ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
SATISFACTION AND RESPONSIVE
SATISFACTION ON JOB PERFORMANCE
OF PRIVATE SCHOOL TEACHER UNDER THE
OFFICE OF PRIVATE EDUCATION COMMISSION,
CHONBURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA, OFFICE 3
		

มณชยา ศานติ์สุทธิกุล*
คุณวุฒิ คนฉลาด**
สุเมธ งามกนก***

บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียน
เอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน
จ�ำแนกตามเพศสถานภาพบุคคล  เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน  3) เพื่อหาแนวทางการ
* นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
** รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี อาจารย์ปรึกษาร่วม
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ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ครูโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 332 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระหว่าง .21 - .66 ค่าความเชื่อมั่น
.93 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ คือ  ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า 1)   ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ  2)   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จ�ำแนกตามเพศ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าครูเพศหญิง
3)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเอกชน จ�ำแนกตามสถานภาพบุคคล โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 4)   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�ำแนก
ตามเงินเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอัตราเงินเดือนมากมี
ความคิดเห็นสูงกว่าครูทมี่ อี ตั ราเงินเดือนน้อย  5) ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชน จ�ำแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   6) แนวทางในการสนองความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านของครูเอกชน ได้แก่ ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญแก่ครูทกุ ด้าน มีการนิเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการประเมินอย่างเป็นระบบ ชมเชยและให้รางวัลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จัดโครงการผลิตสื่อและจัดสวัสดิการให้แก่ครู
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ โรงเรียนเอกชน/ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ABSTRACT

The purposes of this research were to study satisfaction and responsive satisfaction
of teachers in elementary schools under the Office of Chonburi Educational Primary
Service Area 3. The sample of this study consisted of 332 teachers. The instruments used
for collecting the data was a rating-scales questionnaire with discrimination value being
.21 - .66 and its reliability value of .93. The statistical devices used were mean, standard
deviation and t – test
The findings revealed as follows.
1. The teacher’s satisfaction was found at the high level. But the salary and welfare
was found at moderate level.  
2. The job satisfaction of teachers as classified by gender was found non-significant
difference, but the aspect of working environment was found significant difference at
.05 level.     
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3. The job satisfaction of teachers as a whole and each aspect were found nonsignificant differences.
4. The job satisfaction of teachers as classified by salary and overall were nonsignificant differences, but on the aspect of welfare and salary were found significant
difference at .05 level.
5. The job satisfaction of teacher as classified by experiences and overall were
non-significant differences.   
6. The responsive satisfaction of teachers were as follows : recognition of teacher,
continuous supervision, systematic evaluation, praise and rewards, create school culture
and participative management, clear vision, production of teaching media, and teacher
welfare.
KEYWORDS : Satisfaction/ Private School/ the Office of Chonburi Primary Educational
Service Area 3  

