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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบผูน้าํของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของเรดดิน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 444 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้า t – test  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง  2 กลุ่ม ท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (Independent Samples) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม

ทฤษฎีของเรดดิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารมากท่ีสุด คือ  แบบประสาน  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ  แบบ
สัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก  และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารน้อยท่ีสุดคือ 
แบบบุกงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทฤษฎีของเรดดิน 
ตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง แต่แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบบุกงาน ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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              3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัการปฏิรูปการศึกษาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลใหก้ารจดัการศึกษามีเอกภาพดา้นนโยบาย  มีการกระจายอาํนาจ
การบริหารไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 7  กรกฎาคม  
2546 โดยยบุเลิกหน่วยงานเดิม และจดัตั้งสาํนกังานในส่วนกลางเพียง 6 สาํนกังาน คือ สาํนกั 
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รัฐมนตรี  สํานักงานปลดักระทรวง  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสาํนกังานทั้ง 6  แห่ง ไดด้าํเนินการตามภารกิจของตนเอง โดย
ปรับบทบาทจากการจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท เป็นเพียงกาํหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา  สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการศึกษา  โดยจะตอ้งกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 

การจดัตั้งสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขต ใชอ้าคารสถานที่ของหน่วยงาน
ราชการท่ีมีอยูเ่ดิม  ทั้งท่ีเป็นอาคารของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั/อาํเภอ สาํนกังานสามญั
ศึกษาจงัหวดั  สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั  หรืออาคารของโรงเรียน  และรวมบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานเขา้ด้วยกนั ทาํให้แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษามีความพร้อมแตกต่างกัน ทั้งในเร่ืองอาคาร
สถานท่ี  บุคลากร  วสัดุ อุปกรณ์  และครุภณัฑ ์ และการบริหารจดัการ  นอกจากน้ี กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งบางเร่ืองยงัไม่ชดัเจน การกระจายอาํนาจยงัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี ทาํให้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจไดไ้ม่สมบูรณ์ครบถว้น  อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการ
ติดต่อส่ือสาร ในพื้นท่ีห่างไกล รวมทั้งมีความยากลาํบากในการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทาํใหบ้างเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถใหบ้ริการ
แก่สถานศึกษาและครูไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

คาํสําคญั 
ความพึงพอใจ  การปฏิบติังานของขา้ราชการครู  
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1.  ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้มี

ความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัมาก 
2. ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 

เขต 1 และเขต 2  มีความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัต่างกนั 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบัขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  
ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 1 จาํนวน 2,265  คน  เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้
เขต 2  จาํนวน  1,724   คน  รวมประชากรทั้งหมด   3,989   คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
3,989  คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรทาโรยามาเน  จาํนวน    399   คน   

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว้เขต  1 จาํนวน  225  คน  และกลุ่มตวัอยา่งจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต  2  
จาํนวน  174  คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ไดแ้ก่  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน   
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครู

สายผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอร์ซเบอร์ท ซ่ึงมีทั้งหมด 12 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความสาํเร็จในงาน 2. การไดรั้บการยอมรับ 3.  ลกัษณะงาน  
4. ความรับผดิชอบ 5. ความกา้วหนา้ 6. เงินเดือน 7. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน  8.  สถานะทางอาชีพ  9.  นโยบายและการบริหาร  10.  สภาพการทาํงาน  11.  ความมัน่คงใน
การทาํงาน  12.  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา   เป็นแบบสอบถามชนิด  5  อนัดบั  ไดแ้ก่  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
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3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1 ศึกษาเอกสาร  และงานวิจ ัยที่เ กี่ยวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของ

แบบสอบถาม 
3.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ของลิเคิร์ต  (อา้งในวิเชียร  เกตุสิงห์, 2530 :79-80)  
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยใชข้อ้มูลจาก  ขอ้ 3.1 และ 3.2  
3.4 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Coqruence) โดยใชค่้า IOC  มากกวา่ 0.5  ข้ึนไปมาใช ้

3.5 ปรับแกไ้ขแบบสอบถามแลว้นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบัขา้ราชการครูสาย
ผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ แลว้นาํผลที่ไดม้าวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ (α) .99 
3.6 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณแลว้มาจดัพิมพเ์ป็นตน้ฉบบั 

