลาง      16 
ในการสงเสริม  กํากับติดตามการใชวิทยากร 
และภูมิปญญาทองถ่ิน   
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 48

ตาราง 6    (ตอ) แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ     
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
ขอที่  ลักษณะงาน      n =  280      ระดับ                อันดับที่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  X           S.D.              

13 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.25 0.78    ปานกลาง      7 
ในการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนเปน 
แหลงความรู และใหบริการดานตางๆ แก 
ชุมชนและทองถ่ิน      

14 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการมีสวนรวม  5.13 0.81    ปานกลาง      13 
ในการใหความเห็นชอบรายงานผลการ 
ดําเนินงานประจําป  ของโรงเรียน 

15 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับโอกาสในการ  5.18 0.69    ปานกลาง      10 
ใชความรูความสามารถ  ประสบการณ   
และความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  

16 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับระดับการ   5.25 0.68    ปานกลาง      7 
 ไดรับการยอมรับนับถือจากผลงานที่ปฏิบัติ      

17 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับการอํานวย  5.10 0.76    ปานกลาง      15 
ความสะดวกในการสื่อสาร  การแจงขาวสาร 
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ       

18 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน  5.37 0.72   ปานกลาง        2 
 ที่มีความเต็มใจและกระตือรือรน   ใน            
การปฏิบัติงาน        

19 ขาพเจามีความรูสึกเกี่ยวกับโอกาส   5.26 0.75    ปานกลาง      6 
ที่จะไดรับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
ใหดีขึ้น      

20 ขาพเจามีความรูสึกโดยสวนรวมเกี่ยวกับงาน 5.28 0.72    ปานกลาง      5 
ของขาพเจา   
รวมเฉลี่ย     5.20 0.58    ปานกลาง 
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จากตารางที่ 6  พบวา  คาเฉลี่ยของตัวแปรตามอันไดแก  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีคา
เทากับ  5.20    เมื่อเปรียบเทียบกับชวงคะแนนที่กําหนดให  พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ในระดับ  
ปานกลาง 

 
 
ตาราง 7   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ     n =  280                  ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ                X  S.D.   
                        สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ความสําเร็จในการทํางาน     3.93 0.75      มาก       8 
 การไดรับการยอมรับนับถือ    4.13 0.71      มาก          4 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     4.10 0.69      มาก       5 
 ความรับผิดชอบ      4.19 0.65      มาก     2 
 ความสัมพันธกับผูรวมงาน    4.16 0.67      มาก       3 
ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ    4.20 0.67      มาก       1 
ในการจัดการศึกษา                                                       
การนิเทศ      3.94 0.78      มาก       7 
การสื่อสาร      4.05 0.73      มาก     6 
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา   4.16 0.72      มาก       3 
 ชีวิตความเปนอยูสวนตัว     4.20 0.63      มาก       1 
 
 

 

จากตารางที่ 7  พบวา  คาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระอันไดแกปจจัยตางๆ  ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีคาระหวาง  3.93 - 4.20  ซ่ึงตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษา  และชีวิตความเปนอยูสวนตัว  ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือความสําเร็จในงาน  เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้ง  10  ตัว  กับชวงคะแนนที่กําหนดแลว  พบวาคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นดวยวาตัวแปรทั้ง  10  ตัว  เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  เรียงตามลําดับดังนี้  ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  และชีวิตความเปนอยู
สวนตัว    คาเฉลี่ย  4.20  ความรับผิดชอบ  คาเฉลี่ย  4.19  ความสัมพันธกับผูรวมงาน  และ  สถานภาพ  
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  คาเฉลี่ย  4.16  การไดรับการยอมรับนับถือ  คาเฉลี่ย  4.13  ลักษณะงาน    
ที่ปฏิบัติ  คาเฉลี่ย  4.10  การส่ือสาร  คาเฉลี่ย  4.05  การนิเทศ  คาเฉลี่ย  3.94  และความสําเร็จในการ
ทํางาน  คาเฉลี่ย  3.93  ในระดับมากทุกปจจัย 

