
 

 

 
 
 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

พกิลุ  ไชยศรีหา 

 
 
 

 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พทุธศักราช 2556 



 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

พกิลุ  ไชยศรีหา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พทุธศักราช 2556 



 

 

SATISFACTION OF TEACHERS PERFORMANCE IN BASIC  
EDUCATION UNDER SUPERVISION OF LOEI  

PRIMARY EDUCATIONAL SCHOOL  
OFFICE AREA 3 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PIKUL CHAISRIHA 
 

 
 
 
 

 
A  THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

GRADUATE SCHOOL 
MAHAMAKUT BUDDHIST   UNIVERSITY 

B.E.2556 (2013) 







ก 

หัวข้อสารนิพนธ์ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย     
เขต 3 

ช่ือนักศึกษา : พกิุล  ไชยศรีหา 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษา : รศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะ 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม : ดร. พรสมบัติ  ศรีไสย 
ปีการศึกษา : 2556 
   

 
บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน 5 ดา้น คือ 
ดา้นความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และดา้นความมัน่คงในการท างาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้น จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  านวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ครูผูส้อนมีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 แต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 



 ข 

Thematic Title : Satisfaction of Teachers Performance in Basic Education 
Institutes under Loei Primary Educational Service Area 
Office 3 

Student’s Name : Pikul  Chaisriha 
Department : Educational  Administration 
Advisor : Assoc.Prof.Dr.Wirot  Sanrattana 
Co-Advisor : Dr. Pornsombat  Srisai 
Academic Year : B.E. 2556 (2013) 
   
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of satisfaction of teachers 
performance in basic education institutes under Loei Primary Educational Service Area Office 3 
in 5 aspects namely success of the work, recognition, responsibility, human relationship, and 
stability in jobs and to compare the level of satisfaction in above-mentioned 5 aspects of teachers 
classified by education and sizes of schools. The data were collected from 226 teachers using a 5-
Likert scale questionnaire with reliability value at 0.93. The statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.  

 
The results of the research were as follows: 

 The level of satisfaction of teacher performance in basic education institutes under Loei 
Primary Educational Service Area Office 3 was high in every aspect, the comparison on the level 
of satisfaction classified by education expressed that the difference was statistically significant at 
0.01 in the aspect of recognition and stability in jobs but it showed no significant difference in the 
aspect of success of the work, responsibility, and human relationship, and the comparison on the 
level of satisfaction of teacher performance classified by sizes of schools expressed that the 
difference was statistically significant at 0.01 in every aspect.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

มาตรา 4 กล่าวว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้
และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั การพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่วา่จะเป็นในดา้น
พฒันาการเรียนการสอน การแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอน บุคลากรท่ีมีความส าคญัในดา้นคุณภาพ
การศึกษาท่ีจะให้ความรู้ทกัษะและทศันคติท่ีดีงามให้กับเยาวชนในชาติได้โดยตรงท่ีสุดได้แก่ 
บุคลากรทางการศึกษา และครูผูส้อน ซ่ึงผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้ าจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม ช้ีแนะ ดูแล บ ารุงขวญัและก าลงัใจของบุคลากรและเพื่อน
ร่วมงานใหมี้ความกระตือรือร้น สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าองคก์รมี
บทบาทในการน าทางและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตาม ตอ้งรู้จกัใชค้วามพยายาม ท่ีจะดึงเอา
ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาบูรณาการเขา้กบัเป้าประสงคข์ององคก์รกบัการจูงใจปัจเจก
บุคคล ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้มีความสามรถด าเนินการปฏิบติัหน้าท่ีและแก้ไข
ปัญหาขององคก์ร เนน้ประสิทธิภาพของการท างานดา้นคุณภาพมากกวา่ปริมาณ 1  

ปัจจุบนัการใชค้นท างานมิไดค้  านึงเฉพาะความรู้ความสามารถของบุคคลอยา่งเดียวเท่านั้น 
แต่ตอ้งยึดเอาความพึงพอใจในการท างานนั้นๆเป็นส าคญั เพราะแมว้า่คนจะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใด ถา้หากขาดความจริงใจหรือความพึงพอใจในงานท่ีท าแลว้ผลงานก็คงไม่อาจส าเร็จอยา่งมี
คุณภาพ จะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจในการท างานท่ีท าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัและตอ้งค านึง
อยูเ่สมอ ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จก็คือ ความพึงพอใจในการท างาน ดงันั้น

                                                 
1ญฐัวชัร จนัทรโรธรณ์, กำรบริหำรของผู้น ำในทศวรรษหน้ำ, วารสารการศึกษา, ฉบบัท่ี 23, 

2545, (อดัส าเนา), หนา้ 30. 
 



2 
 

จึงสรุปไดว้า่การจดัการให้มีประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งประกอบดว้ยภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและความ
พึงพอใจในการท างานของครู2 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า ครูผูส้อนยา้ยออกเป็นจ านวน
มากส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตกต ่า รวมทั้งผลการสอบ O-net ต ่ากวา่ระดบัชาติ
จากผลการประเมิน จากส านกัทดสอบทางการศึกษาปี 25553 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อเป็นขอ้มูล
และแนวทางในการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกบัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ใน 5 ดา้น คือดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือด้านความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คง
ในการท างานและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนจ าแนกตามระดบั
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ใน 5 ดา้น  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย  
จากผลการวิจยัของ เกษม ค ำศรีและของมณี ดว้งโสนซ่ึงศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาและมี
การเปรียบเทียบระดับการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพบวา่แตกต่างกนั ดงันั้นการวิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จ ด้านการยอมรับนบัถือ ดา้นความ

                                                 
2กิตติมา ปรีดีดิลก,  กำรบริหำรและกำรนิเทศกำรศึกษำเบือ้งต้น,  (กรุงเทพมหานคร: อกัษร

พิพฒัน์, 254), หนา้ 320. 
3ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 3, บริบททั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนกำรศึกษำ, สืบคน้

จาก http://www. loei3.go.th. 
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รับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความมัน่คงในการท างาน เม่ือจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกนัพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานเลยเขต 3 มีความ
แตกต่างกนั 
   

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว ้ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ระดบัวฒิุการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดสถานศึกษา  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คงในการท างาน 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ครูผูส้อนในสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  านวน 543 คน  
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ไดแ้ก่สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจ

จะเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ในลกัษณะบวก คือ พอใจ นิยมชมชอบ 
สนบัสนุนหรือเจตคติท่ีดีต่อบุคคล เม่ือเขาไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ แต่ความรู้สึกดงักล่าว
จะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง  

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบหรือพอใจท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
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ด้ำนควำมส ำเร็จของงำน  หมายถึง การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย งานพิเศษท่ีได้รับ
มอบหมาย ความสามารถในการแกปั้ญหา การช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา และการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน 

ด้ำนกำรยอมรับนับถือ หมายถึง ความรู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ี
ปฏิบติัอยู ่การมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานและบุคคล
อ่ืน 

ด้ำนควำมรับผดิชอบ หมายถึง การไดท้  างานอยา่งอิสระ ความตั้งใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มี
การแบ่งงานใหรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสมและไดรั้บการมอบหมายใหท้ างานพิเศษ  

ด้ำนสัมพันธ์ระหว่ำงบุคล หมายถึง การไดรั้บความเป็นกนัเอง ความช่วยเหลือการปฏิบติั
ตนและการร่วมปฏิบติังานกับผูบ้งัคบับญัชา ความรักความสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
ความเป็นมิตร และการไดพ้บปะสังสรรคก์นัในบางโอกาส 

 ด้ำนควำมมั่นคงในกำรท ำงำน หมายถึง การความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความย ัง่ยืนของอาชีพ
ในการท างาน ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ  

 ครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท่ีเป็นสถานศึกษาของรัฐบาล 

วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของครูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกเป็น  
 ปริญญำตรีลงมำ หมายถึง ครูผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือต ่ากวา่

ปริญญาตรี เช่น ประกาศวชิาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ,อนุปริญญา เป็นตน้ 
สูงกว่ำปริญญำตรี หมายถึง ครูผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เช่น 

ระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
ขนำดสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอนในระดบั

ก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 
3 แบ่งออกเป็น 3 ขนาด   

สถานศึกษาขนาดเล็ก คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน 
สถานศึกษากลาง คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป  
สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัก่อน

ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 
 แนวทำงในกำรส่งเสริมควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนในถำนศึกษำข้ัน

พื้นฐำน หมายถึง ปัจจัยเก้ือหนุนท่ีมีต่อทัศนคติ ความรู้สึกในทางบวกของครูผูส้อนในการ
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ปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
เป็นแรงผลกัดนัให้ครูผูส้อนท างานดว้ยความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำกำรศึกษำกำรประถมศึกษำเลยเขต 3 หมายถึง หน่วยงานของ
รัฐท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงานและจดัการศึกษาใน 3 อ าเภอ ของจงัหวดัเลย ไดแ้ก่ 
อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ อ าเภอนาแห้ว โดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มสถานศึกษา มีจ านวนทั้งส้ิน 
116 โรง 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
1.6.1 ท าให้ทราบแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

1.6.2 ท าให้ทราบแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการแกปั้ญหาการด าเนินงาน
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

1.6.3 ท าให้ทราบแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 



 

 

