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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของครใูนสงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัชยัภมู ิจ าแนกตามเพศ  ระดบัการศกึษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน
ทีแ่ตกต่างกนั 10 ดา้น ประกอบดว้ย ความส าเรจ็ของงาน การยอมรบันับถอื ความก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ลกัษณะงาน ทีป่ฏบิตั ินโยบายและการบรหิาร  
การปกครองบังคบับัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า คอื 
ครูที่ปฏบิตังิานในสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัชยัภูม ิจ านวน 641 คน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการเกบ็ขอ้มลู
จากประชากรทัง้หมด 641 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามชนิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 76 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาปรากฏดงันี้ 
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  1.  ความพงึพอในการปฏบิตังิานของครใูนสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดัชยัภูม ิโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05)   ซึง่พบว่า ครอูาสาสมคัร จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  
สงูสุด (รอ้ยละ 38.69) เนื่องจากมปีระสบการณ์ท างานทีม่ากกว่า คร ูกศน.ต าบล (รอ้ยละ 
35.88) และคร ูศรช.(รอ้ยละ 25.43)  ตามล าดบั  
  2.  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครใูนสงักดั
ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูม ิที่มเีพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ  และประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(P<005)  เมื่อพจิารณา รายด้าน พบว่า 
ด้านนโยบายด้านการบรหิารจดัการ  นโยบายการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชน  และด้าน
เงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กูล ครทูีม่สีถานภาพแตกต่างกนั  คอื  ครอูาสาสมคัร  
คร ูกศน.ต าบล และ คร ูศรช. มคีวามพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั (P > 0.05)  
 
ค าส าคญั  :  การเปรยีบเทยีบ, ความพงึพอใจ,  การปฏบิตังิานของครู 
 
Abstract 
 This studying has an aim of comparison studying about satisfaction in 
teachers practically promotion, belong to Chaiyaphum province office unofficial and 
arbitrarily study, sex, studying level, situation and environment separation that 
different in 10 sides. Concluded of Job successful, Respect, Progression in position 
& duty, Responsibility, Practically characteristic jobs, Policy and administration, 
 Administration and direction, Human relationship, Working environment, Salary and 
interest supporting. The peoples and sampling  groups that used in researching 
were the teachers that practiced in Chaiyaphum province office unofficial and 
arbitrarily study total 641 persons, samples sampling by Purposive sampling with 
641 persons data collection. The instrument that used for data collection were 5 
levels Rating Scale total76 points. The statistic using for data analysis were 
percentage means moreover standard deviation.  
 The result of studying is :  
  1.  The satisfaction in teachers practically promotion, belong to  
Chaiyaphum province office unofficial and arbitrarily study in total view were 
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different in statistic significance (P<0.05) found that, the volunteer teachers satisfy in 
the highest practical (38.69 percentage) due to they have working experience better 
than villager unofficial study (35.88 percentage) and arbitrarily study (25.43 
percentage) moving reward.  
  2.  The comparison result during level of satisfaction in teachers 
 practically promotion, belong to Chaiyaphum province office unofficial and arbitrarily 
study that have sex, studying level, situation, and different working experience 
found that in total view different in statistic significance (P<0.05) when considered in 
side classifier found that the policy of administration, the policy to learn of 
communities and the salary & interest supporting. The teachers that have different 
situation were volunteer teachers, the village unofficial teachers, and arbitrarily 
teachers got satisfy not different (P>0.05). 
 
Keywords  :  comparisons, satisfaction, teachers practically promotion           

 
บทน า 
 การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและ
สงัคม การสรา้งสรรค์จรรโลงความกา้วหน้า
ทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูจ้ากการ
จดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม การเรยีนรูแ้ละ
ปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ จากกระแสการพฒันาของโลก
ในยคุปจัจุบนั ผลกัดนัใหน้านาประเทศตอ้ง
มกีารแขง่ขนัและรว่มมอืกนัดา้นต่าง ๆ การ
จดัการศกึษาตอ้งเปลีย่นแปลงไป  โดยตอ้ง
ส่งเสรมิศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหพ้ฒันา
ศกัยภาพอย่างเตม็ความสามารถ (ส านกั
นายกรฐัมนตร.ี  2542 : 9) การปรบัปรงุ
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม วฒันธรรม และ