 
 

ตาราง 8   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานความสําเร็จในการทํางาน 

 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ     n =  280                  ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1 ทานมีโอกาสในการใชความรูความสามารถ 3.82 0.89      มาก      5 
ประสบการณในการจัดทําสาระหลักสูตร 
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 
ของทองถ่ิน จนประสบผลสําเร็จ 

2 ทานมีโอกาสในการใชความรูความสามารถ 3.87 0.83      มาก      4 
ในการสนับสนุนสงเสริม การปฏิบัติงาน 
การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  ใหบรรลุตามเปาหมาย 

3 ทานมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหา 3.96 0.85      มาก      2 
ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษา 
ไดอยางทั่วถึง 

4 ทานมีสวนรวมในการปองกันและแกปญหา   3.95 0.86      มาก     3 
ในการพิทักษสิทธิเด็กทุกคน  ดูแลเด็กพิการ  
เด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
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ตาราง 8   (ตอ)แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานความสําเร็จในการทํางาน 

 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ     n =  280                   ระดับ           อันดับ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5 ทานมีสวนรวมในการแกไขปญหาในดาน  4.04 0.85      มาก   1   
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาไดสําเร็จ 
ตามเปาหมายกําหนด     

    รวมเฉลี่ย  3.93 0.75      มาก 
 
 

จากตารางที่ 8  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสําเร็จในการทํางาน  มีคาเทากับ 3.93  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  มีสวนรวมในการแกไขปญหาในดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ไดสําเร็จตามเปาหมายกําหนด  คาเฉลี่ย  4.04  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุดคือ  มีโอกาสในการใชความรู
ความสามารถประสบการณในการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน  จนประสบความสําเร็จ  คาเฉล ี่ย  3.82  ในระดับมาก     

 
 

ตาราง 9   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ     n =  280                   ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               

1 ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู ในสถานศึกษา 4.14 0.78      มาก  2 
ใหความเชื่อถือและยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน 
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ตาราง 9   (ตอ)แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

2 ผูบริหารสถานศึกษาคณะครูในสถานศึกษา 4.12 0.79      มาก  4 
ใหเกียรติ  ยกยองชมเชยการปฏิบัติงานและการ 
ดําเนินงานของทาน 

3 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ในสถานศึกษา 4.10 0.78      มาก  5 
ไดนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของคณะ 
ทํางานของทาน ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา   

4 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู  รวมมือประสาน 4.16 0.83      มาก  1 
กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการแกปญหา 
การบริหารจัดการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู     4.13 0.77      มาก  3 
มอบความไววางใจใหทานมีสวนรวมในการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

                                                 รวมเฉลี่ย   4.13 0.71      มาก 
 
 

จากตารางที่ 9  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการไดรับการยอมรับนับถือ  มีคาเทากับ 4.13  เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  ผูบริหารถานศึกษา  คณะครูรวมมือประสานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการแกปญหาการบริหารจัดการศึกษาอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ย  4.16 ในระดับมาก สวนดาน
ต่ําสุดคือ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในสถานศึกษาไดนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของ
คณะทํางานไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษา  คาเฉลี่ย  4.10  ในระดับมาก 
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ตาราง 10   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1 หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  4.06 0.81      มาก  4 
ตามที่กําหนดไว  ตรงกับความรูความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดของทาน 

2 งานที่คณะกรรมการสถานศึกษาตองปฏิบัติ   4.03 0.81      มาก  5 
มีลักษณะทาทาย  และเปดโอกาสใหใช 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

3 งานของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ทาน  4.17 0.78      มาก  2 
ตองปฏิบัติเปนงานที่นาภาคภูมิใจ 

4 ทานตองหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  4.18 0.73      มาก  1 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
ในหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาอยูเสมอ 

5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ทาน  4.07 0.75      มาก  3 
ตองปฏิบัติ มีปริมาณที่เหมาะสม 

