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การศึกษาแบบผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามทฤษฎี ของเรดดิน
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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ ห ารตามทฤษฎี ข องเรดดิ น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน 444 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ น
อิสระต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ทฤษฎีของเรดดิน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารมากที่สุด คือ แบบประสาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ แบบ
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก และครู ผูส้ อนมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารน้อยที่สุดคือ
แบบบุกงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทฤษฎี ของเรดดิ น
ตามประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า ครู ผูส้ อนที่มีประสบการณ์ ทาํ งานต่างกัน มีความคิดเห็ น เกี่ ย วกับ
แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง แต่แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบบุกงาน ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
______________________
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3. การเปรี ย บเทีย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของข้า ราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and to compare the job satisfaction level of
the teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area. The
comparative study was classified according to zones of educational service area and work
experiences. The sample of this study consisted of 399 teachers under the jurisdiction of the Office
of Sakaeo Educational Service Area, Zone 1 and Zone 2. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation and t-test for independent samples.
The findings of the study were as follows:
1. Overall, the job satisfaction of the teachers under the jurisdiction of the Office of
Sakaeo Educational Service Area was at a high level. Further study in each aspect showed that all
aspects were at a high level, except for the aspect of salary that was at a moderate level. The aspect
obtaining the highest satisfaction was status, followed by interpersonal relation with superiors,
subordinates, and peers. The aspect obtaining the lowest satisfaction was salary.
2. The comparison of job satisfaction levels of the teachers showed that their job
satisfaction levels were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect.
3. The comparison of job satisfaction levels of the teachers who had different work
experiences showed that their job satisfaction levels were also different at a statistically significant
level of 0.05 overall and in each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุบ นั การปฏิรู ป การศึก ษาด้า นการบริ ห ารและการจัด การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลให้การจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย มีการกระจายอํานาจ
การบริ หารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิ การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม
2546 โดยยุบเลิกหน่วยงานเดิม และจัดตั้งสํานักงานในส่ วนกลางเพียง 6 สํานักงาน คือ สํานัก
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รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักงานทั้ง 6 แห่ ง ได้ดาํ เนิ นการตามภารกิจของตนเอง โดย
ปรับบทบาทจากการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เป็ นเพียงกําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา โดยจะต้องกระจายอํานาจการบริ หาร และการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาทั้ง 175 เขต ใช้อาคารสถานที่ของหน่ วยงาน
ราชการที่มีอยูเ่ ดิม ทั้งที่เป็ นอาคารของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด หรื ออาคารของโรงเรี ยน และรวมบุคลากรของแต่ละ
หน่ วยงานเข้าด้วยกัน ทําให้แต่ ละเขตพื้นที่ การศึกษามี ความพร้ อมแตกต่ างกัน ทั้งในเรื่ องอาคาร
สถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ และการบริ หารจัดการ นอกจากนี้ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องบางเรื่ องยังไม่ชดั เจน การกระจายอํานาจยังทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการ
ติดต่อสื่ อสาร ในพื้น ที่ห่างไกล รวมทั้งมีความยากลําบากในการเดิ นทางเพื่อติด ต่อประสานงาน
ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทําให้บางเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถให้บริ การ
แก่สถานศึกษาและครู ได้อย่างทัว่ ถึง
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจ การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วมี
ความพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก
2. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 และเขต 2 มีความพึงพอใจในการทํางานในระดับต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
3. เพื่อ ศึก ษาเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจในการทํา งานของข้า ราชการครู สายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10
ปี กับประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 2,265 คน เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 จํานวน 1,724 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,989 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
3,989 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน จํานวน 399 คน
การทําวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 225 คน และกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
จํานวน 174 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู
สายผูส้ อนในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎี สองปั จจัยของ
เฮอร์ ซเบอร์ ท ซึ่งมีท้ งั หมด 12 ด้าน ได้แก่ 1. ความสําเร็ จในงาน 2. การได้รับการยอมรับ 3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้า 6. เงินเดือน 7. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน 8. สถานะทางอาชีพ 9. นโยบายและการบริ หาร 10. สภาพการทํางาน 11. ความมัน่ คงใน
