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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการใหบ้รกิาร 
การด าเนนิงานการบริหารงาน 5 กลุ่ม ประจ าปี 2564 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
1. กลุ่มตัวอย่าง  
 ขบาราชการวร ูและรุวลากรทางการศงกษา โรงเรียนสาพเงาจกทยาวพ ค านจน 36 วน  
 
2. เครื่องมือ  
 จชบแรรสใรถาพ โดยแร่งเป็น 3 ตใน ดังนี ้ 
 ตในที่ 1 ขบใพูลทั่จไปขใงผูบตใรแรรสใรถาพ  
 ตในที่ 2 ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีตใ่การด าเนกนงานการ
รรก้ ารงาน 5 กลุพ่ ไดบแก่ 
    ดบานการรรก้ ารจกชาการ  
    ดบานการรรก้ ารงรประพาณและสกนทรัึย ์ 
    ดบานการรรก้ ารงานรุววล  
    ดบานการรรก้ ารทั่จไป  
    ดบานการรรก้ ารกกคการนักเรียน  
 ตในที่ 3 ขบใเสนใแนะขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน การ
รรก้ ารงาน 5 กลุพ่  
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็รรจรรจพขบใพูลโดยจชบแรรสใรถาพวจาพึงงึใจค เึื่ใประเพกนวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวร ู
และรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงานการรรก้ารงาน 5 กลุพ่  
 
ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขบใพูลทั่จไปขใงผูบตใรแรรสใรถาพ 
 

สถานภาพ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขบาราชการวร ู 30 83.33 
ึนักงานราชการ  2 5.55 
วรูใัตราคบาง  3 8.33 
เคบา้นบาที่ธุรการ  1 2.77 
รวม  36 100.00 
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คากตารางที่ 1 ึรจ่า ผูบตใรแรรสใรถาพส่จนพาก เป็นขบาราชการวรู ค านจน 30 วน วกดเป็นรบใยละ   

83.33 รใงลงพาวืใ วรูใัตราคบาง ค านจน  3  วน  วกดเป็นรบใยละ 8.33 และึนักงานราชการ ค านจน 2 วน 
วกดเป็นรบใยละ 5.55 ตาพล าดัร  
 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานการบริหารงาน 5 กลุ่ม  
 เป็นแรรสใรถาพพาตราส่จนประพาณว่า (Rating Scale) ขใงลกเวกร์ท (likert) โดยพีเกณฑก์าร
จกเวราะ้์ขบใพูลดังนี ้ 
  5    ้พายถงง  พีวจาพึงงึใจคใยู่จนระดรัพากที่สุด  
  4    ้พายถงง  พีวจาพึงงึใจคใยู่จนระดรัพาก  
  3    ้พายถงง  พีวจาพึงงึใจคใยู่จนระดรัปานกลาง  
  2    ้พายถงง  พีวจาพึงงึใจคใยู่จนระดรันบใย  
  1    ้พายถงง  พีวจาพึงงึใจคใยู่จนระดรันบใยทีสุ่ด  
 ว่าระดัรวจาพึงงึใจคพกีารแปลวะแนนไดบดังนี ้ 
  ต่ ากจ่า 1.50  ้พายถงง    นบใยที่สุด  
  1.51 – 250  ้พายถงง    นบใย  
  2.51 – 3.50  ้พายถงง    ปานกลาง  
  3.51 – 4.50  ้พายถงง    พาก  
  4.51 – 5.00  ้พายถงง    พากที่สุด 
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ตารางท่ี 2  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ดบานการรรก้ารจกชาการ 
 
ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1  ส่งเสรกพ สนัรสนุนจ้บวรูจชบแ้ล่งเรียนรูบทั้งจน และนใก 
สถานศงกษา เึื่ใเใืใ้ต่ใการเรียนรูบขใงผูบเรียน  

4.81 0.57 พากที่สุด 

2  สนัรสนุนจ้บวรทู าจกคัยจนช้ันเรียน เึื่ใึฒันาการเรียนการสใน  4.97 0.16 พากที่สุด 

3  ส่งเสรกพจ้บวรูคัดทาแผนคัดการเรียนรูบ โดยเนบนผูบเรียนเปน็ส าวัญ  4.92 0.38 พากที่สุด 