การเมอืง ใหม้คีุณภาพ เพื่อใหท้ดัเทยีม
อารยประเทศ สามารถทีจ่ะเขา้แขง่ขนัใน
โลกแห่งการเปลีย่นแปลงได ้การบรหิาร
สถานศกึษาใหป้ระสบผลส าเรจ็ตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบหลายประการ เช่น ความเป็น
ผูน้ า สุขภาพขององคก์รและแรงจงูใจ 
ดงันัน้ 
การที่สถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
เพียงใดนั ้น ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี
อิ ท ธิพ ล ต่ อ คุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา คือ  ครู  ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บรหิารสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ 
บุคลากรเหล่านี้ มบีทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่มีจุดหมาย
ปลายทางเดยีวกนั คอื การพฒันาคุณภาพ
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ของผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณภาพของประเทศ 
(กรมสามัญศึกษา.  2540 : 68) 
กระทรวงศกึษาธกิาร มหีน้าทีจ่ดัการศกึษา 
โดยมจีุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมของประชาชนทัง้ในระบบ 
แ ล ะ น อ ก ร ะ บ บ ห้ อ ง เ รี ย น ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ทีร่บัผดิชอบดูแลการจดัการเรยีนการ
สอนขัน้พื้นฐานเพื่อผลตินักเรยีน นักศกึษา 
ใหจ้บออกมาอยา่งมคีุณภาพทัง้รา่งกาย 
และจติใจ มคีวามรูคู้่คุณธรรม ซึง่สิง่เหล่านี้
ลว้นเป็นหน้าทีข่องครทูีจ่ะต้องน าไปปฏบิตัิ
ใหไ้ดผ้ล บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์
ของการจดัการศกึษา 
 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั สถานศกึษาสงักดั
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสรมิและสนับสนุน ประสานงานและจดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บุคคล
ได้รบัการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างทัว่ถึง เ ป็นธรรม มี
คุณภาพเหมาะกบัสภาพชวีติของประชาชน 
โดยกระจายอ านาจให้สถานศึกษา และให้
ภ า คี เ ค รือ ข่ า ย มีส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร จัด
การศึกษา  (พระราชบัญญัติส่ ง เ ส ริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั. 2551 : 2-3) โดยให้สงัคมได้มี
ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ได้แก่ บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยจดักระบวนการเรยีนรู้ภายใน
ชุมชน การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
การเ ป็นผู้จ ัดและมีส่ วนร่วมในการจัด
การศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546 : 
3) โดยมุ่งหวงัให้เป็นการจดัการศึกษา
ตลอดชวีติส าหรบัประชาชน ซึ่งในปจัจุบนั
การเรยีนรูต้ลอดชวีติมจีุดมุ่งหมายมากกว่า
การจดัการศกึษาส าหรบัผู้ดอ้ยโอกาส หรอื
ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไม่จบการศึกษาในระบบ
โรงเรยีน  หรอืเพื่อการฝึกอบรมแก่ผู้ใหญ่
นอกระบบโรงเรยีน การเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เป็นเป้าหมายส าหรับทุกคน การศึกษา
ตลอดชวีติเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชวีติไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ เป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ของ ส านักงานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
ต้องการให้คนไทยได้รบัการศึกษาตลอด
ชีวิตการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าที่มี
คุณภาพ ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างทัว่ถึงและ
เท่าเทยีมกนั เพื่อให้เกิดสงัคมฐานความรู ้
และการมอีาชพีอยา่งยัง่ยนื  
 ในการขับ เ คลื่ อ นการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-
2561)  ของประเทศ รฐับาลมุ่งหวงัให้
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ภารกิจของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เป็น
กลไกในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
ตลอดชวีติแก่ประชาชนทีไ่ม่มโีอกาสเขา้ถงึ
การเรยีนรู ้เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอด
ชวีติ ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัอย่างมคีุณภาพใน
ทุกระดบั และทัว่ถงึทุกพืน้ที ่เพื่อขบัเคลื่อน
นโยบายรฐับาล  ให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
ส านกังาน ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ก าหนด
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
ด้านการศึกษาของรฐับาล โดยได้ก าหนด
ทิศทางการพัฒนางาน ภารกิจหลัก ตาม
นโยบายการพฒันาต่อเนื่อง จ านวน 6 ดา้น 
ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านการศึกษา
นอกระบบ 2) นโยบายดา้นการการศกึษา
ตามอธัยาศยั 3) นโยบายด้านการส่งเสรมิ
การเรยีนรูข้องชุมชน 4) นโยบายดา้นการ
สนับสนุนโครงการพเิศษ 5) นโยบายด้าน
สื่ อและ เทคโนโลยีการศึกษา และ 6) 
นโยบายด้านการบริหารจัดการ  การ
ขบัเคลื่อนนโยบายดงักล่าว นบัเป็นรากฐาน
ส า คัญ ใ นก า รส ร้ า ง ค ว ามมั น่ ค ง ด้ า น
การศึกษาให้เ ป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นกลุ่มประชาชนวัยผู้ใหญ่ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ และ
นัก เรียนที่ออกจากในระบบโรง เรียน