                                        รวมเฉลี่ย   4.10 0.69      มาก 
 
 

จากตารางที่ 10  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีคาเทากับ 4.10  เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
คะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณา 
รายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน    
ในหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาอยูเสมอ  คาเฉลี่ย  4.18  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  งานที่
คณะกรรมการสถานศึกษาตองปฏิบัติมีลักษณะทาทาย  และเปดโอกาสใหใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
คาเฉลี่ย  4.03  ในระดับมาก   
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ตาราง 11   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานความรับผิดชอบ 

 

 
ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

1 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  4.19 0.77      มาก  3 
และการปฏิบัติงาน 

2 ทานตั้งใจและเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน  4.25 0.73      มาก  2 
ในคณะกรรมการสถานศึกษา 

3 ปริมาณงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ทาน 4.09 0.76      มาก  5 
รับผิดชอบ  มีความเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถของทาน 

4 ทานคิดวาทานเปนสวนหนึ่งที่สามารถพัฒนา 4.14 0.73      มาก  4 
การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายได 

5 ทานปฏิบัติหนาที่ตามที่รับมอบหมาย  4.28 0.69      มาก  1 
จากผูรวมงาน  ดวยความเต็มใจ  และ 
เสียสละเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

                                                     รวมเฉลี่ย   4.19 0.65      มาก   
  
 

จากตารางที่ 11  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความรับผิดชอบ  มีคาเทากับ 4.19  เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
คะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณา 
รายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  ปฏิบัติหนาที่ตามที่รับมอบหมายจากผูรวมงาน  ดวยความเต็มใจ  และ
เสียสละเพื่อการพัฒนาการศึกษา  คาเฉลี่ย  4.28  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  ปริมาณงาน
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  คาเฉลี่ย  4.09  ในระดับมาก   
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ตาราง 12   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 ทานมีสวนรวมในการกระตุนใหสมาชิก  4.17 0.73      มาก  3 
รวมปฏิบัติหนาที่ไดเต็มกําลังความรู 
ความสามารถ 

2 ทานไดรับความรวมมือ  และความเต็มใจ  4.19 0.72      มาก  2 
ในการปฏิบัติงานจากผูรวมงาน 

3 บุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษา  4.25 0.73      มาก  1 
ที่ทานปฏิบัติหนาที่อยูมีความเปนกันเอง  
 และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน 

4 บุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษา  4.25 0.75      มาก  1 
ที่ทานปฏิบัติหนาที่อยูมีความสมัครสมาน 
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5 บุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษา  3.97 0.91      มาก  4 
ที่ทานปฏิบัติหนาที่อยู  มีการพบปะสังสรรค 
อยางไมเปนทางการอยูเสมอ   
                                             รวมเฉลี่ย  4.16 0.67      มาก    
   
 
 

จากตารางที่ 12  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสัมพันธกับผูรวมงาน  มีคาเทากับ 4.16  เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  บุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษามีความเปนกันเองและมี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน  และบุคลากรในคณะกรรมการสถานศึกษามีความสมัครสมานสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  คาเฉลี่ย  4.25  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  บุคลากรในคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการพบปะสงัสรรคอยางไมเปนทางการอยูเสมอ  คาเฉลี่ย  3.97  ในระดับมาก   
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ตาราง 13   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1 ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  พรอมที่จะให  4.13 0.77      มาก  3 
คําแนะนําเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน 
และเรื่องสวนตัว 

2 ทานมีโอกาส สังสรรคสนทนากับ   4.11 0.80      มาก  4 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อยางสม่ําเสมอ 

3 ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน  4.23 0.72      มาก  2 
จากผูบริหารสถานศึกษา ครู  ไดเปนอยางดี  

4 ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  รับฟงความคิดเห็น 4.23 0.72      มาก  2 
และขอเสนอแนะของทานดวยความเต็มใจ  

5 ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ใหคําแนะนํา  4.26 0.71      มาก  1 
แกทานดวยความจริงใจ  