ความเป็นมาและความส�ำคัญ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ก�ำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคมไทย โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เนื่องจาก “คน” เป็นเป้าหมาย
สุดท้ายที่จะได้รับทั้งผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็น ผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล
ทัง้ จิตใจ ร่างกาย ความรูแ้ ละทักษะความสามารถ เพือ่ ให้เพียบพร้อมทัง้ ด้าน“คุณธรรม” และ “ความรู”้
ซึ่งจะน�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”
การจัดการศึกษาในประเทศไทย เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของรัฐ แต่จากอดีตที่ผ่านมารัฐมี
ศักยภาพไม่เพียงพอที่จะจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ แบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้จดั ตัง้ โรงเรียนเอกชน
ทุกระดับและทุกประเภท (กรมวิชาการ, 2532, หน้า 3) การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทส�ำคัญที่ได้
สร้างสรรค์และพัฒนาประชากรส่วนหนึ่งของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน, 2539, หน้า 6) ผลผลิตด้านทรัพยากรบุคคลทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชนจ�ำนวนมากที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง ปรากฏให้เห็นที่เป็นประจักษ์
อย่างชัดเจน จึงกล่าวได้วา่ การศึกษาเอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิง่ ตลอดมา
(จ�ำรัส นองมาก, 2541, หน้า 43)
ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารคือกลไกส�ำคัญในการบริหารโรงเรียน ธีระรุญเจริญ (2546,
หน้า 5) กล่าวว่า โรงเรียนมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาและการบริหาร ต้องใช้ทั้งกระบวนการ
และปัจจัยจึงจะบรรลุผล ในกระบวนการจะอาศัยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู ซึ่งการบริหารบุคคล
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ของกระทรวง ศึกษาธิการนั้น รัฐบาลได้ถือว่าเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้บุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพครู โดยนโยบายหนึ่งในการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ก�ำหนดให้ปฏิรูประบบการผลิต และพัฒนาครูโดยเห็นว่า
บทบาทครูมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผู้จัดประสบการณ์ และบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการจัดการศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณพบว่าขาดการวางแผน และไม่ประสานงาน
กับการใช้ครู ท�ำให้การผลิตครูเกินความต้องการในบางสาขาวิชา และผลิตไม่พอในบางสาขาวิชา ในเชิง
คุณภาพการท�ำงานในหน้าที่ ครูยงั มีปญ
ั หาด้านคุณภาพ ครูจ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่มศี รัทธา ขาดอุดมการณ์
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู ท�ำให้ไม่สนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในหน้าที่ของตน นอกจากนี้
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของครูบางส่วน ส่งผลให้ภาพพจน์ที่สังคมเคยยกย่องในอดีตลดต�่ำลง
ซึ่งเหตุแห่งการเหนื่อยล้าและถดถอยของครู และส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องการไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่หรือได้รับการดูแลแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แต่ครูส่วนใหญ่จะเน้นการสอนหนังสือ
มากกว่าการฝึกให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูค้ ดิ เป็น แก้ปญ
ั หาเป็นตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (จรวยพร ธรณินทร์, 2543, หน้า 4) หากเกิดภาวะเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา
นานจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือขจัดให้บรรเทาลงได้   ในที่สุดครู
ก็จะเกิดความเครียดและความท้อถอยขึน้ มาได้ (Maslach, 1977, p.16) ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความมุง่ หวัง
ในชีวิตต�่ำ  หมดพลังที่จะท�ำงานต่อไป การท�ำงานเป็นไปอย่างเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้นในการ
ท�ำงาน เป็นเหตุให้การท�ำงานของบุคลากรในองค์การขาดประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดูแลจัดการการศึกษาใน 4 อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอศรีราชา อ�ำเภอเกาะสีชัง อ�ำเภอบางละมุงและอ�ำเภอสัตหีบ มีจ�ำนวนสถานศึกษาเอกชน
ในระบบระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั้งสิ้น 63 แห่งจ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จ�ำนวน 20 แห่ง ก่อนประถมศึกษา–ประถมศึกษา จ�ำนวน 6 แห่ง
ก่อนประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 24 แห่ง ก่อนประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 9 แห่ง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 2 แห่ง มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1 แห่ง
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 1 แห่ง จากการสรุปรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประจ�ำปี 2551
พบว่า มีครูยื่นค�ำร้องขอลาออกจ�ำนวน 198 คน ในปี 2552 จ�ำนวน 212 คน และในปี พ.ศ. 2553
จ�ำนวน 232 ด้วยเหตุผลที่ว่า ได้งานใหม่ และสอบบรรจุราชการได้ ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนขาดครู
เป็นจ�ำนวนมาก
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การลาออกของครูโรงเรียนเอกชนมีมากขึน้ ทุกปี  ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน
สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรีเขต 3 ว่ามีปัจจัยใดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจและปัจจัยใดที่ท�ำให้ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูลดลง ทั้งนี้เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2557 - กันยายน 2557

87

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน จ�ำแนกตามเพศ
สถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน  
3)  เพื่อหาแนวทางการตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาเรือ่ ง ความพึงพอใจและแนวทางการสนองความพึงพอใจในการปฏิบตั ขิ องครูโรงเรียน
เอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
ประชากรศึกษา
ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3  ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 2,485 คน  (ข้อมูล ณ วันที่
1  ตุลาคม พ.ศ. 2554)
กลุ่มตัวอย่าง
ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3  ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 332 คน ซึ่งก�ำหนดขนาด
ตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 607-610) โดยสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและ
แนวทางการสนองความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส� ำ นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นในการหาข้อมูลเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. การก�ำหนดนิยามของตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาแต่ละข้อ โดยให้มคี วามครอบคลุมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
2. แบบสอบถาม ความพึงพอใจและแนวทางการสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามคือ เพศ สถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จ�ำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านปกครองบังคับบัญชา ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส�ำเร็จในชีวติ ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความปลอดภัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert, 1932 อ้างถึงใน แสงเดือน ทวีสิน, 2545, หน้า72) จ�ำนวน 43 ข้อ โดยมีระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เพื่อใช้สัมภาษณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จากข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั วิเคราะห์มาแล้วในตอนที่ 2
โดยน�ำมาสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีสรุปและลดทอนข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. น�ำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากครูกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง
3. หลังจากทีท่ ำ� การศึกษาวิเคราะห์แบบสอบถามแล้ว ผูว้ จิ ยั จะน�ำปัจจัยข้อทีค่ รูโรงเรียนเอกชน
เกิดความพึงพอใจน้อยที่สุด มาท�ำแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการ โดยผู้วิจัย
จะท�ำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน�้ำหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึก
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ส�ำเร็จรูปส�ำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
5. น�ำผลค�ำนวณมาท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และทดสอบสมมติฐาน
ของการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัด ส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ใช้คะแนนเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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จ�ำแนกตามเพศ สถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบ
ค่าที (t-test)
3. วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางการสนองความพึงพอใจของครูใช้แบบพรรณนา โดย
หาค่าความถี่ที่เห็นสอดคล้องกันของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเอกชน โดยใช้วิธีการอุปมาน