กลางคัน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต าบล 
ที่ เ ป็นแหล่ ง เรียนรู้ ในท้องถิ่นที่ส าคัญ  
เพราะเป็นหน่วยปฏบิตั ิจดัการศกึษาใหก้บั
ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ทัว่ถงึทุก
พื้นที่ ซึ่งผลการจดัการศึกษาจะเป็นเช่นไร
นัน้ ขึ้นอยู่กับการปฏบิตัิงานของบุคลากร 
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ประกอบด้วย  ครูอาสาสมคัร ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัต าบล ซึ่งเรยีกว่า ครู กศน.ต าบล 
และ ครศููนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน หรอื คร ูศรช. 
บุคลากรทัง้  ๓ กลุ่มนี้  เ ป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการปฏิบัติตามนโยบายการ
ปฏบิตังิานของส านักงานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ทีจ่ะ
จดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ไม่เพยีงแต่
บ ท บ า ทห น้ า ที่ ข อ ง ค รู เ ท่ า นั ้น  ก า ร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ต้อง
อาศัยองค์ประกอบส าคัญหลายประการ
เพิ่มเติม งบประมาณ เครื่อ งมือ  วัสดุ
อุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ แต่บทบาท
ส าคญัทีสุ่ดกค็อื คร ูการใหก้ารศกึษา อบรม
ศีลธรรม จริยธรรม ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ร่วมกจิกรรมของชุมชน การเป็นผูน้ าชุมชุม 
การวจิยั การวเิคราะห์สงัคม การสรา้งและ
รั ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง
สถานศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่าย    
ผลการปฏริปูสงัคมนับเป็นภารกจิส าคญัใน
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การพฒันาก าลงัคนของชาต ิ(ทองคูณ หงส์
พนัธ.์ 2540 : 28)  
 จากการปฏริปูการศกึษา ท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงภารกจิในการ
ปฏบิตังิานของคร ูซึง่มกีารเปลีย่นแปลง
ขอบขา่ยและภารกจิการบรหิารและการ
จดัการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
รฐับาล และตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึง่เป็นการ
เพิม่ภาระงานใหก้บับุคลากรคร ูผูม้บีทบาท
ส าคญัในการขบัเคลื่อนนโยบายส าคญั ซึง่มี
หลายปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความพงึ
พอใจและไมพ่งึพอใจ จากการส ารวจสภาพ
ปญัหาในการปฏบิตัจิรงิ ในสถานศกึษา
สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัชยัภูม ิพบว่า  
มปีญัหาหลายประการอนัเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ เช่น ปญัหา
ด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
ส านักงาน กศน. ที่เป็นนโยบายต่อเนื่องทัง้ 
6 ดา้น แมว้่าส านักงาน กศน.จะก าหนดให้
หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี  
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายก็ยังไม่
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ในบางประการ ซึ่ง
สาเหตุอาจมาจากความไม่พร้อมในการ
ปฏิบัติงานของครู ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่อาจมีความยากเกินไป ยังไม่
เข้าใจวิธีการปฏิบัติ รวมไปถึงความพึง
พอใจโดยทัว่ไปที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน
ของครูที่แตกต่างกนั เช่น ความส าเรจ็ของ
งาน ความก้าวหน้าในอาชีพ ความมัน่คง 