                                            รวมเฉลี่ย   4.20 0.67      มาก    
 
             

จากตารางที่ 13  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  มีคาเทากับ 
4.20  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวย
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู ใหคําแนะนํา    
ดวยความจริงใจ  คาเฉลี่ย  4.26  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  มีโอกาสสังสรรคสนทนากับผูบริหาร
สถานศึกษา  ครู  อยางสม่ําเสมอ  คาเฉลี่ย  4.11  ในระดับมาก   
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ตาราง 14   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานการนิเทศ 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

1 ทานมีโอกาสไดไปรวมประชุมสัมมนา  4.08 0.84      มาก  2 
ใหไดรับความรูเกี่ยวกับนโยบาย  แนวทาง 
การจัดการศึกษา   ตามโอกาสอันควร  

2 ทานมีโอกาสไดไปรวมประชุมสัมมนา  3.98 0.86      มาก  3 
ใหไดรับความรู   บทบาท  หนาที่  
 ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามโอกาสอันควร 

3 ทานมีโอกาสไปศึกษาดูงาน  แนวทาง  3.79 0.98      มาก  4 
การปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4 ทานมีโอกาสไปศึกษาดูงาน  แนวทาง  3.78 0.94      มาก  5 
การจัดและพัฒนาการศึกษา ในสถานศึกษาอื่นๆ   
ตามโอกาสอันควร    

5 ทานพอใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4.09 0.78      มาก  1 

                            รวมเฉลี่ย  3.94 0.78      มาก   
            
  

จากตารางที่ 14  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการนิเทศ  มีคาเทากับ 3.94  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงคะแนนที่
กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  ดาน
ที่มีระดับสูงสุดคือ  พอใจในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  คาเฉลี่ย  4.09  ในระดับมาก  สวนดาน
ต่ําสุด  คือ  มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  แนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษา  ในสถานศึกษาอื่นๆ ตามโอกาส
อันควร  คาเฉลี่ย  3.78  ในระดับมาก   
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ตาราง 15   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานการสื่อสาร 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       

1 การสื่อสารเรื่องตางๆ ระหวาง   4.10 0.84      มาก  1 
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 
แบบเปนทางการ มีความถูกตองชัดเจน   
และรวดเร็ว 

2 การสื่อสารเรื่องตางๆ ระหวาง   4.02 0.87      มาก  3 
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 
แบบไมเปนทางการมีความถูกตองชัดเจน 
และรวดเร็ว 

3 การสื่อสารขาวความเคลื่อนไหว   4.10 0.79      มาก  1 
เกี่ยวกับการศึกษาระหวางสถานศึกษา  
กับคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง 

4 การสื่อสารขาวความเคลื่อนไหว   4.04 0.80      มาก  2 
เกี่ยวกับการศึกษาระหวางสถานศึกษา   
กับคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไป 
อยางรวดเร็วทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

5 เทคนิคและวิธีการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  4.00 0.79      มาก  4 
                                           รวมเฉลี่ย  4.05 0.73      มาก   
            

 

จากตารางที่ 15  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการสื่อสาร  มีคาเทากับ 4.05  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงคะแนนที่
กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  ดาน
ที่มีระดับสูงสุดคือ  การส่ือสารเรื่องตางๆ ระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาแบบ        
เปนทางการ  มีความถูกตองชัดเจนและรวดเร็ว  และ  การสื่อสารขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา
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ระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง  คาเฉลี่ย  4.10  ในระดับมาก  สวน
ดานต่ําสุด  คือ  เทคนิคและวิธีการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  คาเฉลี่ย  4.00  ในระดับมาก   
 
 

ตาราง 16   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1 ชุมชนใหการยกยองทานในฐานะ   4.12 0.78      มาก  3 
ที่เปนผูมีความรูความสามารถในการ 
พัฒนาการศึกษาของชุมชน 