จาํนวน 399  ฉบบั  เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.1 ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบั ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2  และท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  ปี กบั
ประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป โดยใชค่้าสถิติ t-test (Independent)  
 

ผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจ 
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สูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน  และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือเงินเดือน  
 เม่ือพิจารณาตามเขตการศึกษา พบวา่  
 ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 1  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่คง
ในการทาํงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เงินเดือน  

ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 2  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และขอ้ที่มีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ
เงินเดือน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
1.1  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านมีความพึงพอใจกบัผล
การปฏิบตัิงานในรอบปีที่ผ ่านมา รองลงมาคือ ท่านสามารถแกป้ัญหาในการปฏิบตัิงานจน
ประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ การ
ปฏิบติังานของท่านสร้างความพึงพอใจและไดรั้บคาํชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่   

1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ  ท่านไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานพิเศษท่ีสาํคญัใหป้ฏิบติั รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับความรู้
ความสามารถในการทาํงานของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  เพื่อน
ร่วมงานขอคาํแนะนาํในการปฏิบติังานจากท่าน  

1.3  ดา้นลกัษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานท่ีท่านทาํอยูท่า้ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ  งานท่ีท่านทาํอยู ่ทาํให้ท่านมีโอกาสไดเ้รียนรู้ทกัษะและความชาํนาญใหม่ ๆ  
และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบั
เวลาท่ีกาํหนด  

1.4  ดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไวใ้จ 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

137 

ท่านให้ทาํงาน โดยไม่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานของหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่สมอ  

1.5  ดา้นความกา้วหนา้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานในหนา้ท่ีรับผิดชอบของท่าน  เป็นส่ิงท่ีสร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าท่ีรับผิดชอบของท่าน นาํไปสู่การพิจารณาบาํเหน็จ ความ
รับผดิชอบประจาํปีได ้และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ท่านมีโอกาสไดศึ้กษา
หาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ  

1.6  ดา้นเงินเดือน  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่
ในระดบัปานกลางทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้  เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดบัมาก  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ เงินเดือนท่ีท่าน
ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
เงินสวสัดิการอ่ืน ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ  

1.7  ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ ท่านมีความสนิทสนมเป็นกนัเองกบัเพื่อนร่วมงาน  รองลงมาคือ  ท่านมีความเคารพ 
และศรัทธาต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ เม่ือ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถใหค้าํแนะนาํและช่วยแกไ้ขปัญหาเสมอ  

1.8  ดา้นสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านจะทาํงานในหนา้ท่ีของท่าน
ใหเ้ตม็ความสามารถ เพื่อความสาํเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีต่าง ๆ
ท่ีท่านทาํอยู่ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านไดรั้บความเช่ือถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  

1.9  ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ การจดัระบบงานช่วยให้เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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1.10  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ การจดัอาคารสถานท่ี หอ้งนํ้ า ท่ีสะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ การจดัสภาพห้องทาํงานท่ีเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบติังาน รองลงมาคือ 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีความเหมาะสมต่องานท่ีรับผิดชอบ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจใน
การทาํงานตํ่าสุด  คือมีเอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ   

1.11  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงานปัจจุบนั 
รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการ
ทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุ 

1.12  ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีภาวะ
ผูน้าํ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชายึดระเบียบและหลกัเกณฑม์าใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และขอ้
ที่มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ วิธีการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาช่วยส่งเสริม
บรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน  