สภาพความเป็นอยู่  สิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบตัิงาน แรงจูงใจ และอื่น ๆ อีกหลาย
ประการ ที่ต้องอาศยัการปฏบิตังิานของคร ู
กศน. ทัง้ครูอาสาสมคัร ครู กศน. และคร ู
ศรช. ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มบีทบาทส าคญัใน
การด าเนินงานรว่มกนั 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ค ว ามพึ ง พ อ ใ จ ใ นก า ร
ปฏิบัติงาน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั ้น 
นอกจากจะเ ป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของขวัญและก าลังใจแล้ว  ยังมีผล ต่อ
ความส าเรจ็ของงาน องค์กรใดก็ตามหาก
บุคลากรไมพ่งึพอใจในการท างาน  กจ็ะเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่
ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ คุณภาพของ
งานลดลง มกีารขาดงาน ลาออกจากงาน 
และปญัหาอื่ น  ๆ  ตามมาอีกมากมาย 
(อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ.์  2553 : 25) 
 จากสภาพปญัหาและเหตุผล
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ ลว้นเป็นปจัจยั
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของครู จึงเป็น
มูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจ ัยสนใจท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจ ัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของครูใน
สงักัดส านักงาน กศน.จงัหวัดชยัภูม ิโดย
มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจตามทฤษฎี
ปจัจัยแรงจูงใจและปจัจัยค ้าจุนของเฮอร์
ซเบริก์ (Herzberg) และการปฏบิตัขิองครู
ตามกรอบทิศทางการบรหิารงานวิชาการ
ดา้นนโยบายต่อเนื่อง ของส านักงาน กศน. 
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เพื่อเป็นแนวทางเสรมิสร้างความพงึพอใจ
ในก า รปฏิบัติ ง านขอ งค รู  ก ศน .  ใ น
สถานศึกษาสังกัดส านัก งานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ  หรือ เ รียกว่ า 
ส านักงาน กศน.จงัหวดัชยัภูม ิเพื่อแก้ไข
ปญัหาที่มีอยู่ ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป 
ดังนั ้นการน าทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กไป
ประยุกต์นัน้ ต้องค านึงถึงปจัจัย ทัง้สอง
ด้านควบคู่กนัไปด้วยปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพการท างานก็มีส่วนส าคัญไม่น้อย 
โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจัจุบันซึ่ ง
ความสัมพันธ์ของคนต่องานที่ปฏิบัต ิ
เน่ืองจากปจัจัยน้ีเป็นปจัจัยจูงใจในการ
ท างาน เ ป็นลักษณะมุ่ ง ในการท างาน 
เพราะว่างานเป็นสิ่งที่ช่วยให้มีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูม ิในด้านปจัจยัที่
ท าใหเ้กดิแรงจงูใจ และปจัจยัค ้าจุน  ในการ
ปฏบิตังิาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภมู ิ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 ประชากร  
  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดมุ้ง่เน้น
ศกึษาความพงึพอใจตามทฤษฎปีจัจยั
แรงจงูใจและปจัจยัค ้าจุนของเฮอรซ์เบริก์ 
(Herzberg) โดยศกึษาเปรยีบเทยีบความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของครใูนสงักดั
ส านกังาน กศน.จงัหวดัชยัภูม ิจ านวน 641 
คน ซึง่ประกอบดว้ย  
  1.1.1 ครอูาสาสมคัรการศกึษา
นอกโรงเรยีน จ านวน  47  คน  
  1.1.2  ครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัต าบล  
(คร ูกศน.ต าบล) จ านวน  267  คน  
  1.1.3  ครศููนยก์ารเรยีนชุมชน 
(คร ูศรช.) จ านวน 327 คน    
      1.2  กลุ่มตวัอยา่ง   
           กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา
คน้ควา้ครัง้นี้  คอื บุคลากรคร ูศูนย์
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอเมอืง  สงักดัส านกังาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดันครราชสมีา  โดยใช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบ เจาะจง 
(purposive sampling) โดยท าการเกบ็
ขอ้มลูจากจ านวนประชากรทัง้หมด  58 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ได้แ ก่ 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจ ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
ของครู ศรช. ,  ครู กศน.ต าบล และครู
อาสาสมคัร จ าแนกเป็น 2 ปจัจยั คอืปจัจยั
จงูใจ (Motivation factors) และปจัจยัค ้าจุน 
(Maintenance factors) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  มเีกณฑใ์ห้ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยก าหนดค่าระดบัความพงึ
พอใจของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ให้
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณา 
 
ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 
 1. ศกึษาแนวคดิ และทฤษฎทีี่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ค ว ามพึ ง พ อ ใ จ ใ นก า ร
ปฏบิตังิาน จากเอกสารต าราและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 
 2. น าแบบสอบถามที่สรา้งเสรจ็
แลว้ ไปปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา และ 
ผูเ้ชยีวชาญ เพื่อพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั
เนื้อหา 
 3. การทดสอบความเชื่อมัน่ 
(reliability) ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถามทีม่ ี
ความถูกต้องสมบูรณ์  มาท าการทดสอบ 
(pre-test) กบัครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดันครราชสมีา ที่มลีกัษณะ
การท างานเช่นเดียวกับประชากรใช้ใน
การศึกษา จ านวน 30 คน แล้วน า
แบบสอบถามที่ได้จากการทดสอบความ
เชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดย

วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (reliability 
coefficient)  
การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั 
จะด าเนินการเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ(primary 
data) และขอ้มลูทุตยิภมู ิ(secondary data)  
  ขอ้มลูปฐมภูม ิ(primary data) 
ไดจ้ากการทีผู่ว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่
ผ่านการแกไ้ข ปรบัปรงุแลว้ แจกจา่ยใหก้บั
คร ูสงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดั
ชยัภูม ิ  
  ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(secondary 
data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติง านของครู ในสังกัดส านักงาน
ส่ ง เ ส ริม ก า รศึกษ า   นอกร ะบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดชยัภูมิ ใน
ครัง้นี้ พบว่าครูในสงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัชยัภูม ิมคีวามพงึพอใจใน
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไป
ต า ม ส ม มติ ฐ า น  เ มื่ อ พิ จ า รณ า ต า ม
สถานภาพครู  ได้ แ ก่  ค รู อ าส าสมัค ร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ครูการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล (ครู กศน.
ต าบล) และครศููนยก์ารเรยีนชุมชน   
(ครู ศรช.) และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใน
การท างาน  ซึ่งปรากฏว่าโดยภาพรวม ครู
อาสาสมัครการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั จะมคีวามพงึพอใจ
ในการปฏิบตัิงานในระดับมาก เนื่องจาก
เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ส านักงาน กศน. 
เป็นระยะเวลายาวนานที่สุดเป็นส่วนใหญ่  
มปีระสบการณ์มาก มคีวามรกัและผูกพนั
กับองค์กรยาวนาน และได้ร ับการเลื่อน
ต าแหน่งเป็นพนักงานราชการ ซึ่งได้ร ับ
ความมัน่คงในอาชพี รองลงมาคอื คร ูกศน.
ต าบล  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  ซึง่คร ู
กศน.ต าบล มปีระสบการณ์การท างาน
ลดลงมาจากครูอาสาสมคัร และครู กศน.
ต าบลบางส่วนทีไ่ดร้บัการสอบเพื่อปรบัสาย
งานจากลูกจ้างเป็นพนักงานราชการท าให้
ได้ร ับความมัน่คงในงานเช่นกัน ส่วนคร ู
ศรช. มคีวามพงึพอใจการปฏบิตังิานระดบั
ป า น ก ล า ง  เ นื่ อ ง จ า ก ว่ า ค รู  ศ ร ช . 
เปรยีบเสมอืนเป็นบุคคลากรกลุ่มใหม่ของ
ส านักงาน กศน. ซึ่งเกิดจากการขยาย
เครือข่ายไปสู่การจัดตั ้งศูนย์การเรียนรู้
ระดบัต าบล ท าให้ส านักงาน กศน.ต้องรบั
บุคลากรในต าแหน่งคร ูศรช.เพิม่ขึน้  
ซึง่เป็นลกูจา้งของส่วนราชการ และมี
ประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
ซึง่บางคนอาจยงัไมม่คีวามผกูพนัในงานที่
ท า รวมถงึความรกั ความผูกพนัในองคก์รที่
ปฏบิตังิาน และยงัไมไ่ดร้บัความมัน่คง ใน