2 ชุมชนใหการยกยองทานในฐานะ   4.16 0.78      มาก  2 
ที่เปนผูเสียสละเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
ของชุมชน 

3 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหความสําคัญ 4.17 0.79      มาก  1 
 และใหเกียรติทานในฐานะที่เปน 

คณะกรรมการสถานศึกษา         
4 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหความไววางใจ  4.16 0.77      มาก  2 

และยอมรับในความรูความสามารถของทาน 
5 ผูปกครองนักเรียนมีความเชื่อถือ     4.17 0.77      มาก  1 

ไววางใจทาน มาขอคําปรึกษา ขอความคิดเห็น 
ในปญหาดานการศึกษาของบุตรหลาน 
 ตามโอกาสอันควร 

                               รวมเฉลี่ย   4.16 0.72      มาก 
 
 

จากตารางที่ 16  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีคาเทากับ 4.16  
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวย        
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ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใหความสําคัญ
และใหเกียรติในฐานะที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนมีความเชื่อถือไววางใจ    
มาขอคําปรึกษา  ขอความคิดเห็นในปญหาดานการศึกษาของบุตรหลานตามโอกาสอันควร  คาเฉลี่ย  4.17  
ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  ชุมชนใหการยกยองในฐานะที่เปนผูมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาการศึกษาของชุมชน   คาเฉลี่ย  4.12  ในระดับมาก   
 
 
ตาราง 17   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของปจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2   ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว 

 
  ขอที่      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ      n =  280                 ระดับ           อันดับที่ 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ           X  S.D.   
                           สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

1 ครอบครัวของทานใหการสนับสนุน    4.26 0.74      มาก  2 
ในการปฏิบัติงาน  

2 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวมีสวนชวย  4.14 0.77      มาก  4 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3 เสนทางในการคมนาคมเพื่อการปฏิบัติงาน  4.28 0.74      มาก  1 
สะดวกคลองตัว           

4 สุขภาพของทานเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 4.17 0.76      มาก  3 
5 ทานมีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  4.14 0.78      มาก  4 

                                                     รวมเฉลี่ย   4.20 0.63      มาก 
 
 

จากตารางที่ 17  พบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว  มีคาเทากับ 4.20  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงคะแนนที่กําหนดใหพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เห็นดวยในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายดาน  ดานที่มีระดับสูงสุดคือ  เสนทางในการคมนาคมเพื่อการปฏิบัติงานสะดวกคลองตัว  คาเฉลี่ย  
4.28  ในระดับมาก  สวนดานต่ําสุด  คือ  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวมีสวนชวยในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  และมีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   คาเฉลี่ย  4.14  ในระดับมาก   
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4.3   การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหผล  เพื่อประโยชน  ใน
การนําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
 Y หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 X1  หมายถึง  ความสําเร็จในการทํางาน 
 X2  หมายถึง  การไดรับการยอมรับนับถือ 
 X3  หมายถึง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 X4  หมายถึง  ความรับผิดชอบ 

 X5  หมายถึง  ความสัมพันธกับผูรวมงาน 

 X6  หมายถึง  ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
 X7  หมายถึง  การนิเทศ 

 X8  หมายถึง  การสื่อสาร 

 X9  หมายถึง  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 X10  หมายถึง  ชีวิตความเปนอยูสวนตัว 
 R หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R
2  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ 

Adj R
2 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย  ที่ปรับแกไขใหเหมาะสมสําหรับขอมูลที่มี

คานอย 
SE หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอย 
B หมายถึง  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณแตละตัวแปรที่ทําใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงในตัวแปรตาม  เมื่อสมการพยากรณอยูในรูปคะแนนดิบ 

SE B หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

β  หมายถึง  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณแตละตัว  ทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงในตัวแปรตาม  เมื่อสมการพยากรณอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 

T  หรือ  sig T หมายถึง   คาสถิติและคาความนาจะเปนของตัวทดสอบ T สําหรับ
ทดสอบวาตัวพยากรณตัวใด  ควรนําไปใชในสมการบาง 
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a หมายถึง  คาคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
∧

