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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ และประสบการณใน
การทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 309 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยมาตรฐาน คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 2  ในปจจัยกระตุน และปจจัยค้ําจุนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ใน 2 ปจจัย พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ปจจัยกระตุนโดยรวมอยูในระดับมาก     
ทุกดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานการไดรับความยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงาน และ ดานความกาวหนาในตําแหนง  ปจจัย    
ค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก ทุกดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน ดานสภาพการทํางาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหาร และ
ดานผลประโยชนตอบแทน 

2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ และ ประสบการณ พบวา มีความ         
พึงพอใจในการทํางาน ปจจัยกระตุน และปจจัยคํ้าจุน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ.05 
คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ครูสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate teachers’ satisfaction toward their 
performance on motivator factors and hygiene factors as classified by sex and work experience.  
The sample was 309 teachers under Chonburi Basic Educational Service Area Office II.              
A  five-rank/rating/scales  questionnaire concerning teachers’ attitudes toward their performance  
was utilized for data collection and descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation, 
and t-test were employed in this study. 

The results of the study revealed that 
1.  Teachers’ satisfaction toward both motivator factors and hygiene factors was 

reflected at a high level of the overall performance and as individual factors.  Responsibility, 
achievement, recognition, the work itself, and advancement were ranked from the most to the 
least satisfaction.  Similarly, interpersonal relationship, working, conditions, supervision, policy 
and administration, and salary on hygiene factors were ranked respectively. 

2.  There was no significant difference between teachers’ satisfaction on motivator 
factors and hygiene factors according to sex and work experience.           
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