การท างาน จนกว่าส านกังาน กศน.  จะมี
นโยบายใหส้อบปรบัเปลีย่นสายงานจาก
ลกูจา้งเป็นพนกังานราชการ หรอื
ขา้ราชการในโอกาสต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 1. ครูในสงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัชยัภมู ิทัง้ 3 สถานะ คอื ครู
อาสาสมคัร ครู กศน.ต าบล และ ครู ศรช. 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ครูใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัด
ชยัภูม ิมทีศันคตใินทางบวกต่อการท างาน
ในระดบัมาก  6 ด้าน คอื ด้านความส าเรจ็
ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ  
การปกครองบังคับบัญชา  ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ  ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน และ ด้านการได้ร ับการ
ยอมรบันับถือ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าครูใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัด
ชยัภูม ิปฏบิตังิานด้วยใจรกั และมคีวามรบั
ความผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละอุทิศตน
เพื่ อ สังคม  ซึ่ ง โดยลักษณะงาน  ขอ ง
ส านักงาน กศน. จะเป็นการจดัการเรยีนรู้
นอกระบบ ขอบเขตของเนื้อหาการจดัการ
เรยีนการสอนจะเป็นไปตามความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรยีนซึ่งมหีลากหลาย เช่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น  และการ
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ปฏบิตังิานด้านนโยบายดา้นการศกึษาตาม
อธัยาศัยมคีวามพงึพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก   ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกับ งานวิจัยขอ ง 
Rendos (2005 : 109-111) ไดศ้กึษาการ
รบัรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับปจัจยัที่
สร้างแรงจูงใจของครูจนน าไปสู่การพฒันา
วชิาชพีคร ูปจัจยัทีศ่กึษาคอื ความก้าวหน้า
ครู  เงินรางวัล เป้าหมายองค์การ การ
ประเมนิผล การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร และ
แรงจูงใจภายใน ยงัสอดคล้องกบังานวจิยั
ของมนัทนา  วงัถนอมศกัดิ ์(2550 : 215-
216) ได้เสนอว่า องค์ประกอบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย (1) 
ผู้บังคับบัญชาและแนวทางการบริหาร
จดัการ  (2) ความต้องการความส าเรจ็ของ
บุคลากร (3) คุณลกัษณะของบุคลากร (4) 
ลกัษณะของหน่วยงาน   (5) ลกัษณะงาน
แ ล ะ ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ  ( 6 )  วัน ห ยุ ด 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ (7) ภาระงาน
หลากหลาย เมื่อความพึงพอใจในการ
ปฏบิตัิงาน อยู่ในระดบัสูงบุคคลจะมคีวาม
เต็มใจอยู่กับองค์กร  โดยพยายามใช้
ความสามารถสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร ับ
มอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีและ
จะพฒันาตนเองเพื่อใหบ้รกิารองคก์ร  ส่วน
อีก 3 ด้าน  คือ ด้านนโยบายและการ
บรหิารงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่   ครู
อาสาสมคัร ครู กศน.ต าบล และ ครู ศรช. 
มคีวามพงึพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะ นโยบายและการ