Y  หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดจากการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
∧

Z  หมายถึง  คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดจากการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
การวิเคราะหขอมูล  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีลําดับ

ขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้ 
4.3.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระหวางปจจัยที่นํามาศึกษาดวยกันเอง   จากการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson  Product-Moment Correlation  Coefficient : r)  ดังตาราง
ที่ 18 

 
 
ตาราง  18  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระหวางปจจัยที่นํามาศึกษา (Xi )กับความพึงพอใจ             

ในการปฏิบัติงาน (Y) และระหวางปจจัยภายใน 10 ปจจัย  ของคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

 
ตัวแปร   Y X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10  
 
Y 1.00 .741*  .759* .664* .668* .663** .695* .639* .644* .698* .623** 

X1   1.00 .807* .779* .765* .715** .725* .734* .704* .774* .660** 

X2    1.00 .830* .836* .821** .838* .715* .789* .829* .740** 

X3     1.00 .878* .804** .791* .751* .760* .815* .736** 

X4      1.00 .837** .802* .709* .762* .828* .784** 

X5       1.00 .864* .746* .766* .810* .718** 

X6        1.00 .727 .769 .803 .704** 

X7         1.00 .780* .749* .636** 

X8          1.00 .816* .712** 

X9           1.00 .797** 

X10             1.00 
**  P <  .01    ,  * P <  .05 
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  ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 18   พบวา 
1)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัย  ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง  10  

ปจจัย  มีความสัมพันธกันในทางบวกกับความ  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ดังนี้ 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2  ปจจัย  คือ  X1  

(ความสําเร็จในการทํางาน)  และX2  (การไดรับการยอมรับนับถือ)      
ปจจัยที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มี  6  ปจจัย  

คือ  X3  (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)  X4  (ความรับผิดชอบ)  X6  (ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัด

การศึกษา)  X7  (การนิเทศ)  X8  (การสื่อสาร)  และ  X9   (สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา) 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   มี  2  ปจจัย

คือ X5 ( ความสัมพันธกับผูรวมงาน)  และ  X10   (ชีวิตความเปนอยูสวนตัว)     
ปจจัยที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดคือ  X2  (การไดรับการยอมรับนับถือ)  มีคาเทากับ  

.759  และ   ปจจัยที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดคือ  X10   (ชีวิตความเปนอยูสวนตัว)  มีคาเทากับ  

.623  แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดคะแนนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  สูง  มีแนวโนมที่จะไดคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สูงตามไปดวย  แตถาได
คะแนนปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําก็มีแนวโนมที่จะไดคะแนนความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานต่ําดวย   
 2)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในทั้ง  10  ปจจัยพบวา  ทุกปจจัยที่นํามาศึกษามีความสัมพันธ
กันในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนี้ 

ปจจัยที่มีความสัมพันธในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธสูงสุดคือ  X3  (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ)  กับ  X4  (ความรับผิดชอบ)  ที่รองลงมา  2  อันดับ คือ  

X5 ( ความสัมพันธกับผูรวมงาน)  กับ  X6  (ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา)  และ X2  

(การไดรับการยอมรับนับถือ)  กับ  X6  (ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา)  มีคาเทากับ  
.878, .864  และ .838  ตามลําดับ    
 ปจจัยที่มีความสัมพันธในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธสูงสุดคือ  X4  (ความรับผิดชอบ)  กับ  X5 ( ความสัมพันธกับผูรวมงาน)  ที่รองลงมา  2  อันดับ  

คือ  X2  (การไดรับการยอมรับนับถือ)  กับ  X5 ( ความสัมพันธกับผูรวมงาน)  และ X3  (ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ)  กับ  X5 ( ความสัมพันธกับผูรวมงาน)  มีคาเทากับ  .837,  .821  และ .804  ตามลําดับ 
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 ปจจัยที่มีความสัมพันธในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 2  คู  คือ  X4  