การทํางาน 12. วิธีการปกครองบังคับบัญชา เป็ นแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ กํา หนดขอบเขตและเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม
3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ต (อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2530 :79-80)
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง โดยใช้ขอ้ มูลจาก ข้อ 3.1 และ 3.2
3.4 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective
Coqruence) โดยใช้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปมาใช้
3.5 ปรับแก้ไขแบบสอบถามแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครู สาย
ผูส้ อนในสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว แล้ว นํา ผลที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (α) .99
3.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และตรวจสอบคุณแล้วมาจัดพิมพ์เป็ นต้นฉบับ
จํานวน 399 ฉบับ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว โดยใช้ค่ าสถิ ติ พ้ื นฐาน ได้แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับ ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10 ปี กับ
ประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
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สูงสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน
เมื่อพิจารณาตามเขตการศึกษา พบว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่ คง
ในการทํางาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 2 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ ว มงาน และข้อ ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจตํ่า สุ ด คือ
เงินเดือน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านความสําเร็ จในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความพึงพอใจกับผล
การปฏิบ ตั ิง านในรอบปี ที ่ผ ่า นมา รองลงมาคือ ท่า นสามารถแก้ปั ญ หาในการปฏิบ ตั ิง านจน
ประสบความสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ การ
ปฏิบตั ิงานของท่านสร้างความพึงพอใจและได้รับคําชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นส่ วนใหญ่
1.2 ด้านการได้รับการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานพิเศษที่สาํ คัญให้ปฏิบตั ิ รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมงานยอมรับความรู ้
ความสามารถในการทํางานของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เพื่อน
ร่ วมงานขอคําแนะนําในการปฏิบตั ิงานจากท่าน
1.3 ด้านลักษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานที่ท่านทําอยูท่ า้ ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ งานที่ท่านทําอยู่ ทําให้ท่านมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ทกั ษะและความชํานาญใหม่ ๆ
และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ
เวลาที่กาํ หนด
1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านไว้ใจ
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ท่ า นให้ ท าํ งาน โดยไม่ ต ้อ งควบคุ ม อย่า งใกล้ชิ ด รองลงมาคื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผนงานของหน่ วยงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้รับงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่ สมอ
1.5 ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน นําไปสู่ การพิจารณาบําเหน็จ ความ
รับผิดชอบประจําปี ได้ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีโอกาสได้ศึกษา
หาความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
1.6 ด้านเงินเดือน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงิ นเดื อนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ เงินเดื อนที่ท่าน
ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ได้รับ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
เงินสวัสดิการอื่น ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
1.7 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความสนิ ทสนมเป็ นกันเองกับเพื่อนร่ วมงาน รองลงมาคือ ท่านมีความเคารพ
และศรัทธาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เมื่อ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาเสมอ
1.8 ด้านสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านจะทํางานในหน้าที่ของท่าน
ให้เต็มความสามารถ เพื่อความสําเร็ จของโรงเรี ยน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ต่าง ๆ
ที่ท่านทําอยู่ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับความเชื่ อถือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
1.9 ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ รองลงมาคือ การจัดระบบงานช่ วยให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
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1.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ การจัดอาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่สะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ การจัดสภาพห้องทํางานที่เป็ นสัดส่ วนและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจใน
การทํางานตํ่าสุ ด คือมีเอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
1.11 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คื อ ท่านรู ้ สึกมัน่ คงในหน้าที่การงานปั จจุ บนั
รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจในตําแหน่ งหน้าที่การงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ
1.12 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีภาวะ
ผูน้ าํ รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชายึดระเบียบและหลักเกณฑ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน และข้อ
ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจในการทํา งานตํ่าสุ ด คือ วิธีก ารบริ ห ารของผูบ้ งั คับบัญ ชาช่ ว ยส่ งเสริ ม
บรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคื อ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
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เพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าในปั จจุบนั นี้ อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเรื่ องการเน้นให้เห็นว่างานมีความสําคัญ (Task