บริหารงานของส านักงาน กศน. ซึ่งใช้
นโยบายการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 6 ด้าน
ประกอบด้วย (1) นโยบายด้านการศึกษา
นอกระบบ  (2) นโยบายดา้นการศกึษาตาม
อธัยาศยั  (3) นโยบายดา้นการส่งเสรมิการ
เรียนรู้ (4) นโยบายด้านการสนับสนุน
โครงการพิเศษ (5) นโยบายด้านสื่อและ
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา และ (6) นโยบาย
ดา้นการบรหิารจดัการ ซึ่งการด าเนินงาน
ตามนโยบาย เป็นเรื่องที่ต้องกระท าโดย
เน้นกระบวนการ แผนงาน โครงการ ท าให้
เกดิความไม่เขา้ใจในเนื้อหาเท่าทีค่วร และ
ในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ มี
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ส่วนด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานนั ้น  ค รู
อาสาสมคัร ครู กศน.ต าบล และ ครู ศรช. 
มคีวามพงึพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ จะเป็น
ศูนยก์ลางการประสานงานส าหรบัศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน หรือ ศรช. ซึ่งเป็นสถานที่
ส าหรบัจดัการเรยีนการสอนของครู กศน.
ต าบล และครู ศรช. ซึ่งไม่สถานที่เป็นของ
หน่วยงานโดยชัดเจน ยังคงอาศัยส่วน
ราชการอื่น เช่น อาคารขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เป็นสถานทีท่ างานของบุคลากร
ครู ท าให้สภาพคล่องในการปฏิบัติงาน
ลดลง แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่ได้
งบประมาณส าหรบัก่อสรา้งอาคารเพื่อเป็น
สถานที่จดัการเรยีนการสอนได้ ส าหรบัอีก 
1 ด้าน คือ เงินเดือนและผลประโยชน์
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เกื้อกูล ครอูาสาสมคัร คร ูกศน.ต าบล และ
ครู ศรช. โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะบุคลากรคร ู
ในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูม ิ
เห็น ว่ า โ อกาสคว ามก้ า วห น้ า ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต่าง  ๆ  มีน้อย 
เนื่องจากต าแหน่งทีด่ ารงอยูน่ัน้ ต าแหน่งครู
อาสาสมคัร เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครู กศน.ต าบล และ ต าแหน่ง คร ู
ศรช. เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งไม่มี
สวสัดกิาร หรอืสทิธปิระโยชน์เกือ้กูล 
อื่น ๆ  เหมอืนกบัต าแหน่งขา้ราชการคร ู
และครสู่วนมากไม่มรีายไดอ้ื่น ๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั จงึไม่
เพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยในครอบครวัสงัคม
ปจัจบุนั ซึง่สอดคลอ้งกบัวาสนา ใหมพ่บมา 
และคณะ (2551 : 119-130) พบว่า ความ
พงึพอใจในการท างานมสี่วนสมัพนัธก์บั
เงนิเดอืนและผูม้คีวามพงึพอใจในงานสงู 
มกัจะเป็นผูท้ีม่ตี าแหน่งสงู เงนิเดอืนสงู  มี
การศกึษาสงู ไดร้บัการยอมรบัสภาพของ
งานด ีมคีวามก้าวหน้า 
 2. การเปรียบเทียบระดับความ
พงึพอใจในการปฏบิตัิงานของครูในสงักัด
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูม ิ
โดยรวมพบว่า ครูที่มีต าแหน่งเป็น ครู
อาสาสมัคร และครู กศน.ต าบล ซึ่งมี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า ครู ศรช. 
จะมคีวามพงึพอใจในการท างานมากกว่าครู
ที่มปีระสบการณ์น้อย ซึ่งเมื่อพจิารณาอายุ