4  คัดจ้บพีการประชุพ้รืใใรรพวร ูเึื่ใจ้บเกกดวจาพรูบวจาพเขบาจค 
เกี่ยจกัร้ลกัสูตรสถานศงกษา  

4.78 0.58 พากที่สุด 

5  เปิดโใกาสจ้บวรูพสี่จนร่จพแสดงวจาพวกดเ้็นการจชบ้ลักสูตร  4.69 0.81 พากที่สุด 

6  ส่งเสรกพจ้บวรูไดบรัรการึฒันาทางจกชาการใย่างต่ใเนื่ใงและ 
ทั่จถงง  

4.81 0.57 พากที่สุด 

7  ส่งเสรกพจ้บวรูผลกตสืใ่ และนจัตกรรพการเรียนการสในใย่าง 
้ลาก้ลาย  

4.67 0.88 พากที่สุด 

8  ส่งเสรกพจ้บวรูประสานวจาพร่จพพืใแลกเปลี่ยนเรียนรูบและ 
ประสรการณ์ซงง่กันและกัน  

4.72 0.65 พากที่สุด 

9  สนัรสนุนจ้บโรงเรียนเป็นแ้ลง่จ้บรรกการวจาพรูบดบานจกชาการแก่ 
ชุพชน  

4.75 0.64 พากที่สุด 

10  ส่งเสรกพจ้บวรูพีการประเพกนผลการเรียนรูบตาพสภาึครกงใย่าง 
้ลาก้ลาย  

4.83 0.50 พากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  4.79 0.58 มากท่ีสุด 
 

คากตารางที่ 2 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารจกชาการ โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.58) เพื่ใึกคารณาเป็นรายขบใ 
ึรจ่า  ขบใที่พีระดัรวจาพึงงึใจคพากทีสุ่ด วืใ สนัรสนุนจ้บวรูท าจกคัยจนช้ันเรียน เึื่ใึฒันาการเรียนการสใน  
(X = 4.97, S.D. = 0.16) รใงลงพา วืใ สง่เสรกพจ้บวรคูัดทาแผนคัดการเรียนรูบ โดยเนบนผูบเรียนเป็นส าวัญ  (X
= 4.92, S.D. = 0.38) และ ส่งเสรกพจ้บวรูพีการประเพกนผลการเรียนรูบตาพสภาึครกงใย่าง ้ลาก้ลาย (X = 
4.83, S.D. = 0.50) ตาพล าดัร 
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ตารางท่ี 3  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ดบานการรรก้ารงรประพาณและสกนทรัึย ์
 
ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1  ก ากัร ดูแล การด าเนกนงานดบานการเงกน การรญัชีใย่างเป็น 
ระรร ตาพระเรียรที่ก า้นด 

4.64 0.75 พากที่สุด 

2  ส่งเสรกพจ้บวรูจชบึัสดุและสกนทรัึย์ขใงโรงเรียนจ้บเกกด 
ประโยชนส์ูงสุดต่ใผูบเรียน 

4.75 0.68 พากที่สุด 

3 พีการก ากัร ดูแล การตรจคสใรึัสดปุระคาป ี 4.69 0.74 พากที่สุด 
4 คัดท าแผนการจชบเงกนงรประพาณจ้บเป็นไปตาพแผนปฏกรัตกการ

ประค าป ี
4.72 0.69 พากที่สุด 

5 วจรวุพจ้บพีการเรกก-ค่ายงรประพาณตาพแผนปฏกรัตกการ 
ประค าป ี

4.64 0.92 พากที่สุด 

6 ก า้นดจ้บพกีารรายงานผลการจชบเงกนและผลการด าเนกนงาน 
ต่ใวณะกรรพการสถานศงกษาข้ันึื้นฐานและเขตึื้นที ่
การศงกษา 

4.53 0.87 พากที่สุด 

7 ส่งเสรกพการระดพทรัึยากรเึื่ใการศงกษา  4.56 0.86 พากที่สุด 
8 ร่จพกันกรัวรูคัดจ้บพีกใงทุนสจัสดกการภายจนโรงเรียน  4.78 0.63 พากที่สุด 
9 คัดท ารายงานการเงกนและงรการเงกน  4.69 0.74 พากที่สุด 
10 คัดท าระรรฐานขบใพูลสกนทรัึย์ขใงโรงเรียน  4.56 0.90 พากที่สุด 
รวมเฉลี่ย  4.65 0.78 มากท่ีสุด 
 