 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัได้แนวคิดและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4 องคป์ระกอบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั  
 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างความพงึพอใจ  
 ทฤษฏีพืน้ฐานของการสร้างความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องการให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของตนอุทิศแรงกายแรงใจและก าลัง 
สติปัญญาในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งค านึงถึงการจูงใจในการท างานของคนได้อย่างถูกตอ้งโดยพยายามสนองตอบต่อ
ความต้องการของคนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงเม่ือคนได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการแลว้จะก่อให้เกิดความพอใจและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจูงใจทฤษฎีความพึงพอใจของนกัจิตวิทยาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการขั้นพื้นฐาน (Needshierarchytheory) ของมาสโลว์
(Maslow)ไดมี้หน่วยงานและนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 พนัส หันนาคินทร์ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับล าดับขั้นของความต้องการของมาสโลว ์
(Maslow) ซ่ึงถือวา่มี 5 ระดบัไวด้งัน้ี 
 ระดบั 1 ความตอ้งการทางกายเพื่อความอยูร่อดของชีวิตคือความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานใน
การด ารงชีวติเช่นอากาศน ้าอาหารและยงัหมายรวมถึงความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ทางเพศเป็นตน้ 
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 ระดับ 2 ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตท าให้คนมีความมั่นใจท่ีจะท างานโดย
ปราศจากความกงัวลอนัจะเป็นตน้เหตุของการเส่ือมสุขภาพทางจิตและทางกายเม่ือมีความรู้สึก ไม่
ปลอดภยัทางกายหากไม่หลบหนีจากภาพการณ์อนันั้นก็อาจจะหนัมาไปทางตรงขา้มคือการหาพวก
เพื่อตอบโตห้รือหนีจากสภาพนั้นหรือหาทางเอาตวัรอดดว้ยวิธีการต่างๆรวมทั้งพยายามสร้างกลุ่ม
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตวัเองและผูท่ี้อยูใ่นภาวะเดียวกนัไม่วา่จะเป็นไปทางใดยอ่มไม่เป็นผลดี
ต่อการท างานในองคก์ารทั้งส้ิน 
 ระดบั 3 การตอ้งการความรักและความยอมรับจากบรรดาเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่าพอท่ีจะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ด้วยว่าเท่าเทียมกันถึงแมอ้าจจะมี
บางส่วนดว้ยกวา่คนอ่ืนก็จะพยายามหาคุณสมบติัอ่ืนมาทดแทน 
 ระดบั 4 ความตอ้งการท่ีจะไดเ้กียรติช่ือเสียงหรือศกัด์ิศรีให้เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนการมี
อ านาจหรืออิทธิพลเหนือคนอ่ืนเช่นตอ้งการต าแหน่งสูง(เพราะแสดงว่ามีอ านาจเหนือคนอ่ืนหรือ
เป็นท่ีเกรงกลงัของคนอ่ืน)การมีอ านาจเหนือคนอ่ืนนั้นก็เป็นเคร่ืองแสดงอย่างหน่ึงว่าสามารถท า
อะไรไดต้ามท่ีใจตอ้งการเป็นตน้ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งทางบวกคือการมีคุณธรรมอนัสูงส่งเป็นท่ียอมรับ
และมีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามค าพดู หรืออาจเป็นทางลบ เช่น บุคคล ท่ีเป็น“เจา้พ่อ”ท่ี
ใครๆก็กลวัอ านาจเม่ือพดูอะไรก็ไม่ค่อยมีใครกลา้คดัคา้นเป็นตน้ 
 ระดบั 5 ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Achievement หรือ Selfrealization หรือ
Selffulfillment) มาสโลว์ (Maslow) ผู ้ซ่ึงเสนอทฤษฎีล าดับขั้ นความต้องการขั้ นพื้นฐาน 
(Needshierarchytheory) สรุปไดว้่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีความตอ้งการอยา่งไม่ส้ินสุดขอ้สรุปน้ีเกิดข้ึน
หลงัจากท่ีไดไ้ปสังเกตปฏิกิริยาของคนจ านวนมากท่ีตนไดท้  างานดว้ยในบริเวณคลินิกแห่งหน่ึง 
 เม่ือเห็นว่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีลกัษณะดงักล่าวจึงมีความเห็นต่อไปวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท า
ใหค้วามตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละคนไดรั้บความพึงพอใจเพราะมนุษยแ์ต่ละคนมีล าดบัขั้นของความ
ตอ้งการทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) มีสมมติฐานเบ้ืองตน้อยู4่สมมติฐานดว้ยกนัคือ 
 1. เม่ือความตอ้งการอย่างหน่ึงไดรั้บการตอบสนองหรือไดรั้บการท าให้พอใจแลว้ความ
ตอ้งการนั้นจะไม่เป็นตวักระตุน้อีกต่อไปแต่จะมีความตอ้งการในระดบัท่ีสูง 
 2. โครงสร้างหรือข่ายของความตอ้งการส าหรับคนส่วนใหญ่ยุง่ยากสลบัซบัซ้อนและมีเป็น
จ านวนมากมายท่ีไปมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน 
 3. โดยทัว่ไปความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกว่าจะไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการ ในระดบัต ่า
กวา่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือยงัไม่ไดรั้บการท าใหเ้กิดความพอใจ 
 4. มีวิธีต่างๆมากมายท่ีจะท าให้ความต้องการในระดับท่ีสูงกว่าได้รับการตอบสนอง
มากกวา่ความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากวา่ 
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จากสมมติฐานดงักล่าวมาสโลว ์(Maslow) ไดน้ ามาเป็นเกณฑ์หรือหลกัการในการจ าแนก
ความตอ้งการของคนออกเป็นล าดบัขั้น 5 ขั้นดว้ยกนัดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2.1 ล าดับข้ันของความต้องการตามทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) 
 

 1. ความตอ้งการขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนพื้นฐานความตอ้งการในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
ของความต้องการทางกาย(Physiological needs)ความตอ้งการทางกายภาพเป็นความต้องการ
พื้นฐานหรือเป็นความตอ้งการขั้นแรกของบุคคลแต่ละคนตวัอย่างของความตอ้งการในขั้นน้ีไดแ้ก่
อาหารยาเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีอยูอ่าศยัความตอ้งการในส่ิงเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นแก่ 
ร่างกายโดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปในการตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี จน

ความตอ้งการ 

ความส าเร็จ 

สมหวงัในชีวติ 

ความตอ้งการ 

ช่ือเสียง 

ความรักความตอ้งการ 

ความรัก 

ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 

ความตอ้งการทางร่างกาย 
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กระทัว่เกิดความพอใจจึงจะแสวงหาความตอ้งการในขั้นหรือในล าดบัต่อไปเช่นถา้บุคคลยงัมีความ
หิวหรือยงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัก็จะไม่สนใจความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ีสูงกวา่แต่ถา้เม่ือใดความหิวหรือ
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บการตอบสนองหรือท าให้ไดรั้บความพึงพอใจบุคคลจึงจะตอ้งการในขั้นท่ีสูง
กวา่เป็นตน้ 
 ในแง่ของการบริหารลูกจา้งคนงานท่ีไดรั้บแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้จากความตอ้งการอนัน้ี
จะเกิดความกงัวลจิตใจวา้วุน่ถา้ผูบ้ริหารรู้และเขา้ใจสามารถใชค้วามตอ้งการดงักล่าวเป็นตวักระตุน้
ใหผู้ร่้วมงานหรือท าใหผู้ร่้วมงานตั้งใจท างานได ้  

2. ความตอ้งการขั้นท่ีสองคือความตอ้งการด้านความมัน่คงปลอดภยั (Security needs) 
ความตอ้งการทางดา้นน้ี ไดร้วมเอาความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัความมัง่ 

ความต้องการทางด้านน้ีได้รวมเอาความต้องการทางด้านความปลอดภัยความมั่งคงและการ
ปราศจากความเจ็บปวดขู่เข็ญคุกคามหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไวด้้วยความต้องการด้านน้ี
เหมือนกับกรณีของความต้องการทางกายกล่าวคือเม่ือความต้องการในเร่ืองน้ียงัไม่ได้รับ 
การตอบสนองหรือยงัไม่ไดท้  าใหไ้ดรั้บความพึงพอใจพวกลูกจา้งคนงานจะมีความกงัวลหมกมุ่นอยู่
กบัความตอ้งการเหล่าน้ีเม่ือเป็นเช่นน้ีงานใดๆก็ตามท่ีสนบัสนุนส่งเสริมความมัง่คงปลอดภยัและ
ปกป้องคุม้ครองในระยะยาวงานนั้นจะไดรั้บการยกยอ่งหรือพิจารณาวา่มีคุณค่าโดยทัว่ไปแลว้ความ
ตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีส าคญัส าหรับลูกจา้งคนงานผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการน้ีใน
การบริหารมกัจะมีการเนน้เร่ืองของกฎและระเบียบต่างๆท่ีจะท าให้เกิดความมัง่คงปลอดภยัในการ
ท างานจะให้ความส าคญักบัผลประโยชน์พิเศษท่ีให้กบัลูกจา้งคนงานนอกจากค่าจา้งรวมทั้งจะให้
ความส าคญักับการปกป้องคุม้ครองลูกจ้างในเร่ืองของการท่ีจะน าเอาเคร่ืองจกัรมาใช้แทนคน 
ในทางการอุตสาหกรรมถ้าผูบ้ริหารคนใดท าเช่นนั้นได้โดยทัว่ไปจะท าให้ลูกจ้างคนงานตั้งใจ
ท างานเหมือนกบัเป็นขา้ราชการท่ีดี (Good bureaucrats) 

3. ความตอ้งการขั้นท่ีสามคือความตอ้งการทางดา้นความรัก (Affiliation or social needs) 
ความตอ้งการทางดา้นน้ีไดรั้บเอาความตอ้งการดา้นมิตรภาพความรักและการเป็นเจา้ของไวด้ว้ยใน
แง่ของหลกัการบุคคลเม่ือได้รับการตอบสนองความตอ้งการทางกายและความตอ้งการทางด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัก็จะมีความตอ้งการทางดา้นความรักเกิดข้ึนตามมาโดยทัว่ไปถา้ความตอ้งการ
น้ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นตวักระตุน้หรือเป็นตวัจูงใจเบ้ืองตน้จะท าให้บุคคลเห็นคุณค่าของงานใน
แง่ของการเปิดโอกาสส าหรับการแสวงหาและการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยูท่ี่อบอุ่นรวมทั้ง
การประสานสามคัคีรักใคร่ปรองดองระหวา่งกนั 
 กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คืองานท่ีเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรคท์างสังคมระหวา่งผูร่้วมงาน
มกัจะไดก้ารพิจารณาว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจร่วมงานว่าพยายามด้ินรนเพื่อให้ความ
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ตอ้งการน้ีไดรั้บการตอบสนองจะตอ้งมีการจดักิจกรรมพิเศษให้เกิดข้ึนกบักลุ่มผูร่้วมงานเช่น การ
แข่งขนักีฬาไปเท่ียวปิกนิกและการสังสรรคร่์วมกนัเป็นตน้ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บ
อนัเน่ืองจากการจดักิจกรรมดงักล่าวท่ีตามมาก็คือความจงรักภกัดีท่ีบุคคลจะมีต่อหน่วยงานหรือ
องคก์าร 
 ความตอ้งการทางด้านการมีช่ือเสียง (Esteem or recognition needs) โดยทัว่ไปความ
ตอ้งการน้ีไดร้วมเอาความรู้สึกส่วนตวัในความส าเร็จและการตระหนกัหรือการไดก้ารยอมรับนบั
ถือจากบุคคลอ่ืนในแง่ของหลกัการบุคคลท่ีตอ้งการให้บุคคลอ่ืนยอมรับความสามารถของพวกตน
มกัจะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความส าเร็จช่ือเสียงความมีเกียรติโอกาสต่างๆท่ีจะท าให้พวกตนไดรั้บ
การส่งเสริมสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความตอ้งการในเร่ืองความเป็นเลิศความเช่ียวชาญ ในการแกไ้ข
ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความตอ้งการในเร่ืองความเป็นเลิศ ความเช่ียวชาญในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆรวมทั้งการมีความตอ้งการในเร่ืองทกัษะหรือความช านาญและความตอ้งการใน
เร่ืองความเป็นอิสระ 
 โดยทัว่ไปความตอ้งการเหล่าน้ีถือเป็นความรู้สึกส่วนตวัหรือความรูสึกภายในของบุคคล ท่ี
จะเป็นเคร่ืองช้ีหรือวดัการมีช่ือเสียงของบุคคลไดเ้ช่นเดียวกบัความตอ้งการในเร่ืองการไดรั้บการ
ยอมรับนับถือความมีเกียรติการมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน การได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมการ
ไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนถือเป็นเคร่ืองช้ีวดัภายนอกว่าสถานภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ได้
บรรลุผล ของการมีช่ือเสียง โดยทัว่ไปบุคคลใดท่ีประสบความส าเร็จในความต้องการน้ี จะมี
ความรู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่ามีความสามารถพอเพียงและจะมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ใน
ขณะเดียวกนัถา้บุคคลไม่สามารถท าใหค้วามตอ้งการน้ีบรรลุผลตามท่ีตนมุ่งหวงัจะมีความทอ้แทใ้จ 
 ดงันั้น ในแง่ของการบริหารท่ีเห็นความส าคญัของความตอ้งการทางดา้นน้ีจะตอ้งพยายาม
กระตุน้หรือจูงใจให้ลูกจา้งคนงานใชค้วามพยายามในการเอาชนะท่ีมีความยากเพราะถา้คนงาน ท า
ได้ส าเร็จก็จะท าให้มีความรู้สึกว่าพวกตนมีคุณค่าขณะเดียวกนัจะท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
เพิ่มข้ึน 
 1. ความตอ้งการขั้นสุดทา้ยคือความตอ้งการความส าเร็จสมหวงัในชีวติ ความตอ้งการน้ีเป็น
ความตอ้งการขั้นสุดยอดของบุคคลหลงัจากความตอ้งการขั้นต่างๆ ได้รับการตอบสนองมาแล้ว
โดยทัว่ไปบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีบรรลุความตอ้งการในชั้นน้ี จะมีความรู้สึกยอมรับตวัเองจะมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและจะมีความรู้สึกวา่ ตนเองมีความไม่ล าเอียงเพิ่มข้ึนขณะเดียวกนั
จะมีความปรารถนาในความสันโดษ 
 ดงันั้นในแง่ของการบริหารผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะตอ้งพยามยามท่ีจะ
กระตุน้หรือจูงใจให้ผูร่้วมงานตระหนกัว่าการเปล่ียนแปลงใหม่ ท่ีจะตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์