ก า รท า ง านแล้ ว  ค รู อ า ส าสมัค ร จ ะมี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า ง า น ม า กที่ สุ ด 
รองลงมาคอื ครู กศน.ต าบล และน้อยที่สุด
คอื ครู ศรช. มรีะดบัความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ครูที่มีต าแหน่ง
แตก ต่ างกัน  ใน  3  ต า แห น่ ง  คือ  ค รู
อาสาสมคัร คร ูกศน.ต าบล แลครู ศรช.  มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ระดบัความพงึพอใจ  ในการปฏบิตังิานไม่
แตกต่างกนั ใน 3 ล าดบัแรก คอื ลกัษณะ
ของงานที่ปฏบิตัิ ด้านความส าเรจ็ของงาน 
และดา้นความรบัผดิชอบ ส่วนดา้นนโยบาย
และการบรหิาร ครูทัง้ 3 ต าแหน่ง มคีวาม
พงึพอใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
 3. การศกึษาความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของครใูนสงักดัส านกังาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูม ิผลการศกึษา
พบว่า ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
มผีูใ้หค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอมากทีสุ่ด มี
การแสดงความยนิดต่ีอผูร้ว่มงานเมือ่ไดร้บั
ความส าเรจ็ในโอกาสต่าง ๆ ดา้นเงนิเดอืน
และผลประโยชน์เกือ้กูลมผีูใ้หข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะ คอื ควรมกีารพจิารณา
และปรบัปรงุรายไดแ้ละสวสัดกิารต่าง ๆ 
ของบุคลากรในการเพิม่เงนิเดอืน ดา้น
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน มผีูใ้ห้
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ คอื ควรมี
การสนับสนุนใหบุ้คลากรศกึษาต่อใน
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ระดบัสงูดา้นสภาพการท างาน และมปีรบั
เลื่อนต าแหน่งเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
คน้ควา้ 
     ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมคีวามพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานโดยภาพรวมของครใูนสงักดั
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูม ิอยู่ใน
ระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์จริง 
โดยเฉพาะด้านโยบายและการบรหิาร ที่ใช้
นโยบายการศึกษาต่อเนื่ อง 6 ด้านของ
ส านักงาน กศน. มาเป็นแผนด าเนินงานจะ
พบว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ซึ่ง
นโยบายบางข้อครูผู้สอนอาจปฏิบตัิไม่ได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด ดว้ยอาจมขีอ้จ ากดั
ในด้านของทรพัยากรและงบประมาณ ซึ่ง
ยงัอยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุงพจิารณาและ
หาวิธีก า รส ร้า งความพึงพอ ใจ ให้แ ก่

ครผููส้อน  ดงันี้ 
  1 . 1  พัฒ น า วิ ช า ชี พ ข อ ง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการไดร้บัการเอา
ใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อการอบรม
นั กศึกษ าจะ ได้ ม าจากชีวิต ขอ งครู ที่
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และมีทักษะ
ความสามารถตอลดจนส่งเสริมให้ได้ร ับ
คว ามก้ า วห น้าทางวิช าการ โดยการ
สนบัสนุนใหศ้กึษาต่อ เขา้อบรมและศกึษาดู
งาน เป็นตน้ 
  1.2 ใช้ระบบการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตย มุ่ งสร้าง เอกภาพ
ทางการท างานเป็นทีมให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวความคิดเห็นในการ
ท างาน มกีารปรึกษาหารอืร่วมกันในการ
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งรอบคอบ 
  1 . 3  ส่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
เพื่อใหค้รเูกดิความเขา้ใจที่ดต่ีอกนั โดยจดั
ให้มกีิจกรรมร่วมกนั เช่น การศึกษาดูงาน 
จดังานสงัสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึง่จะ

สามารถสรา้งความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ใน
กลุ่มไดเ้ป็นอย่างด ี
  1.4 สรา้งความมัน่คงให้
เกดิขึน้ในการท างาน โดยมกีารก าหนด
ต าแหน่งงาน และก าหนดแนวทาง
ปฏบิตังิานรว่มกนั ใหค้วามส าคญั
เกีย่วกบัการมอบหมายงานใหเ้หมาะสม
กบัความรู ้ความสามารถของบุคลากร
ตามสาขาทีเ่รยีน 
 1.5 สนบัสนุนใหค้รเูกดิความ

คล่องตวัในการปฏบิตังิาน โดยจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีน
การสอน มอุีปกรณ์ในการจดัการเรยีน
การสอนสะดวกครบครนั 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบั
การศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาความ
พงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่ป็นนักศกึษา กศน. 
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
สงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั
ชยัภมู ิหรอื ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอ 
  2.2 ควรท าการศึกษาความ

พึงพอใจของผู้บริหารที่มีผู้ครูผู้สอนทุก
ต าแหน่งในสังกัดส านักงานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัชยัภมู ิ
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