เกณฑ์การแปลความ

การแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยก�ำหนด
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)
4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
01.0 – 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการวิจยั ความพึงพอใจและแนวทางการสนองความพึงพอใจในการปฏิบตั ขิ องครูโรงเรียน
เอกชน  สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สรุปได้ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า จ�ำนวนและร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนที่ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.97 และเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 279 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.03 มีสถานภาพโสด จ�ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 และสถานภาพสมรส จ�ำนวน
158 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 มีเงินเดือนน้อย จ�ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 และ
เงินเดือนมาก จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33และประสบการณ์การท�ำงานน้อย จ�ำนวน
210 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 และประสบการณ์การท�ำงานมาก จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ
36.75 ตามล�ำดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงระดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจ
ต่อลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจต่อสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
พึงพอใจต่อความส�ำเร็จในชีวิต ตามล�ำดับ
     1. ด้านปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความ สามารถ
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ในการตัดสินใจ ผู้บริหารมีวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจนโยบายของโรงเรียนเพื่อการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
และผู้บริหารมีนโยบายในการท�ำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม ตามล�ำดับ
2. ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ พอใจที่ได้รับการยอมรับ
นับถือในการปฏิบตั งิ าน ได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิบตั งิ าน และได้รบั การยอมรับ
นับถือในความรู้ความสามารถ ตามล�ำดับ
3. ด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
ได้รับความเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับก�ำลังใจในการท�ำงานจากเพื่อนร่วมงาน และมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานเสมอ ตามล�ำดับ
     4. ด้านความส�ำเร็จในชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ทุ่มเท ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตามล�ำดับ
     5. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความกระตือรือร้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีความพอใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และมีความภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ ตามล�ำดับ
    6. ด้านความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
6 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ความสะดวกในการเดินทางไปและกลับในการปฏิบัติงาน ความสบายใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
และผู้บังคับบัญชาให้ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ตามล�ำดับ
     7. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่เป็นสัดส่วนมีพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้อยากปฏิบตั งิ าน และโรงเรียนมีเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ ตามล�ำดับ
8. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อัตราเงินเดือน
เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ อัตราเงินเดือนเหมาะสมกับประสบการณ์การท�ำงาน และโรงเรียน
มีโครงการส่งเสริมสวัสดิการและรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จ�ำแนกตามเพศ สถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน พบว่า
การเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส� ำ นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�ำแนก
ตามเพศ สถานภาพบุคคล เงินเดือน และประสบการณ์การท�ำงาน ดังนี้
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1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ในด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าครูเพศหญิง
2. ครูที่มีสถานภาพบุคคลแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายด้านและโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
     3. ครูที่มีเงินเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้าน
ของเงินเดือนและสวัสดิการนั้นมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยครูที่มีอัตราเงินเดือนมากมีความคิดเห็นสูงกว่าครูที่มีอัตราเงินเดือนน้อย
     4. ครูที่มีประสบการณ์การท�ำงานต่างกันกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายด้านและ
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
แนวทางการสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สามารถสรุป
เป็นแนวทางการตอบสนองความพึงพอใจ ได้ดังนี้
1. การประเมินพฤติกรรมความดีความชอบอย่างเป็นระบบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในเรือ่ ง
ของพฤติกรรมในด้าน ขาด ลา มาสาย หรือผลงานที่เป็นประจักษ์กับทุกฝ่ายนั้น จะส่งผลให้ผู้ใต้
บังคับบัญชารู้สึกถึงความเท่าเทียม ยุติธรรม โปร่งใส และเกิดการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะน�ำไปพิจารณาเรื่องการปรับเงินเดือนด้วย
2. การชมเชย การให้รางวัล แก่คนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะช่วยท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้สึกมีเกียรติและได้รับการยกย่อง อย่างเช่นโครงการสร้างขวัญและก�ำลังใจของสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน อ�ำเภอศรีราชา จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับครูที่มีผลงานทางด้านการ
สอนดี โดยครูจะได้รับการประเมินจากกรรมการซึ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งโครงการนี้เป็น
โครงที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
3. การนิเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ จะช่วยท�ำให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารูส้ กึ ถึงความเป็นกันเองและไม่กดดัน
ระหว่างการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจของล็อค (Locke, 1976,
p.1302) ที่กล่าวว่า การนิเทศ คือ การได้รับความเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ แนะน�ำจากผู้บังคับบัญชา
สูงขึน้ ไป ด้วยความมีเทคนิคและกลวิธที ดี่ ี ความมีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี และความมีทกั ษะในการนิเทศงาน
ของผูบ้ ริหาร จะส่งผลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ และอาจจะเป็นแรงผลักให้แสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมา
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการ PDCA
และ Action Learning จะช่วยท�ำให้กฏเกณฑ์หรือนโยบายการท�ำงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ
วงจร PDCA ท�ำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน ซึ่งการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลด
ความสับสนในการท�ำงาน และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ท�ำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม ถือเป็นการน�ำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ยังเกิดการท�ำงานเป็นทีม สร้างสัมพันธไมตรีให้เกิดขึ้นในองค์การพร้อมกับการท�ำงาน
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5. การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้บริหาร จะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึงความมั่นคงในหน้าที่
การงานและสวัสดิภาพในชีวิตที่ดี กล่าวคือ วิสัยทัศน์เป็นตัวก�ำหนดทิศทางหรือแนวทางขององค์การ
ในอนาคต ดังนั้นวิสัยทัศน์ขององค์การ สามารถบอกอนาคตขององค์การนั้นๆ ได้
6. จัดโครงการผลิตสื่อโดยครูผู้สอน จะช่วยให้ทรัพยากรเพียงพอและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน กล่าวคือ อุปกรณ์สอื่ การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฉะนัน้ การจัดโครงการ
ผลิตสื่อโดยครูผู้สอนจะช่วยให้สื่อมีเพียงพอ ตรงกับหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ และลดค่าใช้จ่าย  
7. การจัดตั้งโครงการสวัสดิการครูอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาเรื่องเงินเดือน
และสวัสดิการได้ กล่าวคือ บางโรงเรียนไม่มีโครงการสวัสดิการครูอย่างชัดเจน บางโรงเรียนมีแต่
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งบางโครงการสามารถแบ่งเบาภาระครูได้ แต่ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ท�ำให้ครู
ขาดทีพ่ งึ่ ซึง่ ส่งผลเสียตามมาทัง้ ในเรือ่ งงานและส่วนตัว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรมีนโยบายในเรือ่ งโครงการ
สวัสดิการครู เพื่อให้ครูมีก�ำลังใจในการท�ำงานต่อไป
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
8.1 ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับครูในทุกๆ ด้าน  
8.2 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูไปสอบบรรจุราชการ

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและแนวทางการสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติของครู
โรงเรียนเอกชน  สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

1. ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอยู่ในระดับมาก
7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านเงินเดือนสวัสดิการ เช่น เมื่อเทียบค่าครองชีพ
กับเงินเดือนที่ได้รับแล้ว ครูมีความพึงพอใจน้อย เนื่องจากฐานเงินเดือนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา
ท�ำให้ครูรู้สึกว่าท�ำงานมากกว่าเงินเดือน เกิดการท้อถอย ดังนั้น ผู้บริหารควรมีโครงการที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการของครูที่ครูพึงจะได้โดยอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดกฏเกณฑ์ของสถานศึกษา
นั้นๆ เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติของครูให้ดียิ่งขึ้น
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ครูชายมีความพึงพอใจในการท�ำงานมากกว่าครูหญิง ดังนั้น
ผูบ้ ริหารจึงควรให้ครูหญิงมีสว่ นร่วมในการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพราะครูหญิงจะใส่ใจ
ในรายละเอียดได้มากกว่าครูชาย กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนต้องมีความสะอาดเรียบร้อย
มีอาคารสถานที่เพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม และมีความปลอดภัย ตลอดจนความ
พอเพียงจากปัจจัยต่างๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
3. แนวทางการสนองความพึงพอใจการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน ได้แก่
3.1 ผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับครูทุกด้าน
3.2 มีการนิเทศอย่างสม�่ำเสมอ
3.3 มีการประเมินอย่างเป็นระบบ
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ชมเชยและให้รางวัลผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
จัดโครงการผลิตสื่อ
จัดสวัสดิการให้แก่ครู

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพและความต้องการด้านเงินเดือนและสวัสดิการของครูโรงเรียน
เอกชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
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“

Never give up on something you really want.
However impossible things may seem, There’s always a way.

”

อย่ายอมแพ้ที่จะท�ำตามฝัน แม้ว่ามันดูยากเกินจะเป็นความจริงได้
จ�ำไว้เถอะว่า ทุกอย่างมีหนทางและความเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้น
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