11 
 

 

จะตอ้งให้ผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยหรือในกรณีท่ีมีงานใดก็ตามท่ีมีความทา้ทายก็จะตอ้งให้
ผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ถา้ผูบ้ริหารท าเช่นนั้นไดก้็จะมีส่วนช่วยท าใหผู้ร่้วมงานมีการยอมรับ
ตนเองเห็นวา่ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีทา้ทาย1 
 สุพจน์ นิลหมื่น ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) ไวว้่ามนุษยมี์ความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ทางวตัถุ (Physical) และทางจิตใจ (Psychological) อยูด่งัน้ี 

ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการครองชีพ (Survival needs) เม่ือคนเขา้มาท างานในองค์การโดย
ส่วนใหญ่ก็จะประสงค์จะได้รับค่าตอบแทนท่ีพอสมควรต่อการด ารงชีพตามความเหมาะสมกบั
อตัภาพฝ่ายจดัการจึงตอ้งพิจารณาจดัค่าตอบแทนให้เหมาะสมและยุติธรรมความมัน่คงปลอดภยั
(Security) คนเราตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางวตัถุและจิตใจเช่นเด็กตอ้งการความอบอุ่นจาก
บิดามารดาคนงานท่ีมีความตอ้งการความมัน่คงในงานท่ีท าอยู่จะไม่ถูกออกง่ายตอ้งการไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ียติุธรรมเท่าเทียมกบัคนอ่ืนๆท่ีท างานดว้ยกนัตอ้งการรายไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองเป็น
ตน้การได้รับการยกย่องนับถือ (Recognition) มนุษยต์อ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเป็นคนส าคญัคน
หน่ึงเหมือนกนัดงันั้นถา้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนส าคญัในกิจการงานหรือในหน่วยงานแลว้ก็จะ
เกิดความภาคภูมิใจจะเกล้ียกล่อมหรือมอบหมายให้ท ากิจการใดย่อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี 
การยอมรับในสังคม (Belonging) มนุษยต์อ้งการให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือ
สังคมนั้นๆตอ้งการเขา้พวกเขา้หมู่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเม่ือคนมีความรู้สึกวา่สังคม
ยอมรับเขาเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจและจะมีความรู้สึกรับผิดชอบรักษาส่วนได้ส่วนเสีย ของ
สังคมนั้นโอกาสกา้วหนา้ (Opportunity) มนุษยต์อ้งการมีโอกาสกา้วหนา้ในกิจการต่างๆท่ีตนท าอยู่
เช่น โอกาสเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งมีโอกาสไดศึ้กษาต่อมีโอกาสท างานใหม่ๆเป็นตน้หวัหนา้งานจึง
จ าเป็นตอ้งส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ไดมี้โอกาสกา้วหน้าในดา้นต่างๆซ่ึงจะท าให้ผูท้  างานเกิด
ความรู้สึกจงรักภกัดีต่อหน่วยงานและเตม็ใจร่วมมือในการท างานอยา่งเตม็ท่ี2 

สร้อยตระ กูลอรรถมานะ  กล่าวว่าทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้น ของมาสโลว์
(Maslow)มีสมมติฐานอยู ่3ประการคือ 

                                                 
1พนสั หนันาคินทร์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2542), หนา้ 132-133. 
2สุพจน์ นิลหม่ืนไวย,์ “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน), 2553, หนา้ 23-25. 
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1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาไม่มีการส้ินสุดตราบใดท่ียงัมีชีวติอยู ่
2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่มีแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป

ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองตอบเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 
 3. ความตอ้งการของคนมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดบัความส าคญัในขณะท่ี
ความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองแล้วความตอ้งการขั้นสูงก็จะตามมาทฤษฎีของมาสโลว ์
(Maslow) แบ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น5ล าดบัดงัน้ี 

ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) ซ่ึงเป็นความต้องการขั้นต ่าสุดตาม
ความคิดของมาสโลว ์(Maslow) ความตอ้งการในขั้นน้ีเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยจ์ะขาด
เสียมิไดเ้ช่นความตอ้งการอาหารเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยูอ่าศยัและการพกัผอ่นเป็นตน้ 

ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and security needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการ
สนองตอบในขั้นท่ีหน่ึงแลว้ความตอ้งการในขั้นท่ี 2 ก็จะตามมาความตอ้งการในขั้นน้ีจะเป็นความ
ตอ้งการในการป้องกนัตนเองใหพ้นัจากอนัตรายและมีความมัน่คง 

ความตอ้งการทางสังคม (Social or belongingness needs) เม่ือความตอ้งการทางกายภาพ
และความปลอดภยัไดรั้บการสนองตอบแลว้ความตอ้งการทางสังคมก็จะเกิดข้ึนตามความตอ้งการ
ทางสังคมคือความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนรวมทั้งตอ้งการท่ีจะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน
ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem or status needs) ความตอ้งการขั้นน้ีมีความเขม้ขน้สูงกวา่
ความตอ้งการทางสังคมคือความตอ้งการมีฐานเด่นเป็นท่ียอมรับในสังคม 

ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความตอ้งการประจกัษต์น 
(Self achievement or self realization) ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย์
ความตอ้งการขั้นน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นท่ีต ่ากวา่ไดรั้บการสนองตอบจนเป็นท่ีพอใจแลว้
บุคคลท่ีมีความตอ้งการในขั้นน้ีจึงมีไม่มากนกั 

จากทฤษฎีล าดับขั้นตอนความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ข้างต้นสรุปได้ว่าความ
ตอ้งการทางดา้นช่ือเสียงและความตอ้งการทางดา้นความส าเร็จสมหวงัในชีวิตถือเป็นความตอ้งการ
ในล าดบัสูงทั้งน้ีเพราะมนุษยต์อ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเป็นคนส าคญัคนหน่ึงเหมือนกนัดงันั้นถา้ 
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ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนส าคญัในกิจการงานหรือในหน่วยงานแลว้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจส่วน
ความตอ้งการทางกายความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความตอ้งการทางดา้นความ
รักความเป็นเจา้ของเป็นความตอ้งการในล าดบัท่ีต ่ากวา่3 

 ทฤษฎกีารจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor) 
ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor) เป็นทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการและ

แรงจูงใจของผูร่้วมงานไดร้ะบุไวว้า่แนวทาง ในการบริหารหรือบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารแต่ละคน
นั้นจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้หรือความเช่ือเก่ียวกบัผูร่้วมงานของตนวา่เป็นอยา่งไรผูบ้ริหารแต่ละคนจะ
จดัการกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนตามทรรศนะและความคิดเห็นของตวัเองเก่ียวกบัผูร่้วมงาน
โดยเฉพาะในเร่ืองความตอ้งการและแรงจูงใจของผูร่้วมงานดงัน้ี 

ทฤษฎี X : เป็นความคิดเชิงดั้งเดิมเก่ียวกบัการอ านวยการและการควบคุมงานตามทฤษฎีน้ี
แมคเกรเกอร์ (McGergor) ระบุว่าเบ้ืองหลงัการตดัสินใจทางการบริหารหรือการกระท าทุกๆคร้ัง
ผู ้บริหารจะต้องมีสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์สมมติฐานเหล่าน้ี 
มีดงัน้ี 

 1. มนุษยโ์ดยทัว่ไปไม่ชอบท างานและจะหลีกเล่ียงถา้มนุษยท์  าไดต้ามสมมติฐานน้ีเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือส าคญัท่ีว่าฝ่ายบริหารพยายามแกไ้ขบุคคลท่ีมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียง
งานหลกัฐานท่ียืนยนัส าหรับความถูกตอ้งของสมมติฐานน้ีส าหรับผูบ้ริหารส่วนใหญ่ดูเหมือนเป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจโตแ้ยง้ได ้
  2. เน่ืองจากลกัษณะของมนุษยท่ี์ไม่ชอบท างานมนุษยส่์วนใหญ่จึงตอ้งถูกบงัคบัถูกควบคุม
ถูกสั่งงานถูกขู่ เข็ญคุกคามด้วยการลงโทษเพื่อจะได้มีความพยายามท่ีเพียงพอท่ีจะมุ่งไปสู่
ความส าเร็จของวตัถุประสงค์ขององค์การหรือเพื่อให้วตัถุประสงค์ขององค์การบรรลุผลความไม่
ชอบท างานดงักล่าวบางคร้ังมีมากแมจ้ะมีการสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนหรือรางวลั ก็ไม่เพียง
พอท่ีจะเอาชนะไดอ้ย่างไรก็ตามเม่ือใดท่ีบุคคลยอมรับผลตอบแทนหรือรางวลัอย่างเดียวบางคร้ัง
อาจจะไม่ก่อให้เกิดความพยายามท่ีเพียงพอไดจ้ะตอ้งมีการขู่เข็ญวา่จะมีการใชก้ารลงโทษเท่านั้นท่ี
จะท าใหเ้กิดความพยายามได ้

3. มนุษย์โดยทั่วไปชอบท่ีจะได้รับค าสั่งปรารถนาหรือต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงความ
รับผิดชอบไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัเหนืออ่ืนใด นกับริหารส่วน

                                                 
3สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์กร : ทฤษฎีการประชุม, พิมพค์ร้ังท่ี 

2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), หนา้ 140 – 141. 
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ใหญ่ใหค้วามสนบัสนุนสมบติัฐานดงักล่าว ซ่ึงเห็นไดจ้ากผลสะทอ้นในรูปของการก าหนดนโยบาย
และการปฏิบติั 
 ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัทฤษฎี X ก็คือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด อาจกล่าวไดว้่า
ผูบ้ริหารท่ียอมรับสมมติฐานของทฤษฎี X ขา้งตน้จะพยายามก าหนดมาตรการในการควบคุม
ผูร่้วมงานอย่างใกล้ชิดคนจะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงในการผลิต
เช่นเดียวกบัเงินทุนหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการผลิตและจะตอ้งมีการควบคุมโดยฝ่ายบริหารคนจะ
ไดรั้บแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจดว้ยผลตอบแทนทางดา้นการเงินผลประโยชน์พิเศษอย่างอ่ืนและ
การขู่เขญ็คุกคามดว้ยการลงโทษเป็นส าคญั 
  อย่างไรก็ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของทฤษฎี X ลกัษณะของการบริหารองค์การ ตามแบบ
ประเพณีเป็นการมองมนุษยอ์ย่างผิวเผินขาดหลกัความจริงแมคเกรเกอร์ (McGregor) จึงไดเ้สนอ
ทฤษฎีอีกทฤษฎีหน่ึงข้ึนมาคือทฤษฎี X 

ทฤษฎ ีY : การประสานเป้าหมายของบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์ารเขา้ดว้ยกนัในราวค.ศ. 
1900 ฝ่ายบริหารไดมี้การยอมรับในคุณค่าทางดา้นมนุษยธ์รรมชาติมากข้ึนได้ต่อสู้เพื่อให้ลูกจา้ง
คนงานไดรั้บความเท่าเทียมและมีการปฏิบติัท่ีเห็นใจตวัลูกจา้งคนงานมากข้ึนขณะเดียวกนัมีการลด
ความทุกขย์ากทางเศรษฐกิจขจดัรูปแบบการต่อสู้ท่ีรุนแรงในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 