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
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เพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือเงินเดือน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าในปัจจุบนัน้ีอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเร่ืองการเนน้ให้เห็นว่างานมีความสาํคญั (Task  
Implement)  ไวว้า่ผูบ้ริหารควรอธิบาย  ช้ีแจงหรือทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกถึงความสาํคญัของงาน
ท่ีพนกังานรับผดิชอบ  ไม่วา่จะเป็นงานในหนา้ท่ีใด  ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภยั  พนกังานทาํความ
สะอาด ไปจนถึงระดบัผูบ้ริหาร  ทุกหนา้ท่ีต่างมีความสาํคญัต่อภาพพจน์  และความสาํเร็จขององคก์ร
ทั้งส้ิน  หากแต่ละหนา้ท่ีบกพร่อง  ก็จะส่งผลทางลบต่อองคก์ร  เม่ือพนกังานรู้ถึงความสาํคญัของงาน
ของตนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นแรงจูงใจให้พนักงานทาํงาน
เต็มความสามารถ ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้จึงมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีทาํอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ในปัจจุบนัการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎี
ความตอ้งการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลตอ้งการการยอมรับ  ตอ้งการ
การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการมีความสัมพนัธ์และผูกพนักบัสมาชิกในกลุ่ม มีความเป็นมิตร
ไมตรี  และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เดล  คาร์เนจ้ี  (Dail  
Carnegies)  ท่ีว่า  บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืน ชอบตนเอง  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคล
อ่ืน  บุคคลท่ีตอ้งการความผกูพนัสูงจะมีส่ิงจูงใจดา้นความเป็นมิตร  และชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั และขา้ราชการครูสายผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน
ตํ่าสุด คือ เงินเดือน อาจเป็นเพราะว่าเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูสายผูส้อน
ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ อาจไม่เป็นที่พอใจ ซ่ึงตามทฤษฎี
แรงจูงใจ  ERG ของเอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการมีชีวิตอยู ่ (Existence  Need) 
ว่าเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็นความตอ้งการไดรั้บการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ตอ้งการอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชต่้างๆ ยารักษาโรค  ผูบ้ริหาร
ควรตอบสนองความตอ้งการดว้ยการให้ค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจา้ง  เงินเพิ่มพิเศษ  รวมถึงความรู้สึก
มัน่คงปลอดภยั  จากการทาํงาน  ไดรั้บความยุติธรรม  มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึนในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  (Possibility  of  
Growth) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถไดร้ับความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย ในทฤษฎีการจูงใจ ERG  
กล่าวว่า  ความตอ้งการสูงสุดของบุคคล  ไดแ้ก่  ความตอ้งการไดรั้บการยกย่อง  และความตอ้งการ
ความสาํเร็จในชีวิต ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังานของตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ ดว้ยการพิจาณา 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

140 

เล่ือนขั้น  เล่ือนตาํแหน่ง  หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกวา้งข้ึน  โดยมีหน้าท่ีการ
งานสูงข้ึน  อนัเป็นโอกาสท่ีพนกังานจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  
(2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู  สังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก  9  ดา้น  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น
ความสําเร็จในงาน  ดา้นนโยบายและการบริหาร  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื ่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นสภาพของการทาํงาน  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
การไดรั้บการยกยอ่ง  และดา้นความกา้วหนา้  สวนดา้นเงินเดือนนั้นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง   

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดลอ้ม สังคมและพื้นที่ตั้งของเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อน
ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในละหน้าท่ีและในแต่ละ
ดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากข้ึน ก็จะทาํให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาความคิด มีทกัษะดา้นต่างๆเพิ่มมากข้ึน และสามารถวิเคราะห์การทาํงานไดดี้กว่า
ขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การทาํงานในองคก์ร
ตอ้งใชร้ะยะเวลา ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานท่ีต่างกนัก็จะมีความคิดเห็น
ต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู  สังกดัสําน ักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ 
โรงเรียนปัจจุบนัแลว้ พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบนั 
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น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ ณ 
โรงเรียนปัจจุบนั  10  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อาํนาจ ศรีศิลา (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารย์
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดย
ส่วนรวมพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือนาํมาเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และนาํตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนันาํมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  11 - 15 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกว่า ประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไป และ
ประสบการณ์  5 – 10  ปี  ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  .05   
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ พบขอ้ที่มีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุด  คือดา้นเงินเดือน  ผูว้ิจยั
จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 
                    1. ดา้นเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการครูสายผูส้อนไดรั้บเงินสวสัดิการอ่ืน 
ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
             2. ดา้นสภาพการทาํงาน  สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตาํรา เพื่อให้ขา้ราชการครูสายผูส้อนได้
ศึกษาคน้ควา้  อา้งอิงเพียงพอ   
             3. ดา้นความกา้วหน้า สถานศึกษาควรให้โอกาสขา้ราชการครูสายผูส้อนไดศ้ึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ  ดงัน้ี 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ในดา้นต่างๆ 
3. ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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