Implement) ไว้วา่ ผูบ้ ริ หารควรอธิบาย ชี้แจงหรื อทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกถึงความสําคัญของงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็ นงานในหน้าที่ใด ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความ
สะอาด ไปจนถึงระดับผูบ้ ริ หาร ทุกหน้าที่ต่างมีความสําคัญต่อภาพพจน์ และความสําเร็ จขององค์กร
ทั้งสิ้ น หากแต่ละหน้าที่บกพร่ อง ก็จะส่ งผลทางลบต่อองค์กร เมื่อพนักงานรู ้ถึงความสําคัญของงาน
ของตนก็จ ะรู ้สึก ภาคภูมิใ จ และรู ้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ร เป็ นแรงจูง ใจให้พ นัก งานทํา งาน
เต็มความสามารถ ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วจึงมีความพึงพอใจในการทํางานที่ทาํ อยู่ในระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ในปั จจุ บนั การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็ นกริ ยาหรื อวาจา ที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกันอย่างดี ซึ่ งตรงกับทฤษฎี
ความต้องการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลต้องการการยอมรับ ต้องการ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม ต้องการมี ความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิ กในกลุ่ม มีความเป็ นมิตร
ไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เดล คาร์ เนจี้ (Dail
Carnegies) ที่ว่า บุคคลมีความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่น ชอบตนเอง และเป็ นที่ยอมรับจากบุคคล
อื่น บุคคลที่ตอ้ งการความผูกพันสู งจะมีสิ่งจูงใจด้านความเป็ นมิตร และชอบสถานการณ์การร่ วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน และข้าราชการครู สายผูส้ อนมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน อาจเป็ นเพราะว่าเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู สายผูส้ อน
ในสถานศึก ษาสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว อาจไม่เ ป็ นที่พ อใจ ซึ่ ง ตามทฤษฎี
แรงจูงใจ ERG ของเอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้กล่าวถึงความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Need)
ว่าเป็ นความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็ นความต้องการได้รับการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ต้องการอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องใช้ต่างๆ ยารักษาโรค ผูบ้ ริ หาร
ควรตอบสนองความต้องการด้วยการให้ค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าจ้าง เงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงความรู ้สึก
มัน่ คงปลอดภัย จากการทํางาน ได้รับความยุติธรรม มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็ น
รู ปธรรมยิ่งขึ้นในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of
Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่ งภายในหน่ วยงานแล้ว ยังหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้า วหน้า ในทัก ษะวิชาชีพ ด้ว ย ในทฤษฎีการจูง ใจ ERG
กล่าวว่า ความต้องการสู งสุ ดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการ
ความสําเร็ จในชีวิต ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้พนักงานของตนเองให้เจริ ญก้าวหน้า ด้วยการพิจาณา
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เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ ง หรื อมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การ
งานสู งขึ้น อันเป็ นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี
(2547) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน เรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรั บผิดชอบ ด้าน
ความสํา เร็ จ ในงาน ด้า นนโยบายและการบริ ห าร ด้า นความสัม พัน ธ์ก บั เพื ่อ นร่ ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพของการทํางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน ด้าน
การได้รับการยกย่อง และด้านความก้าวหน้า สวนด้านเงินเดือนนั้นข้าราชการครู มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะว่า สภาพแวดล้อม สังคมและพื้นที่ต้ งั ของเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในละหน้าที่และในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษานั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น ก็จะทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาความคิด มีทกั ษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์การทํางานได้ดีกว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า เพราะฉะนั้นการเรี ยนรู ้การทํางานในองค์กร
ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานที่ต่างกันก็จะมีความคิดเห็ น
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด สํา นัก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด สุ พ รรณบุรี
ผลการวิจ ยั พบว่า ผลการเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี เมื่ อจําแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน ณ
โรงเรี ยนปัจจุบนั แล้ว พบว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ณ โรงเรี ยนปั จจุบนั
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น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ณ
โรงเรี ยนปั จจุบนั 10 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อํานาจ ศรี ศิลา (2545) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดย
ส่ วนรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนําตัวแปรที่มีความแตกต่างกันนํามาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน 11 - 15 ปี มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งกว่า ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไป และ
ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบข้อที่มีระดับความคิดเห็ นตํ่าสุ ด คือด้านเงินเดือน ผูว้ ิจ ยั
จึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ด้านเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อนได้รับเงินสวัสดิการอื่น
ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
2. ด้านสภาพการทํางาน สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตํารา เพื่อให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อนได้
ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
3. ด้า นความก้า วหน้า สถานศึก ษาควรให้โ อกาสข้า ราชการครู ส ายผูส้ อนได้ศึก ษาหา
ความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้วในด้านต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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