จดัสภาพแวดล้อมการท างานท่ีน่าพอใจและปลอดภยัมากข้ึนทั้ งหมดท่ีฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการข้างต้นไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารอย่างไรก็ตาม
สมมติฐานของทฤษฎี X ยงัคงมีความส าคญัอยูต่่อมาประมาณ ค.ศ. 1930 ซ่ึงอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ี
เศรษฐกิจตกต ่าฝ่ายบริหารไดรั้บการบีบคั้นจากความกดดนัต่างๆอาทิคล่ืนการต่อสู้จากประชาชนได้
เร่ิมเกิดข้ึนตามมาด้วยการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
ขนาดใหญ่มีปฏิกิริยาทัว่ไปท่ีต่อตา้นระบบอ านาจนิยมมีการตรากฎหมาย New deal ซ่ึงผลเหตุการณ์
ข้างต้นดังกล่าวท าให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายและการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารแต่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นการปรับตวัเปล่ียนแปลงขั้นตน้ต่ออ านาจของคนงานท่ีไดรั้บมีการรวมตวั
กนัและต่อแรงกดดนัจากมติมหาชนท่ีว่ามีการเปล่ียนแปลงในนโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
บริหารคือไดมี้การเคล่ือนไหวจากการบริหารแบบการใชไ้มแ้ข็งมาสู่ไมน้วม (Hard management มา
สู่ Soft management) แต่ก็ไม่ใช่วา่การใชไ้มแ้ขง็ซ่ึงใชม้าแต่เดิมจะไม่ไดมี้การน ามาใชเ้ลยตามความ
เป็นจริงแล้วยงัคงมีการน ามาใช้โดยผสมผสานกนัไปกับการบริหารแบบใช้ไม้นวมคือเป็นการ
น าเอาขอ้ดีของการบริหารแบบไมแ้ขง็และแบบไมน้วมมาผสมผสานกนั 
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ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีใหม่มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัทฤษฎี X ทฤษฎีนั้นมีสมมติฐานเก่ียวกบั
ธรรมชาติของมนุษยแ์ละการจูงใจทั้งน้ีเป็นเพราะการสะสมความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยไ์ดม้าก
ข้ึนท าใหเ้ป็นไปไดท่ี้จะตั้งขอ้สรุปทัว่ไปสมมติฐานของทฤษฎีน้ีมีดงัน้ีคือ 

1. การใช้ความพยายามทั้งทางกายภาพและทางสมองในการท างานมีลักษณะธรรมดา
เหมือนกบัเล่นหรือการพกัผ่อนมนุษยโ์ดยทัว่ไปไม่ได้ไม่ชอบงานโดยสันดานหรือโดยนิสัยงาน
อาจจะเป็นแหล่งของความพึงพอใจ (ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาอาจจะท างานโดยสมคัรใจ) หรือ
แหล่งของการลงโทษ (ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นพวกเขาจะหลีกเล่ียงการท างานถ้าเป็นไปได)้ ข้ึนอยู่กบั
สภาพการท างานท่ีจะจดัไดเ้ช่นไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

2. การควบคุมภายนอกและการขู่เข็ญคุกคามว่าจะลงโทษไม่ใช่วิธีเดียวท่ีก่อให้เกิดความ
พยายามให้มุ่งไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององค์การมนุษยจ์ะใชก้ารสั่งการและการควบคุม
ตนเองเพื่อปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตนไดส้ร้าง ความผกูพนัเอาไว ้

3. การสร้างความผกูพนัต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ารดว้ยการให้ผลตอบแทน
หรือรางวลัตามความส าเร็จของผลงานของบุคคลแต่ละคนจะสามารถอ านวยการให้เกิดผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยตรงต่อวตัถุประสงค์ขององค์การตัวอย่างของผลตอบแทนหรือรางว ัล 
ท่ีดูจะมีความส าคญัท่ีสุดเช่นความพอใจท่ีคนอ่ืนเห็นความส าเร็จของตนเองและความตอ้งการส าเร็จ
สมหวงัในชีวติเป็นตน้ 

4. ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเหมาะสมมนุษยโ์ดยทัว่ไปเรียนรู้ไม่เพียงพอยอมรับความรับผิดชอบ
แต่จะแสวงหาความรับผิดชอบดว้ย การหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ การขาดความทะเยอทะยานและ
การเนน้ในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยั โดยทัว่ไปเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ไม่ใช่ลกัษณะของ
มนุษยโ์ดยสันดาน 

5. ความสามารถท่ีจะใช้ความคิดจินตนาการความฉลาด และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การแกปั้ญหาขององคก์ารมีอยูท่ ัว่ไปอยา่งกวา้งขวางในตวัมนุษย ์

6. ภายใตส้ถานการณ์ของชีวติแบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่ความสามารถ ทางสติปัญญาของ
มนุษยโ์ดยทัว่ไปถูกน ามาใชเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัทฤษฎีYก็คือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าสมมติฐาน
ของทฤษฎี Y แตกต่างจากสมมติฐานของทฤษฏี X ประเด็นส าคญัก็คือช้ีให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงว่า
ขอ้จ ากดัของการร่วมมือในองค์การไม่ใช่ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากลกัษณะหรือธรรมชาติ ของมนุษยแ์ต่
เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในความฉลาดของฝ่ายบริหารท่ีมีอยูซ่ึ่งไม่สามารถรู้วา่จะตระหนกัถึงศกัยภาพท่ี
มีในตวัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารไดอ้ยา่งไรฉะนั้นหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารตาม 
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 ทฤษฎี Y น่าจะไดแ้ก่การจดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารให้เหมาะสมและเป็นวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของเขาเองควบคู่กนั ไปกบั
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การหลกัท่ีส าคญัของทฤษฎีYคือการประสานหรือ การประสม
ประสานบุคคลกบัเป้าหมายขององค์การให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
จะท าให้คนสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนตัวด้วยการผูกพนัตนเองได้เข้ากับ
เป้าหมายขององคก์ารหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงใหเ้ป้าหมายทั้งส่วนตวัและเป้าหมายขององคก์ารไปดว้ย
ก็ไดเ้ม่ือเป็นเช่นน้ีฝ่ายบริหารจึงจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติ ของคนและการจูง
ใจใหถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึนและตอ้งตระหนกัวา่มนุษยไ์ม่ใช่คนเกียจคร้านไวว้างใจไม่ไดโ้ดยพื้นฐานดงั
ได้กล่าวมาแล้วว่ามนุษยส์ามารถสั่งการมีความคิดริเร่ิมในการท างานด้วยตวั ของเขาเองถ้าหาก
ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้งผูบ้ริหารท่ียอมรับในทฤษฎีYจะตอ้งไม่ควบคุมผูร่้วมงานอย่างเขม้งวด
กวดขนัจะตอ้งพยายามส่งเสริมใหพ้วกเขาควบคุมตนเองใหม้ากข้ึน 
 จากแนวคิดทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor) ดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ทฤษฎี
Yอาจเปรียบเทียบไดก้บัทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) และเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ใน
ลกัษณะท่ีวา่ทฤษฎี Y ตั้งขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการตอบสนองความตอ้งการของคนไวว้า่คนมีความ
ปรารถนาท่ีจะสนองความตอ้งการของเขาจากความตอ้งการระดบัสูงในเร่ืองของความรับผิดชอบ
การควบคุมและการสั่งการดว้ยตนเองและคนมีความริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 
 ดังนั้ นความต้องการในระดับสูงตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) และปัจจัยจูงใจ
(MotivatorFactors) ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) จึงใช้ข้อสมมติฐานอย่างเดียวกนัตามทฤษฎีY
ผูบ้ริหารอาจจะเลือกใช้ความต้องการในระดับสูงหรือข้อสมมติฐานทางทฤษฎีYในการจูงใจ
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  ทฤษฎกีารจูงใจของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 
  ทฤษฎีการจูงใจของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เป็นทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย์
มีอยู่3ขั้นดงัท่ี(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544:64-67)ไดร้ะบุไวว้า่ทฤษฎีการจูงใจ ของอลั
เดอร์เฟอร์ (Alderfer) เป็นทฤษฎีท่ีมีอยู่ในกลุ่มของทฤษฎี Content ทฤษฎีน้ีไดมี้การพฒันามาจาก
ทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow)กล่าวคือในขณะท่ีทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) คือทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการระบุว่าความตอ้งการของมนุษยห์รือของบุคคลมีอยู่ 5ขั้น คือ ความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความตอ้งการดา้นความรักความตอ้งการ
ดา้นช่ือเสียงและความตอ้งการดา้นความส าเร็จสมหวงัในชีวติ 
 ส าหรับทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ระบุว่าความตอ้งการ
ของมนุษยห์รือของบุคคลมีอยู3่ ขั้น หรือ 3กลุ่มหลกักลุ่มแรกหรือล าดบัแรกคือ ความตอ้งการดา้น
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การคงอยู่หรือดา้นการด ารงชีวิต (Existence needs) กลุ่มท่ีสองหรือล าดบัท่ีสองคือความตอ้งการ
ดา้นการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Relatedness needs) และกลุ่มท่ีสามหรือล าดบัท่ีสามคือความ
ตอ้งการดา้นความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs) ดงัแผนภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของอลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) 
  

 ดงัได้กล่าวมาแล้วขา้งต้นแล้วว่าทฤษฎีของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เป็นการน าทฤษฎี
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) มาปรับปรุงใหม่โดยแบ่งความตอ้งการเป็น3ขั้นหรือ
เป็น3กลุ่มตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้สาระหรือรายละเอียดของความตอ้งการแต่ละขั้นตามแนวคิดของอลั
เดอร์เฟอร์ (Alderfer) มีดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการดา้นการคงอยู่หรือดา้นการด ารงชีวิตอลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) ไดร้วมเอา
ความตอ้งการดา้นร่างกายและความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัของทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow) 
เขา้มาไวด้้วยการ ความตอ้งการน้ีถือว่าเป็นความตอ้งการขั้นต ่า ตวัอย่างของความตอ้งการด้านน้ี
ไดแ้ก่อาหารอากาศน ้าการจ่ายค่าจา้งและสภาพการท างาน 
  2. ความต้องการด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนความต้องการด้านน้ีได้รวมเอาความ
ตอ้งการด้านความรักและความตอ้งการเป็นเจา้ของของทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow) เขา้ไวด้้วยกนั

ความตอ้งการดา้นความเจริญกา้วหนา้ 

ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน 

ความตอ้งการดา้นการด ารงชีพ 
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ความต้องการขั้นน้ีถือเป็นความต้องการล าดับถัดมาตัวอย่างของความต้องการด้านน้ี ได้แก่
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 3. ความตอ้งการด้านความเจริญก้าวหน้า โดยรวมความตอ้งการด้านช่ือเสียงและความ
ตอ้งการดา้นความส าเร็จสมหวงัในชีวติเขา้ดว้ยกนัซ่ึงถือเป็นความตอ้งการล าดบัสูงสุดอยา่งไรก็ตาม
แมท้ฤษฎีการจูงใจของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) จะน าทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) มาปรับปรุง
ใหม่ แต่ก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปโดยเฉพาะในประเด็นการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของบุคคลใน
แต่ละล าดับขั้นนั่นคืออลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เสนอว่าในขณะท่ีกระบวนการตอบสนองความ
ตอ้งการเพื่อใหเ้กิด ความพึงพอใจไดด้ าเนินไปขา้งหนา้ดงักล่าวกระบวนการ ท่ีท าใหเ้กิดความไม่พึง
พอใจใชค้วามพยายาม ต่อการท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการล าดบัต ่ากวา่ไดรั้บการตอบสนองดงัแผนภาพ
ท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2.3 ความเปลี่ยนแปลงความต้องการของบุคคลในแต่ละระดับข้ันตามทฤษฎกีารจูงใจ

ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 

ความคบัขอ้งใจ 

ในความตอ้งการ 

ดา้นความเจริญ 

กา้วหนา้ 

ความส าคญัของ 

ความตอ้งการ 

ดา้นความเจริญ 

กา้วหนา้ 

ความพึงพอใจ 

ในความตอ้งการ 

ดา้นความเจริญ 

กา้วหนา้ 
 

ความคบัขอ้งใจ 

ในความตอ้งการ 

ดา้นการมี 

ความสมัพนัธ์กบั 

บุคคลอ่ืน 

ความส าคญัของ 

ความตอ้งการ 

ดา้นการมี 

ความสมัพนัธ ์

กบับุคคลอ่ืน 

ความพึงพอใจ 

ในดา้นความ 

ตอ้งการดา้นการ 

มีความสมัพนัธ์ 
กบับุคคลอ่ืน 

ความคบัขอ้งใจ 

ในความตอ้งการ 

ดา้นการคงอยูห่รือ 

ดา้นการด ารงชีวติ 

ความส าคญัของ 

ความตอ้งการ 

ดา้นการคงอยู ่
หรือดา้นการ
ด ารงชีวติ 

ความพึงพอใจ 

ดา้นความตอ้งการ 

ดา้นการคงอยูห่รือ 

ดา้นการด ารงชีวติ 
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  ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับทฤษฎีของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) จากท่ีกล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ถึงทฤษฎีความพึงพอใจสามารถน าทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) มาเปรียบเทียบกบั
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดด้งัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์(Maslow)เฮร์ซเบอร์ก(Herzberg) และ 
          อลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) 
 

มาสโลว์(Maslow)  เฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg)  อลัเดอร์เฟอร์(Alderfer) 
ความตอ้งการความส าเร็จ    ความตอ้งการดา้น 
สมหวงัในชีวติ  ปัจจยัจูงใจ  ความเจริญกา้วหนา้ 
ความตอ้งการดา้นช่ือเสียง    ความตอ้งการ 
ความตอ้งการดา้นความรัก  ปัจจยัค ้าจุน  มีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
ความตอ้งการดา้นความมัน่คง    ความตอ้งการดา้นการคงอยู ่
ปลอดภยั    หรือดา้นการด ารงชีวติ 
ความตอ้งการทางกาย     

 

 จากตารางการเปรียบเทียบขา้งตน้ถึงทฤษฎีการจูงใจของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)สามารถ
น ามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว์(Maslow)และเฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg) กล่าวคือความ
ตอ้งการดา้นการคงอยูห่รือการด ารงชีวิตและความตอ้งการการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนของอลั
เดอร์เฟอร์(Alderfer) อาจเปรียบเทียบไดก้บัความตอ้งการระดบัต ่าทั้ง 3 ประการในทฤษฎีของมาส
โลว ์(Maslow) คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยัและ
ความตอ้งการความรักและอาจเปรียบเทียบไดก้บัปัจจยัค ้าจุนของทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) 
 ในทางตรงกันข้ามความต้องการความเจริญก้าวหน้าของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) อาจ
เปรียบเทียบไดก้บัความตอ้งการระดบัสูงหรือความตอ้งการช่ือเสียงและความตอ้งการความส าเร็จ
สมหวงัในชีวิตนั้นของมาสโลว ์(Maslow) และอาจเปรียบเทียบไดก้บัปัจจุบนัจูงใจในทฤษฎีจูงใจ
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) อยา่งไรก็ตามทฤษฎีความพึงพอใจของทั้งมาสโลว ์(Maslow) เฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg)และอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) เวลาผูบ้ริหารจะน าไปใชใ้นการจูงใจผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ต้บงัคับบัญชาจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าความต้องการหรือปัจจยัดังกล่าวควรจะน าไปใช้กับ
ผูร่้วมงานประเภทไหนระดบัไหนดว้ย 
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ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ระบุไวว้่า ขณะท่ีมาสโลว์ (Maslow) ท าการพฒันา

ปรับปรุงทฤษฎีของตนเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) และผูร่้วมงานก็ท าการพฒันาทฤษฎีของตนดว้ย
การเร่ิมศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชี200คนท างานท่ี Pittsberg เพื่อจะดู
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน (Jobsatisfaction) กบัประสิทธิภาพในการผลิตเฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg) ได้พยายามศึกษาหรือคน้ควา้ดูว่าส่ิงใดท าให้ลูกจา้งคนงานรู้สึก “ดี” หรือ“ไม่
ดี”“พอใจ” หรือ “ไม่พอใจ” ในงานท่ีพวกเขาท าโดยการถามลูกจา้งคนงานว่าจะสามารถพรรณนา
หรือบรรยายในรายละเอียดไดไ้หมเม่ือมีความรู้สึกวา่งานท่ีท าออกมามนัใช้ไม่ไดจ้ากค าถามท่ีถาม
ดงักล่าวไดรั้บค าตอบจากการวิจยัคร้ังน้ีท่ีน่าจะสนใจท่ีสามารถจ าแนกประเภทของค าตอบออกได้
เป็น2กลุ่ม 

กลุ่มแรกเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจในงานปัจจยัเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึกในทางลบกบังานท่ีปฏิบติัและเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีพวกคนงานท างานซ่ึงเรียก
ปัจจยัน้ีวา่ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย 

1. นโยบายและการบริหารงาน (Companypolicy & administration) 
2. การนิเทศงาน (Supervisiontechnical) 
3. เงินเดือน (Salary) 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน (Interpersonnelrelation) 
5. สภาพการท างาน (Worksconditions) 
ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือประสิทธิภาพในการผลิต

เพิ่มข้ึนแต่จะเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นไม่พอใจในงานท่ีท าอยูเ่ท่านั้นเอง 
 กลุ่มสองเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงานท่ีท าปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในทางบวก กบังานท่ีปฏิบติัและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานท่ีปฏิบติับุคคลจะ
ได้รับการจูงใจหรือแรงจูงใจให้เพิ่มผลผลิตด้วยปัจจยัเหล่าน้ี ซ่ึง เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เรียก
ปัจจยัเหล่าน้ีวา่ ปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย 

1. ความส าเร็จในงาน (Achievement) 
2. การยอมรับนบัถือ (Recognition) 
3. ลกัษณะของาน (Workitself) 
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4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
5. และความกา้วหนา้ (Advancement) 
ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ประการท่ีหน่ึง

ก่อนท่ีจะมีผลงานวจิยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ออกมาดงักล่าวขา้งตน้บุคคลท่ีท าการศึกษาการ
จู ง ใ จมอง ว่ า ค ว ามพึ งพอใ จ ใน ง าน มีม ติ ข องแนว คิ ด เพี ย ง มิ ติ เ ดี ย ว  หม า ยคว ามว่ า 
หากลากเส้นตรงข้ึนมาเส้นหน่ึงปลายหน่ึงของเส้นตรงดงักล่าวจะเป็นความพึงพอใจในงานอีกปลาย
หน่ึงของเส้นตรงจะเป็นความไม่พึงพอใจในงาน ดงันั้นถ้าสภาพท างานเป็นเหตุให้เกิด ความพึง
พอใจในงานถา้ขยบัเส้นมนัอาจจะท าใหเ้กิดความไม่พอใจเช่นเดียวกนัถา้สภาพการท างานท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานถา้เราขยบัมนัมนัอาจจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานไดห้ลงัจากมีผลงาน
การศึกษาวจิยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ออกมาไดมี้การตั้งสมมติฐานข้ึนมาวา่ความพึงพอใจใน
ผลงานท่ีเกิดข้ึนไม่น่าจะมีมิติของแนวคิดเพียงมิติเดียวตรงน้ีไดน้ าไปสู่ขอ้สรุปการตีความพึงพอใจ
ในงานท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึนดงัแผนภาพท่ี 2.4 
 

1.ทรรศนะดงัเดิม 
  ความไม่พึงพอใจในงานท่ีสูง   ความพึงพอใจในงานท่ีสูง 

 
 2. ทรรศนะของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
 

ความพึงพอใจในงานท่ีต ่า    ความพึงพอใจในงานท่ีสูง 
 

  ความไม่พึงพอใจในงานท่ีต ่า   ความไม่พึงพอใจในงานท่ีสูง 
 
แผนภาพที ่2.4 แสดงถึงทัศนคติทีต่่างกนัระหว่างทรรศนะดั้งเดิมและทรรศนะของเฮอร์ซเบอร์ก 

  (Herzberg) ในเร่ืองความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจในงาน 
 

1. ทรรศนะดั้งเดิมความไม่พึงพอใจในงานความพึงพอใจในงานท่ีสูง 
2. ทรรศนะของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ความพึงพอใจในงานท่ีต ่าความพึงพอใจในงานท่ี

สูง (ปัจจยัMotivator) ความไม่พึงพอใจในงานท่ีต ่าความไม่พึงพอใจในงานท่ีสูง (ปัจจยั Hygiene) 
ประการท่ีสองจากการพิจารณาทฤษฎี2ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ขา้งตน้ 
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คือ ปัจจัย ท่ี1ปัจจัยค ้ า จุน(Hygiene factors) ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายและการบริหาร 
ไปจนกระทัง่ถึงสภาพการท างานดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ถา้ไดจ้ดัปัจจยัต่าง ให้เพียงพอเหมาะกบั ความ
ตอ้งการของผูร่้วมงานจะช่วยขจดัความไม่พอใจในการท างานได ้โดยท าให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานกบั
ห น่ ว ย ง านห รื ออง ค์ ก า รนั้ นๆ  ต่ อ ไปแ ต่ ถ้ า ผู ้บ ริ ห า รต้อ ง ก า ร จ ะ จู ง ใ จห รื อก ร ะ ตุ้น 
ให้ผูร่้วมงานท างานอย่างเต็มท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) ซ่ึงประกอบ 
ไปด้วยความส าเร็จไปจนถึงความก้าวหน้าในงานมาเป็นตวักระตุน้หรือตวัส่งเสริม ซ่ึงผูบ้ริหาร
สามารถท าไดโ้ดยการมอบหมายงานการเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือลูกจา้งคนงาน มีโอกาส ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานเป็นตน้ 
 ประการท่ีสามอาจกล่าวไดว้า่ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยก
ย่องจากผูบ้ริหารเป็นการขยายแนวความคิดจากทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) ซ่ึงท าให้ มีการน า
แนวคิดทฤษฎีของเขาไปใช้อย่างกวา้งขวางกว่าประเด็นท่ีเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เน้นมากคือ
ความส าคญัของปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ในฐานะท่ีเป็นแรงจูงใจหรือเป็นตวักระตุน้
ในการท างานซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การละเลยมาโดยตลอด 

ทฤษฎีน้ีเป็นความพยายามของนักวิชาการท่ีจะอธิบายวิธีการท่ีถูกต้อง ในการส่งเสริม
สมรรถภาพของผูป้ฏิบติังานผูว้ิจยัไดป้ระมวลขอ้มูลโดยแยกองค์ประกอบของความพอใจในงาน
ออกเป็น16ตวัและเปรียบเทียบองค์ประกอบเหล่าน้ีกบัสภาพเหตุการณ์ท่ีท าให้มีความพอใจหรือ
ความไม่พอใจผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อตวังานโดยตรงเรียกวา่ตวักระตุน้
(Motivator)ได้แก่ความส าเร็จความยกย่องในความส าเร็จตวังานความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
โอกาสในการพฒันาและองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิผลท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความพอใจเรียกวา่ตวัส่งเสริม
(Hygiene)ไดแ้ก่การนิเทศนโยบายและการบริหารขององค์การสภาพการท างานความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาความสัมพนัธ์กับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานสถานภาพและ
ความมัน่คงของงาน4 
 สร้อยตระกูล อรรถมานะไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจยั (Two factor theory) หรือทฤษฎี
ปัจจยัจูงใจปัจจยัสุขอนามยั (Motivatorhygiene theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ซ่ึงเป็นทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจและไม่พอใจในงานไวด้งัน้ี 