(ความรับผิดชอบ)  กับ  X7  (การนิเทศ) และ X1 (ความสําเร็จในการทํางาน) กับ X8  (การสื่อสาร)  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  .709  และ   .704  ตามลําดับ 

ปจจัยที่มีความสัมพันธในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดคือ  X6  (ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา)  กับ  X10  (ชีวิต

ความเปนอยูสวนตัว)  ที่รองลงมา 2  อันดับ  คือ  X1 (ความสําเร็จในการทํางาน) กับ  X10 (ชีวิต          

ความเปนอยูสวนตัว)  และ X7  (การนิเทศ)  กับ  X10   (ชีวิตความเปนอยูสวนตัว)  มีคาเทากับ  .704,  .660  
และ  .636  ตามลําดับ 

 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดคะแนนปจจัยที่นํามาศึกษาไดแก X3 (ลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ) สูงมีแนวโนมจะใหคะแนนปจจัย  X4  (ความรับผิดชอบ)  สูงดวย  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหคะแนน  X7  (การนิเทศ)  ต่ํา  มีแนวโนมจะใหคะแนนปจจัย  X10  (ชีวิตความ
เปนอยูสวนตัว)  ต่ําดวย 
 4.3.2  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  โดยใชวิธีการ  ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ  (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)  ดังนี้ 

           1)  เลือกปจจัย  (Xi)  ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
สูงสุด  (จากตารางที่  8)  เขาสูสมการในที่นี้คือ  X2  (การไดรับการยอมรับนับถือ)  จากนั้นเลือกปจจัย              
ตัวตอๆ ไป  จากปจจัยที่ไมไดอยูในสมการ  หรือยังไมถูกเลือก  โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีอัตราสวน T 
สูงสุดอยางมีนัยสําคัญ  และทําให  R2  สูงขึ้นเขาสูสมการตามลําดับ  แลวหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ  (R)  และสัมประสิทธิ์การถดถอย  (R2)  ระหวางปจจัยกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตางของสัมประสิทธ์ิของการถดถอย  (Adj R

2 )  โดยใชสถิติ 
F (F-Test)  เพื่อตองการทราบปจจัยที่ดีที่สุด  ซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  มีผลปรากฏดังแสดงในตารางที่   9 (รายละเอียด
ขั้นตอนดูตามภาคผนวก ค.) 
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ตาราง19    แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย  และคาความแตกตาง        
ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของปจจัย 

 
 
ตัวแปร   R     R2  Adj R

2     SE  F   Sig F 
X2   .759   .576  .574  .3830         377.592  .000 

X1   .789   .623  .620  .3617         229.037  .000 

X6   .793   .629  .625  .3596         155.969  .000 
 
  

ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 19  พบวา  ปจจัยที่ถูกเลือกเขาสูสมการมีเพียง  3  ตัว

เทานั้น  โดยเรียงลําดับการเขาสูสมการไดดังนี้  คือ  X 
2 , X 1  และX 6 ซ่ึงมีนัยสําคัญที่ F= .000  มีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอย   (R2)    สูงขึ้นตามลําดับการเขาสูสมการดังนี้  .576 , .623 และ .629 
 จะเห็นไดวา  ปจจัยตัวแรกที่เขาสูสมการ  คือ  X 

2 (การไดรับการยอมรับนับถือ)  ซ่ึงมีคา R2  

เทากับ  .576  สามารถพยากรณหรือทํานายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ไดรอยละ  57.60  เมื่อนํา

ปจจัย  X 1 (ความสําเร็จในการทํางาน)   เขาสูสมการเปนตัวที่สอง  ทําใหสามารถพยากรณ  เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 57.60  เปนรอยละ  62.30   และเมื่อนําปจจัย  X6 (ความสัมพันธกับผูที่ เกี่ยวของในการจัด

การศึกษา) เขาสูสมการเปนตัวที่สาม  สามารถพยากรณ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.30  เปนรอยละ  62.90    