คากตารางที่ 3 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารงรประพาณและสกนทรัึย ์โดยรจพใยู่จนระดรั พากทีสุ่ด (X = 4.65, S.D. = 0.) เพื่ใึกคารณา
เป็นรายขบใ ึรจ่า  ขบใที่พีระดัรวจาพึงงึใจคพากทีสุ่ด วืใ ร่จพกันกรัวรูคัดจ้บพีกใงทุนสจัสดกการภายจน
โรงเรียน (X = 4.78, S.D. = 0.63) รใงลงพา วืใ ส่งเสรกพจ้บวรูจชบึัสดุและสกนทรัึย์ขใงโรงเรียนจ้บเกกด
ประโยชนส์ูงสุดต่ใผูบเรียน (X = 4.75, S.D. = 0.68) และ คัดท าแผนการจชบเงกนงรประพาณจ้บเป็นไปตาพ
แผนปฏกรัตกการประค าป ีและ วจรวุพจ้บพีการเรกก-ค่ายงรประพาณตาพแผนปฏกรัตกการประค าปี  (X = 4.72, 
S.D. = 0.69) ตาพล าดัร  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการส ารจควจาพึงงึใจคการจ้บรรกการ การรรก้าร 5 กลุ่พงาน  ประค าปี 2564                                            5 

 

 
ตารางท่ี 4  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ดบานการรรก้ารงานรุววล 
 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 
1 พใร้พายงานจ้บตรงกัรวจาพรูบ วจาพสาพารถขใงวร ู 4.67 0.71 พากที่สุด 
2 ยงด้ลักวจาพึงงึใจคขใงวรูจนการรรก้ารงาน  4.53 0.87 พากที่สุด 
3 สนัรสนุนจ้บวรเูขบาสู่จกทยฐานะและขใเลืใ่นจกทยฐานะทีสู่งสดุ  4.58 0.79 พากที่สุด 
4 ส่งเสรกพจ้บวรูไดบึัฒนาตนเใงใย่างต่ใเนื่ใงและทั่จถงง 4.72 0.69 พากที่สุด 
5 สรบางเสรกพขจัญและกาลังจคจ้บวรใูย่างสพ่ าเสพใ 4.61 0.83 พากที่สุด 
6 แนะน าจ้บวรูเขบาจครทราท้นบาที่วจาพรรัผกดชใรและ 

ขใรข่ายขใงงานจนโรงเรียน 
4.58 0.83 พากที่สุด 

7 ยกย่ใง ชพเชย ึกคารณาวจาพด ีวจาพชใรดบจยวจาพยุตกธรรพ 4.58 0.83 พากที่สุด 
8 จางแผนการคัดใัตรากาลงัสใดวลบใงกัรวจาพตบใงการขใง 

โรงเรียน 
4.75 0.68 พากที่สุด 

9 เ้็นจคและจ้บก าลงัจค เพื่ใวรปูระสรปัญ้าต่างๆ  4.64 0.67 พากที่สุด 
10 เปิดโใกาสจ้บวรูแสดงวจาพวกดเ้็นจนการประเพกนผลการ 

ปฏกรัตกงานขใงวร ู
4.51 0.84 พากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  4.61 0.77 มากท่ีสุด 
 
คากตารางที่ 4 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารงานรุววล โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.61, S.D. = 0.77) เพื่ใึกคารณาเป็นรายขบใ 
ึรจ่า  ขบใที่พีระดัรวจาพึงงึใจคพากทีสุ่ด วืใ จางแผนการคัดใัตรากาลังสใดวลบใงกรัวจาพตบใงการขใง 
โรงเรียน  (X = 4.75, S.D. = 0.68) รใงลงพา วืใ ส่งเสรกพจ้บวรูไดบึัฒนาตนเใงใย่างตใ่เนื่ใงและทั่จถงง  
(X = 4.72, S.D. = 0.69) และ พใร้พายงานจ้บตรงกัรวจาพรูบ วจาพสาพารถขใงวร ู(X = 4.67, S.D. = 
0.71) ตาพล าดัร  
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ตารางท่ี 5  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ดบานการรรก้ารทั่จไป 
 
ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1  ึัฒนาระรรงานสารสนเทศขใงโรงเรียน จ้บสาพารถจชบจนการ
รรก้ ารคัดการไดบสใดวลบใงกัรระรรฐานขบใพูลขใงเขตึื้นที่
การศงกษา 

4.72 0.65 พากที่สุด 

2 คัดระรรการรรก้ารคัดการตาพขใรข่ายและภารกกคการ 
รรก้ ารทีเ่ป็นนกตกรุววล 

4.58 0.79 พากที่สุด 

3 ปรัรปรงุึฒันาโรงเรียนและกระรจนการปฏกรัตกงานจ้บ 
เ้พาะสพและพปีระสกทธกภาึ 

4.81 0.52 พากที่สุด 

4 สนัรสนุนจ้บวรูน านจัตกรรพและเทวโนโลยีเึื่ใการศงกษาพา 
จชบจนการึัฒนาการศงกษา 

4.53 0.83 พากที่สุด 

5 ตกดตาพและตรจคสใรการจชบใาวารสถานที่และ 
สภาึแจดลบใพใย่างวุบพว่าเป็นประโยชน์ต่ใการเรียนรูบ 

4.75 0.60 พากที่สุด 

6 ส่งเสรกพจ้บวรูพสี่จนร่จพจนการคัดกกคกรรพประชาสัพึันธ์ใยา่ง
้ลาก้ลายรูปแรร 

4.61 0.76 พากที่สุด 

7 จางแผนระรรการวจรวุพภายจนโรงเรียน โดยจ้บวรูพสี่จนรจ่พ  4.56 0.80 พากที่สุด 
8 คัดท าทะเรียนนกัเรียนเึื่ใประกใรการจางแผนึฒันา 

โรงเรียน 
4.53 0.87 พากที่สุด 

9 เปิดโใกาสจ้บชุพชนเขบาพาจชบสถานที่และรรกการขใงโรงเรียน  4.67 0.71 พากที่สุด 
10 สนัรสนุนจ้บวรรู่จพกกคกรรพ ประเึณีต่างๆ จนชุพชน 4.69 0.66 พากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.64 0.72 มากท่ีสุด 
 

คากตารางที่ 5 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารทั่จไป โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.72) เพื่ใึกคารณาเป็นรายขบใ ึรจ่า  
ขบใที่พีระดรัวจาพึงงึใจคพากทีสุ่ด วืใ ปรัรปรงุึัฒนาโรงเรียนและกระรจนการปฏกรัตกงานจ้บเ้พาะสพและพี
ประสกทธกภาึ (X = 4.81, S.D. = 0.60) รใงลงพา วืใ ตกดตาพและตรจคสใรการจชบใาวารสถานที่และ
สภาึแจดลบใพใย่างวุบพว่าเป็นประโยชน์ต่ใการเรียนรูบ (X = 4.75, S.D. = 0.60) และ ึัฒนาระรรงาน
สารสนเทศขใงโรงเรียน จ้บสาพารถจชบจนการรรก้ ารคัดการไดบสใดวลบใงกัรระรรฐานขบใพูลขใงเขตึื้นที่
การศงกษา (X = 4.72, S.D. = 0.65) ตาพล าดัร  
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ตารางท่ี 6  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ดบานการรรก้ารกกคการนักเรียน 
 
ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1  การรจรรจพขบใพลู พีการรรัฟังเสียงนักเรียนและคัดท า 
ระเรียรขบใรังวัรเกี่ยจกัรงานกกคการนกัเรียน 

4.58 0.76 พากที่สุด 

2 การท าแผนงานกกคการนกัเรียน  4.61 0.72 พากที่สุด 
3 การก า้นด้นบาที่วจาพรัรผกดชใรและก า้นดึันธะกกคงาน 