                                                 
4ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการจูงใจ ,  พิมพ์คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร  : 

SKBOOKNET, 2544) , หนา้ 61-64. 
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 1. ปัจจยัจูงใจ (Motivator factor) หรือความพอใจในงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
โดยตรงไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความเจริญกา้วหนา้ ในการ
ท างานความรับผิดชอบต่องานเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ให้บงัเกิดความพอใจ และเป็น
แรงจูงใจใหพ้วกเขายนิดีท างานใหแ้ก่องคก์าร 
 2. ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factor) หรือปัจจยัเพื่อการคงอยู ่(Maintenance factor) หรือ
เค ร่ือง ช่วยค ้ า จุน ป้องกัน มิ ให้ บุ คคล เ กิดความไม่พอใจในการท า ง าน  แ ต่ ไม่ เ ป็น ส่ิ ง 
กระตุน้ให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างานให้มากยิ่งข้ึนเป็นปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมของงาน
ไดแ้ก่นโยบายและการบริหารงานขององคก์รการควบคุมบงัคบับญัชาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
เงินเดือนสถานภาพความมัน่คงในการท างานสภาพการท างานและชีวติส่วนตวัเป็นตน้ 5  
  พนัสหัน นาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีวา่ดว้ยแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยักระตุน้และปัจจยัค ้าจุนไวด้งัน้ี 
 ปัจจัยกระตุ้น (Motivational factors) เป็นตวัประกอบท่ีจะช่วยสร้างให้เกิดแรงจูงใจ หรือ
เกิดความพึงพอใจปัจจยัน้ีถือไดว้า่เป็นเคร่ืองก่อให้เกิดแรงจูงใจจากภายในท่ีจะช่วยให้มุ่ง ไปยงัการ
ปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดีข้ึนองคป์ระกอบของปัจจยักระตุน้ไดแ้ก่ 
 1. โอกาสท่ีจะท างานได้ส าเร็จเม่ือท าได้ส าเร็จก็ย่อมจะเกิดความพึงพอใจและเป็น การ
กระตุน้ท่ีจะท างานอยา่งอ่ืนต่อไปองคป์ระกอบน้ีมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจไดอ้ยา่งมาก 
 2. การไดรั้บความยอมรับนบัถืออนัเน่ืองมาจากการท างานเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ
เป็นพิเศษไดส้ าเร็จ 
 3. ลกัษณะของงานเหมาะสมต่อความสามารถน่าสนใจมีลกัษณะทา้ทายความสามารถท่ีจะ
ท าให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองเป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้หรือเป็นงาน
ประเภทงานประจ าท่ีบางทีท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายจ าเจ 
 4. ความรับผิดชอบไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชามีการควบคุมน้อยท่ีสุดเพราะ
ความเช่ืออยูใ่นความสามารถหรือเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บหนา้ท่ีเป็นผูน้ าผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ มีโอกาสท่ี
จะก้าวหน้าในการเล่ือนขั้ นหรือต าแหน่งเป็นการกระตุ้นให้คนพยายามท างานอย่างเต็ม
ความสามารถหรือเพิ่มสมรรถภาพของตวัเองเพื่อความส าเร็จในการงาน 

                                                 
5สร้อยตระกูล  อรรถมานะ , พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีการประชุม , พิมพ์ค ร้ังท่ี  2, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), หนา้ 141.  
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 ปัจจัยค า้จุน (Maintenance หรือ Hygiene factor) เป็นปัจจยัท่ีหากขาดไปจะก่อให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจในการท างานถา้หากมีปัจจยัเหล่าน้ีก็จะเป็นเคร่ืองช่วยไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจแต่ก็
ไม่เป็นตวัท่ีจะสร้างแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการท างานโดยตรงปัจจยัเหล่าน้ีคือ 
  นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานโดยเฉพาะนโยบายเก่ียวกบัการบริหารบุคลากร
ซ่ึงยอ่มจะเป็นเคร่ืองก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีหรือความรู้สึกอึดอดัใจในการท างาน 
  สัมพนัธภาพกบัหัวหน้าหน่วยงานและวิธีควบคุมงานบางทีงานเป็นส่ิงท่ีถูกกบันิสัยหรือ
ความสามารถแต่การปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานท าให้เกิดความไม่พอใจต่อตัวบุคคลแล้ว
กลายเป็นความไม่พอใจต่องานนั้นเป็นส่วนรวม 
 ภาวะหรือเง่ือนไขในการท างาน เช่นความสะดวกในการท างานก็จะท าให้งานเดินไปดว้ย
ความราบร่ืนแต่ถ้าตอ้งมีหลายขั้นตอนคนท่ีไม่ชอบความจ าเจก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายเป็นตน้ ใน
ท านองเดียวกนัสถานท่ีท างานก็มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกต่องานไดเ้ช่นถา้ท่ีท างานมีลกัษณะอึด
อดัคบัแคบแทบจะไม่มีทางเดินความรู้สึกไม่โปร่งใจท่ีจะท างานก็เกิดข้ึนไดง่้ายแต่ในบางกรณีท่ีงาน
นั้นจะตอ้งมีการติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดหากท่ีท างานห่างกนัเกิดไปความเบ่ือหน่ายท่ีจะตอ้งเดินทางก็
เกิดข้ึนเลยกลายเป็นความเบ่ืองานไดเ้ป็นตน้เงินเดือนหรือรายไดเ้ป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยธ ารง
รักษาคนให้อยูก่บัองคก์ารแต่ไม่มีส่วนช่วยมากนกัต่อการสร้างแรงจูงใจถึงแมเ้งินเดือนจะสูงกวา่ท่ี
อ่ืนแต่เม่ือเวลาผา่นไปความรู้สึกวา่ไดรั้บเงินสูงกวา่ท่ีอ่ืนก็จะกลายเป็นของธรรมดาไปถา้ไม่มีปัจจยั
อ่ืนมาช่วยเสริมเงินเดือนท่ีว่าสูงนั้นก็สร้างแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในงานนั้นไม่ไดเ้ท่าท่ีควร
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัถา้มีความสัมพนัธ์ในทางท่ีดีมีความกลมเกลียว
กันดีก็จะมีแรงใจท่ีจะท างานดีข้ึนถ้าเกิดความไม่ลงรอยกันท่ีท างานท่ีจะกลายเป็นท่ีๆน่าเบ่ือ
แรงจูงใจในการท างานก็ยอ่มลดลงและหากการแตกแยกมีมากจนเป็นเสมือนศตัรูกนัความตั้งใจใน
การท างานก็ลดลงเพราะตอ้งคอยระแวงบรรดาเพื่อนร่วมงานก าลงังานท่ีน่าจะใช้ในการท างานกบั
ถูกบัน่ทอนใหล้ดลงไปดว้ยปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน 
 ชีวติส่วนตวัเร่ืองงานกบัเร่ืองส่วนตวันั้นน่าจะแยกจากนัแต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ไดท่ี้คน ท่ีมี
ความไม่สบายใจส่วนตวัจะไม่น าความไม่สบายใจนั้นมาสู่ท่ีท างานดว้ยผลท่ีไดก้็คือการขาด ความ
กระตือรือร้นและขาดความตั้งใจท่ีจะท างานผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีปัญหาขดัแยง้ทางบา้นก็อดไม่ไดท่ี้จะ
ปล่อยอารมณ์ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเห็นการท างานกบับุคคลเหล่าน้ีเป็นของน่าเบ่ือความสัมพนัธ์
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถา้เป็นไปในทางดีความร่วมมือกบัท างานก็เกิดข้ึนถา้เป็นไปได ้ในทางตรงขา้ม
ก็ก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจในการท างานแต่ผลน้ีมกัจะเกิดข้ึนแก่ผูน้อ้ยมากกวา่ผูใ้หญ่เพราะผูใ้หญ่
มีอ านาจสูงกวา่อยู่ในมือแลว้ความไม่พอใจต่อการท างานก็ยอ่มจะนอ้ยกวา่ผูน้อ้ยซ่ึงมกัจะตอ้งยอม
ผูใ้หญ่อยูเ่ป็นทุนเดิมโดยเฉพาะในวฒันธรรมของเรา 
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 สถานภาพในหน่วยงานเช่นต าแหน่งท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือความภูมิใจ อนั
ก่อให้เกิดความพอใจในการท างานตวัอย่างจะเห็นได้จากการได้เป็นหัวหน้างานถึงจะมีความ
รับผิดชอบสูงข้ึนแมเ้งินเดือนจะไม่สูงข้ึนตามส่วนของความรับผิดชอบแต่คนก็มกัจะพอใจอย่าง
นอ้ยก็มีอ านาจหรือคนอ่ืนในหน่วยงานเป็นตน้ความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ท าให้ผูป้ฏิบติังาน
เกิดความมัน่ใจและพึงพอใจท่ีจะท างานเป็นความรู้สึกท่ีจะก่อใหเ้กิดความมานะพยายามท่ีจะท างาน
ให้ดีข้ึนเพราะมีพื้นฐานท่ีน่าไวใ้จเป็นเคร่ืองรองรับ ขจดัความหวาดกลวั ท่ีจะคิดริเร่ิมงานใหม่ๆ
ข้ึนมาก่อใหเ้กิดความสุขท่ีไดท้  างานดงันั้นจึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมและตรง
ตามความต้องการของบุคคลเป็นทฤษฎี ท่ีกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มศกัยภาพ ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง
ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกเอาทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
ซ่ึงองคป์ระกอบในแต่ละดา้นมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

1. ดา้นความส าเร็จของงานปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ไดแ้ก่การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายความสามารถในการแกปั้ญหาการ
ช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

 2. ดา้นการยอมรับนบัถือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ได้แก่ความรู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู่การมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืน  

 3. ด้านลกัษณะของงานปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ไดแ้ก่ การไดมี้โอกาสท างานอยา่งต่อเน่ือง ทา้ทาย และไดส้ร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆการไดป้ฏิบติังาน
ตามความสามารถและเหมาะสมกบัความรู้ของตนเอง 

4. ด้านความรับผิดชอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ได้แก่ การได้ท างานอย่างอิสระ ความตั้งใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีการแบ่งงานให้รับผิดชอบท่ี
เหมาะสมและการไดรั้บมอบหมายใหท้ างานพิเศษ 

 สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึงการได้ท างานอย่างอิสระความตั้งใจท่ีจะท างานให้
ส าเร็จมีการแบ่งงานใหรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสมและไดรั้บการมอบหมายใหท้ างานพิเศษ 

 5. ดา้นความกา้วหนา้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่
การได้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีความช านาญในงานท่ีปฏิบติั และมีโอกาสได้เขา้รับการ
ฝึกอบรมหรือลาศึกษาต่อ 
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6. ด้านนโยบายและการบริหารปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไดแ้ก่ความชดัเจนของนโยบายในหน่วยงานมีการกระจายอ านาจในการปฏิบติังาน การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานสม ่าเสมอ 
  7. ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไดแ้ก่การไดรั้บความเป็นกนัเองความช่วยเหลือการปฏิบติัตนและการร่วมปฏิบติังานกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
 8. ด้านสัมพนัธภาพกับผูร่้วมงาน ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไดแ้ก่ ความรักความสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัความเป็นมิตรและการไดพ้บปะ
สังสรรคก์นัในบางโอกาส 
 9. ดา้นวิธีการบงัคบับญัชาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ได้แก่ผูบ้ ังคับบัญชามีความยุติธรรมมีเหตุผลมีความสามารถให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 10. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ความปลอดภัยในหน่วยงานความสะดวกในการเดินทาง มีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีวสัดุอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน6 

เฉลา ประเสริฐสังข์ ได้กล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี14
ประการดงัน้ี 