เมื่อตรวจสอบปจจัย  ที่ไมถูกเลือกเขาสูสมการ  ไดแก  X3 (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) X4 (ความ

รับผิดชอบ) X5 (ความสัมพันธกับผูรวมงาน) X7 (การนิเทศ) X8 (การสื่อสาร) X9 (สถานภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษา) X10 (ชีวิตความเปนอยูสวนตัว)  แลวพบวา  อัตราสวน T ไมสูง  และไมมี

นัยสําคัญที่จะเขาสูสมการไดอีก  แสดงใหเห็นวาเปนการสิ้นสุดของการเพิ่มปจจัย  จึงสามารถคัดเลือก

ปจจัยที่ดีที่สุด  ในการพยากรณความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เพียง 3  ตัวเทานั้น  คือ X 
2 , X 1  และX 6  

ซ่ึงหมายความวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
            2)  การสรางสมการถดถอยของกลุมตัวแปรอิสระที่ดีที่สุด  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์           
การถดถอยของปจจัยที่อยูในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐาน  และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ   
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปจจัย และสรางสมการที่อธิบายความสัมพันธ  ของปจจัย  ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดถูกตองที่สุด  ดังตารางที่ 20 
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ตาราง 20  แสดงคาสถิติของกลุมปจจัยที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการถดถอย 
 
 
     ตัวแปร  B  SE.B  β   T  SigT 
      X2    .298  .065  .360   4.549  .000 
      X1   . .269  .049  .348   5.536  .000 
      X6    .122  .059  .141   2.081  .038 
a (Constant)  2.407  .138    17.500  .000 
 
  

ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 20  เมื่อนํากลุมตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดทั้ง 3  ตัว  เขามา
อยูในสมการถดถอย    พบวา 
     (1)  คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณ  ซ่ึงอยูในรูปของคะแนนดิบ คือ “B”  ไดแก           

B2 =  .298   B1 =  .269   และ B6 =  .122 

     (2)    คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณ  ซ่ึงอยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ “ β ”  

ไดแก  β 2  =  .360   β 1  =  .348  และ  β 6  =  .141 

     (3)  คาคงที่  =  2.407  ดังนั้นจึงไดสมการถดถอยดังนี้ 
  สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  คือ 

  
∧

Y   =  a  +  B2X2  +  B1X1  +  B6X6 

        =  2.407  +  .298 X2  +  .269 X1  +  .122 X6 

  

จากสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  พบวา คา
∧

Y (คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได
จากการถดถอยในรูปคะแนนดิบ) จะมีคามากหรือมีคานอย  ขึ้นอยูกับผลรวมของคาคะแนนปจจัยที่   

นํามาศึกษา  3  ปจจัย  คือ X2(การไดรับการยอมรับนับถือ)  X1( ความสําเร็จในการทํางาน)  และ  X6 

(ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา)  
 

สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

  
∧

Z   =  β 2Z2  +  β 1Z1  +  β 6Z6 

        =  .360 Z2  +  .348 Z1  +  .141 Z6 
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จากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  พบวา  
∧

Z  (คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
ไดจากการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน)จะมีคามากหรือมีคานอย  ขึ้นอยูกับผลรวมของคาคะแนน

ปจจัยที่นํามาศึกษา  3  ปจจัย  คือ X2(การไดรับการยอมรับนับถือ)  X1( ความสําเร็จในการทํางาน)  และ  

X6 (ความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา)     

แสดงวาคาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีคามาก
หรือมีคานอยข้ึนอยูกับปจจัยที่นํามาศึกษาเพียง  3  ปจจัยเทานั้นหรือกลาวไดวาปจจัยที่สงผลหรือปจจัยที่
ทํานายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 3  ปจจัย  ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับ ความสําคัญไดจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( β ) ไดดังนี้  การไดรับ
การยอมรับนับถือ   ความสําเร็จในการทํางาน  และความสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา   

 