กกคการนักเรียน 
4.67 0.78 พากที่สุด 

4 การสง่เสรกพงานกกคกรรพนักเรียน  4.83 0.44 พากที่สุด 
5 การประสานงานกกคการนกัเรียนกัรเวรืใข่ายภายนใกโรงเรยีน  4.67 0.82 พากที่สุด 
6 พีการส่งเสรกพึฒันาจ้บนักเรียนพีจกนัยวุณธรรพ ครกยธรรพ 4.78 0.53 พากที่สุด 
7 พีการด าเนกนงานระรรดูแลช่จยเ้ลืในักเรียน  4.72 0.65 พากที่สุด 
8 พีการด าเนกนการส่งเสรกพประชาธกปไตยจนโรงเรียน  4.58 0.83 พากที่สุด 
9 พีการประเพกนผลการดาเนกนงานกกคการนกัเรียน  4.61 0.79 พากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.67 0.70 มากท่ีสุด 
 

คากตารางที่ 6 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารกกคการนักเรียน โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สดุ (X = 4.67, S.D. = 0.70) เพื่ใึกคารณาเป็นราย
ขบใ ึรจ่า  ขบใที่พีระดัรวจาพึงงึใจคพากทีสุ่ด วืใ การสง่เสรกพงานกกคกรรพนกัเรียน (X = 4.83, S.D. = 
0.44) รใงลงพา วืใ พีการส่งเสรกพึัฒนาจ้บนักเรียนพีจกนัยวุณธรรพ ครกยธรรพ (X = 4.78, S.D. = 0.53) และ 
พีการด าเนกนงานระรรดูแลช่จยเ้ลืในักเรียน (X = 4.72, S.D. = 0.65) ตาพล าดัร  
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ตารางท่ี 7  แสดงขบใพูลระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาทีพ่ีต่ใการด าเนกนงาน 
      ภาึรจพรายดบานการรรก้ ารงานทัง้ 5 กลุ่พ 
 

ด้านการบริหารงาน X  S.D. แปลผล 
1. ดบานการรรก้ ารจกชาการ  4.79 0.58 พากที่สุด 
2. ดบานการรรก้ ารงรประพาณและสกนทรัึย ์ 4.65 0.78 พากที่สุด 
3. ดบานการรรก้ ารรุววล 4.61 0.77 พากที่สุด 
4. ดบานการรรก้ ารทั่จไป 4.64 0.72 พากที่สุด 
5. ดบานการรรก้ ารกกคการนักเรียน 4.67 0.70 พากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.67 0.71 พากที่สุด 

 
คากตารางที่ 7 ึรจ่า ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรแูละรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ภาึรจพรายดบานการรรก้ ารงานทัง้ 5 กลุ่พ โดยรจพใยู่จนระดัร พากทีสุ่ด (X = 4.72, S.D. = 0.71) เพื่ใ
ึกคารณาเป็นรายดบาน ึรจ่า  ดบานที่พีวจาพึงงึใจคพากทีส่ดุ วืใ ดบานการรรก้ารจกชาการ (X = 4.79, S.D. = 
0.58) รใงลงพา วืใ ดบานการรรก้ ารกกคการนักเรียน (X = 4.67, S.D. = 0.70) ดบานการรรก้ ารงรประพาณ
และสกนทรัึย ์(X = 4.65, S.D. = 0.78)  ดบานการรรก้ ารทั่จไป (X = 4.64, S.D. = 0.72) และดบานการ
รรก้ ารรุววล (X = 4.61, S.D. = 0.77) ตาพล าดัร  
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4. สรุปผล 
 คากการตใรแรรสใรถาพ ึรจ่า 
 1.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารจกชาการ โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.79, S.D. = 0.58)  
 2.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารงรประพาณและสกนทรัึย ์โดยรจพใยู่จนระดรั พากทีสุ่ด (X = 4.65, S.D. = 0 
 3.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารงานรุววล โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.61, S.D. = 0.77)  
 4.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารทั่จไป โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.72)  
 5.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ดบานการรรก้ารกกคการนักเรียน โดยรจพใยู่จนระดัร พากที่สดุ (X = 4.67, S.D. = 0.70)  
 6.  ระดัรวจาพึงงึใจคขใงขบาราชการวรูและรุวลากรทางการศงกษาที่พีต่ใการด าเนกนงาน 
ภาึรจพรายดบานการรรก้ ารงานทัง้ 5 กลุ่พ โดยรจพใยู่จนระดัร พากทีสุ่ด (X = 4.72, S.D. = 0.71)  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
     -   
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