1. ความมัน่คง 
2. โอกาสกา้วหนา้ 
3. ความน่าสนใจของงาน 
4. ความน่าดึงดูดใจของหวัหนา้งาน 
5. องคก์ารฝ่ายบริหาร 
6. เน้ือหาเฉพาะของงาน 
7. การบงัคบับญัชา 
8. ความหมายทางสังคมของงาน 

                                                 
6พนสั หนันาคินทร์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2542), หนา้ 135-137. 
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9. สภาพการท างาน 
10. ชัว่โมงการท างาน 
11. การส่ือสาร 
12. ความยากง่ายของงาน 
13. ผลท่ีไดจ้ากการท างาน 
14. ค่าจา้ง7 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานไว้

ประการพอสรุปไดด้งัน้ี 5 ปัจจยัดา้นบุคคลประกอบดว้ย 
 ประสบการณ์จากงานวิจยัพบว่าประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจในการท างาน บุคคลท่ีท างานมานานจนเกิดความช านาญท าให้เกิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า
เพศข้ึนอยู่กบัลักษณะงานท่ีท ารวมทั้งเก่ียวข้องกบัระดบัความทะเยอทะยาน และความตอ้งการ
ทางดา้นการเงิน 
 จ านวนสมาชิกในความรับผดิชอบกลุ่มท่ีท างานดว้ยกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
 อายแุมจ้ะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชดันกัแต่อายกุ็เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและประสบการณ์
ในการท างานผูมี้อายมุากนกัจะมีประสบการณ์ในการท างานนานดว้ย 
 เวลาในการท างานงานท่ีท างานในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการท างานมากกว่า
งานท่ีตอ้งท าในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ตอ้งท างานเพราะเก่ียวกบัการพกัผ่อนและการสังสรรคก์บัผูอ่ื้น
ดว้ย 
 เชาวปั์ญญาปัญหาเร่ืองเชาวปั์ญญากบัความพึงพอใจในการท างานข้ึนอยู่กบัสถานการณ์
และลกัษณะงานท่ีท าในบางลกัษณะไม่พบความแตกต่างแต่ในลกัษณะงานบางอย่างพบว่ามีความ
แตกต่างกนั 

การศึกษาการศึกษาดบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมีงานวิจยับางแห่งพบวา่การศึกษา
ไม่แสดงถึงความแตกต่างระหวา่งความพึงพอใจในการท างานแต่มกัจะข้ึนอยูก่บังานท่ีท าวา่เหมาะ
กบัความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ 

                                                 
7เฉลา ประเสริฐสังข,์ มนุษย์ปัจจัยแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน, วารสารวิชาการ, สภาบนัราชภฏั

ร้อยเอด็ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2546, หนา้ 55. 
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 บุคลิกภาพปัญหาเร่ืองบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการท างานท่ีอยู่เคร่ืองมือว ัด
บุคลิกภาพท่ีไม่เท่ียงตรงส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือคนท่ีมีอาการของโรคประสาทมกัจะเป็นเพราะ
ความไม่ถึงพอใจในการท างานเป็นเหตุใหเ้กิดโรคประสาทได ้
  ระดบัเงินเดือน จากงานวจิยัพบวา่เงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน
และเงินเดือนยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัหาปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัแก่การด ารงชีวิตอีก
ด้ ว ย ผู ้ มี เ งิ น เ ดื อ น สู ง จึ ง มี ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า รท า ง า น สู ง ก ว่ า ผู ้ ท่ี มี เ งิ น เ ดื อ น ต ่ า 
  แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคลโดยเฉพาะ
แรงจูงใจจากปัจจยัตวัผูท้  างานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน 
 ความสนใจในงานบุคคลท่ีสนใจในงานและได้ท างานท่ีตวัเองถนดัและพอใจจะมีความสุข
และความพึงพอใจในการท างานมากกวา่บุคคลท่ีมีศูนยค์วามสนใจในชีวิตไม่ไดอ้ยูท่ี่งานปัจจยัดา้น
งานประกอบดว้ย 

ลกัษณะงานไดแ้ก่ความน่าสนใจในตวังานความแปลกของงานโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้และ
ศึกษางานโอกาสท่ีจะท าให้งานนั้นส าเร็จการรับรู้หน้าท่ีรับผิดชอบการควบคุมการท างานและ
วธีิการท างานการท่ีผูท้  างานมีความรู้สึกต่องานท่ีท าอยูว่า่เป็นงานท่ีสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ทา้ทาย
เป็นต้นส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างานมีความต้องการท่ีจะ
ปฏิบติังานนั้นๆและเกิดความผกูพนักบังาน 
 ทกัษะในการท างานความช านาญในงานท่ีท ามกัไดรั้บการพิจารณาควบคู่ไปกบั ลกัษณะ
ของงานฐานะทางอาชีพความรับผิดชอบเงินเดือนท่ีไดรั้บตอ้งพิจารณาไปดว้ยกนัจึงจะเกิดความพึง
พอใจในงาน 

ฐานะทางวิชาชีพในภาวะท่ีเศรษฐกิจดีมีงานให้เลือกท าจะมีการเปล่ียนแปลงงานบ่อยเพื่อ
จะเล่ือนเงินเดือนเล่ือนฐานะของตนเองดงันั้นต าแหน่งทางการงานท่ีมีฐานะทางวิชาชีพสูง เช่นการ
เป็นเจา้ของกิจการผูจ้ดัการจะมีความพึงพอใจในการท างานสูงกวา่ระดบัอาชีพท่ีมีฐานะทางวิชาชีพ
ต ่ากว่าทั้งน้ีก็เพราะฐานะทางอาชีพในแต่ละสังคมแต่ละหน่วยงานให้ความส าคญัของฐานะทาง
วิชาชีพแตกต่างกนัไประยะเวลาท่ีเปล่ียนไปความคิดเก่ียวกบัฐานะทางวิชาชีพก็จะเปล่ียนไปดว้ย
เป็นตน้  

ขนาดของหน่วยงานความพึงพอใจในการการท างานในหน่วยงานขนาดเล็กจะดีกว่า
หน่วยงานขนาดใหญ่หน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จกักนั ท างานคุน้เคยกนัได้ง่ายกว่า
หน่วยงานขนาดใหญ่ท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นกนัเองและร่วมมือช่วยเหลือกนัขวญัในการ
ท างานดีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
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ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างานการท่ีบา้นอยู่ห่างไกลการเดินทางไม่สะดวกมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานคนท่ีเป็นคนจังหวดัหน่ึงต้องไปท างานอีกจงัหวดัหน่ึงสภาพของ
ทอ้งถ่ินความเป็นอยู่ภาษาไม่คุน้เคยท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานเน่ืองจากการปรับตวั
และการสร้างความคุน้เคยตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

สภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานคนงาน
ในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจน้อยกว่าคนงานในเมืองเล็กทั้งน้ีเน่ืองจากความคุน้เคยความใกลชิ้ด
ระหวา่งคนงานในเมืองเล็กมีมากกวา่คนงานในเมืองใหญ่ท าให้เกิดความอบอุ่นและมีความสัมพนัธ์
กนั 

โครงสร้างของงานหากโครงสร้างชดัเจนย่อมสะดวกแก่ผูป้ฎิบติังานสามารถป้องกนั มิให้
เกิดความบิดพล้ิวในการท างานด้วยนอกจากน้ียงัพบว่างานใดท่ีมีโครงสร้างของงานดีรู้ว่า จะท า
อะไรและด าเนินการอยา่งไรสภาพการควบคุมจะง่ายข้ึน 
 6. ปัจจยัการจดัการประกอบดว้ยความมัน่คงในงานพนกังานมีความตอ้งการงานท่ีมีความ
แน่นอนมัน่คงความมัน่คงในงานถือเป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะในวยัท่ีพน้จากการท างาน
แลว้และเป็นความตอ้งการของพนกังานรายรับท่ีดีจะช่วยเยียวยาโรคไม่พอใจในการท างานไดผ้ล
ประโยชน์การไดรั้บผลประโยชน์เป็นส่ิงชดเชยและสร้างความพึงพอใจในงานไดโ้อกาสกา้วหน้า
โอกาสท่ีจะมีความกา้วหนา้ในการท างาน มีความส าคญัส าหรับอาชีพหลายอาชีพเช่นการขายเสมือน
พนกังานและบุคคลท่ีใชฝี้มือและความช านาญงานเป็นตน้มีความส าคญันอ้ยส าหรับบุคคลท่ีไม่ตอ้ง
ใช้ความช านาญงานแต่มีการศึกษาสูงและอยู่ในต าแหน่งสูงจากการศึกษาพบว่าคนสูงวยัให้ความ
สนใจกับโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนท่ีอ่อนวยัอาจเป็นเพราะว่าคนสูงวยัได้ผ่านโอกาส
ความกา้วหนา้มาแลว้ 

อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ีหมายถึงอ านาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามต าแหน่งเพื่อควบคุมสั่ง
การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จงานบางอยา่งมี
อ านาจไม่เด่นชดัท าให้ผูท้  างานปฏิบติังานยากและอึดอดัอ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ีจึงมีผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานสภาพการท างานความพึงพอใจในการท างานมาจากสภาพสาเหตุ ในท่ีท างาน 

เพื่อนร่วมงานความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุขในการท างาน
สัมพนัธภาพระหวา่งเพื่อนจึงมีความส าคญัและเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
 ความรับผิดชอบความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบ
ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนเช่นอายปุระสบการณ์เงินเดือนและต าแหน่งเป็นตน้ 
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 การนิเทศงานส าหรับพนกังานคือการช้ีแนะในการท างานของหน่วยงานดงันั้นความรู้สึก
ต่อผูนิ้เทศก็มกัจะเนน้ความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงานและองคก์ารดว้ยการสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่ง ผู ้
นิเทศและพนกังานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาการศึกษาหลายแห่งพบว่าข่าวสารจากบริษทัหรือหน่วยงาน
ต่างๆมีความส าคัญส าหรับผู ้ปฏิบัติงานความศรัทธาในตัวผู ้บริหารพนักงานท่ีช่ืนชม ใน
ความสามารถของผูบ้ริหารและมีขวญัและก าลงัใจในการท างานเป็นผลใหเ้กิดความพึงพอใจ ในการ
ท างานดว้ยความศรัทธาในความสามารถและความตั้งใจท่ีผูบ้ริหารมีต่อหน่วยงาน ท าให้พนกังาน
ในหน่วยงานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการท างาน ความเขา้ใจกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานความเขา้ใจอนัดีต่อกนัจะช่วยท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน8 
 สิริอร วิชชาวุธ ได้กล่าวไวว้่าปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมี 
ประการดงัน้ี 
 1. ตวังานเองตวังานเองมีลกัษณะหลายอยา่งท่ีจะท าใหค้นท างานพึงพอใจแต่งานบางอยา่งก็
อาจท าให้คนงานบางพวกไม่พอใจไดเ้ช่นกนัส่ิงส าคญัก็คืองานหน่ึงๆควรเหมาะสมกบัความสนใจ
และความถนดัของแต่ละบุคคลฉะนั้นงานก็ควรมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึนอยู่
ตลอดเวลา 

2. สภาพแวดลอ้มของงานจะเป็นส่วนประกอบอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวังานไดแ้ก่ 
2.1โอกาสในความกา้วหนา้ 
2.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.3 ลกัษณะจูงใจในตวังาน 
2.4 บริษทัและการบริหารจดัการ 
2.5 สภาพของสังคมของงาน 
2.6 ความมัน่คงปลอดภยั 
2.7 ค่าจา้งและผลตอบแทน 
2.8 การส่ือสาร 
2.9 การดูแลบงัคบับญัชา 

                                                 
8ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออพเซท, 

2542), หนา้ 132-139. 



31 
 

 

2.10 ผลประโยชน์9 
 พิภพ วชังเงิน เสนอว่าองค์ประกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานมี 10 
ประการ ดงัน้ี 
 1. ค่าจา้งรางวลัตอ้งเสมอภาคส าหรับการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนัและตอ้งเป็นรางวลัท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูป้ฏิบติังานดว้ยตอ้งโปร่งใสประกาศให้ทราบทัว่ไปทฤษฎีความเสมอ
ภาค (Equity theory) ทฤษฎีความคาดหวงั(Expectancy theory)หากรางวลัจะเสริมให้เกิดความพึง
พอใจในงานแล้วจะตอ้งประกอบไปด้วย2สภาพการณ์คือเป็นงานท่ีให้รางวลั ท่ี มีลกัษณะจูงใจ
ภายใน (Intrinsicre wards) คือรู้สึกไดเ้องวา่ไดรั้บการยอมรับเกิดความส าเร็จ มีความกา้วหนา้เหล่าน้ี
และเป็นรางวลัท่ีมีลกัษณะจูงใจภายในอีกสภาพการณ์คือ รางวลัท่ีเป็นตวัจูงใจภายนอก(Extrinsicre 
wards) มกัไดรั้บเม่ือการปฏิบติังานส้ินสุดแลว้เช่นโบนสัค่าตอบแทนเป็นตน้เป็นรางวลัท่ีมิไดท้  าให้
เกิดความพึงพอใจโดยตรงในขณะท่ีปฏิบติังาน แต่สัมพนัธ์กบัการปฏิบติัดีต่องาน 
 2. โอกาสกา้วหนา้ในการท างานไดเ้ล่ือนขั้นต าแหน่งเงินเดือน 
 3. ความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางกายภาพและในการท างานถูกกลัน่แกลง้จากกลุ่มอิทธิพล
ผดิพลาดเส่ียงต่อความผดิ 
 4. ความมีมาตรฐานความมัน่คงช่ือเสียงขององค์การท่ีตนท างานการบริหารจดัการการ
ด าเนินงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 5. บรรยากาศสภาพแวดล้อมเช่นความสะดวกสวยงามแสงสีเสียงอากาศระยะเวลาการ
ท างานเป็นตน้ 
 6. ระเบียบการปกครองควบคุมบงัคบับญัชามีความส าคญัส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่อการท างานไดถ้า้ไม่สบอารมณ์ก็จะเบ่ืองานอยากลาหยดุขอยา้ยลาออก 
 7. การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดความส าเร็จไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการ
บริหารงานบุคคลการจดัองคก์ารการวินิจฉยัสั่งการการควบคุมบงัคบับญัชาการประเมินผลงานการ
ท าหนา้ท่ีเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได ้ถา้ปราศจากการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 8. ลกัษณะทางสังคมถา้ผูป้ฏิบติังานทุกคนต่างมีมารยาททางสังคมท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ความสุขสนุกกบังานความพอใจในงานก็จะบงัเกิดข้ึน 

                                                 
9สิ ริอร  วิ ชชาวุธ , จิ ต วิทย าอุ ตสหกรรมและอง ค์กา ร เบื้ อ ง ต้น , พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  2, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), หนา้ 227-228.  
 



32 
 

 

 9. ส่ิงตอบแทนประโยชน์เก้ือกูลเช่นสวสัดิการบ าเหน็จตอบแทนการบริการรักษาพยาบาท
เป็นตน้เป็นปัจจยัน าใหเ้กิดความพอใจในงาน 
 10. ลกัษณะของงานท่ีท าทา้ทายน่าสนใจเน้ืองานถูกใจงานไม่จ  าเจน่าเบ่ือชวนให้พึงพอใจ
ในงานจากองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจในการท างาน10 

สรุปไดว้่า ความตอ้งการของมนุษยห์รือส่ิงจูงใจเป็นจุดมุ่งหมาย(Goals)ความตอ้งการของ
มนุษย ์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งตระหนกัวา่ การท่ีจะท าให้บุคคลปฏิบติังานให้เต็มความสามารถดว้ย
ความเต็มใจให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรนั้ นต้องมีส่ิงจูงใจหรือส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการอันเป็น
จุดมุ่งหมายบุคคลจึงจะเกิดความพอใจ ศรัทธาในงานท่ีปฏิบติั 

การวดัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
วตัถุประสงคข์องการจดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีดงัน้ี 

1. เพื่อจะไดท้ราบถึงสาเหตุของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2. เพื่อจะไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบัผลงานท่ีออกมา 
3. เพื่อจะไดเ้รียนรู้ถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน

การท างาน 
4. เพื่อจะไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัการฝึกอบรม 

กานขาดงานหยุดงานบ่อยๆ การเปล่ียนแปลง การลาออกและปัญหาอ่ืนๆองค์ประกอบท่ีท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานงานมิใช่ตวัแปรอยา่งเดียวท่ีท าให้คนเกิดความพึงพอใจ ยงัมีตวัแปรอ่ืน
อีกมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน รวมทั้งความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์ ส่ิงตอบแทน ตลอดจน
การใหร้างวลั ในการท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ทศันคติท่ีมีต่องาน เรา
อาจต้องวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส าคัญขั้นต้นในการท างานเสียก่อน จากการศึกษารวบรวม
ผลงานวจิยัและส ารวจต่างๆ ของ Locke (1976) 

สรุปองคป์ระกอบพื้นฐานไวด้งัน้ี 
1. งาน (Work) งานจะเป็นองค์ประกอบอันดับแรกท่ีจะท าให้คนพอใจหรือไม่พอใจ 

หมายถึงวา่ คนนั้นชอบงานนั้นหรือเปล่า ถา้ชอบและมีความสนใจอยูด่ว้ยก็จะมีความพอใจในงาน
สูงเป็นทุนอยู่แล้วนอกจากน้ีลักษณะงานก็มีหลายอย่างท่ีท้าทายถ้าเกิดความสนใจ งานท าให้มี

                                                 

 10พิภพ วชงัเงิน, พฤติกรรมองค์กร, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2547),
หนา้ 64. 
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โอกาสท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ นอกจากน้ีงานก็จะตอ้งมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัคนท าด้วย 
ไม่ใช่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไป จ านวนงานหรือปริมาณงานก็จะพอดีกบัความสามารถและเวลา
ของบุคคล ไม่ใช่ปริมาณมากเกินไปใหท้ าในเวลาจ ากดัมาก งานนั้นส่งเสริมให้ผูท้  ามีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จ ผูท้  างานสามารถควบคุมกระบวนการและสถิติการท างานของตนเองได ้และพฒันาได้  

2. ค่าจา้ง (Pay) ค่าจา้งแรงงานเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึง เพราะค่าจา้งอาจเป็นเงินหรือเป็น
อย่างหน่ึงท่ีลูกจา้งจะสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบ าบดัความตอ้งการของตนได้ อตัรา
ค่าจา้งแรงงานท่ีเหมาะสมก็จะท าใหผู้ท้  างานพึงพอใจ นอกจากน้ีการจ่ายค่าแรงตอ้งยุติธรรมและเท่า
เทียมกนัในบรรดาคนงาน หรือลูกจา้งประเภทเดียวกนัท่ีมีคุณสมบติังานเดียวกนั วธีิจ่ายค่าแรงก็เป็น
อีกอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วนท าใหลู้กจา้งหรือคนงานพอใจหรือไม่พอใจ เช่นการจ่ายเงินเป็นรายเดือน จ่าย
รายปักษ ์รายวนัหรือจ่ายเหมาเป็นรายๆ หรือจ่ายจากจ านวนผลผลิตเป็นตน้ 

3. โอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนชั้นหรือต าแหน่ง (Promotion) องคป์ระกอบอีกประการหน่ึงก็
คือโอกาสท่ีลูกจา้งหรือผูท้  างานจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น หรือเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไป เพราะ
ในการท างานทุกคนก็ตั้งความคาดหวงัวา่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเพื่อใหเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไป และการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไปได ้แลการพิจารณา
เล่ือนขั้นนั้นจะตอ้งมีเกณฑก์ารพิจารณาท่ียติุธรรมและเป็นเกณฑท่ี์ทุกคนยอมรับได ้

4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผูบ้ ังคับบัญชา หรือผูบ้ริหาร และเพื่อน
ร่วมงานก็เป็นองค์ประกอบส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีท าให้บุคคลท่ีท างานเกิดความพึงพอใจ เช่น เม่ือ
บุคคลท าอะไรส าเร็จก็ควรจะไดรั้บการยกยอ่งและประกาศเกียรติคุณสรรเสริญบา้ง ควรให้เครดิต
กบับุคคลท่ีประสบความส าเร็จผูบ้ริหารควรจะให้การสนบัสนุนแก่บุคคลท่ีไดแ้สดงความสามารถ
และท าใหง้านส าเร็จลงดว้ยดี 

5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากการท างานหรือ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได ้บ าเหน็จ บ านาญ ค่า
รักษาพยาบาล การหยดุพกัผอ่นประจ าปี โบนสัประจ าปี เป็นตน้ 

6. สภาพการท างาน (Working Conditions) สภาพการท างานรวมไปถึงสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะทางกายภาพ (Physical Environment) ซ่ึงรวมถึงอุณหภูมิการถ่ายเทอากาศ ความช้ืน แสง 
เสียง ตลอดจนการจดัสภาพในห้องท างาน การท างาน ท่ีตั้ งขององค์การ หรือโรงงาน เป็นต้น 
นอกจากน้ีแลว้ระยะเวลาท างาน การหยุดพกัในระหว่างท างานก็เป็นองค์ประกอบของสภาพการ
ท างานอยา่งหน่ึง 

7. หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชา (Leader) หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชาก็เป็นองค์ประกอบอึก
อย่างหน่ึงท่ีท าให้ให้บุคคลท่ีท างานมีความพึงพอใจในการท างานหรือไม่ หัวหน้าแบบต่างๆมี
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อิทธิพลต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่เหมือนกนั หวัหนา้มีทกัษะในการบริหารงานมากน้อยแค่ไหน รู้
หลกัมนุษยสัมพนัธ์เพียงไร และเมือมีปัญหาในการท างาน หวัหนา้มีความสามารถท่ีจะให้ค  าแนะน า
ไดม้ากนอ้ยเพียงไร 

8. เพื่อนร่วมงาน (Co-Workers) เพื่อนร่วมงานก็เป็นองคป์ระกอบอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะส่งเสริม
หรือหยุดย ั้ งความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน ถ้าหากบุคคลใดมีเพื่อนร่วมงานท่ีมี
ความสามารถสูงพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยคนอ่ืน และมีความเป็นมิตร บุคคลก็อาจมีความพึงพอใจใน
สภาพการท างานมากกว่าคนอ่ืน ในทางตรงขา้มถ้าหากเพื่อนร่วมงานท่ีด้อยความสามารถ พึ่งพา
อาศยัอะไรไม่ไดแ้ละไม่เป็นมิตร ก็อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลนั้นไม่มีความสุขในการท างานไป
ดว้ย  

9. องคก์ารและการจดัการหรือการบริหาร (Organization and Management) นโยบายและ
การจดัการหรือการบริหารภายในองค์การ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึง การท่ีองค์การวาง
นโยบายท่ีแน่นอนเก่ียวกับการจ่ายค่าแรง สวสัดิการลูกค้า หรือเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ลูกจา้งหรือผูท่ี้ท  างานน ามาคิดตดัสินใจและท าให้เกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานได ้
  

2.2 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน 
  ความหมายของความพงึพอใจ (Satisfaction) 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายวา่ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวม
ของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและได้
ผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานมีขวญัก าลงัใจส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพแลประสิทธิผลในการท างานรวมทั้งส่งผล
ต่อความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร11 
  

                                                 
11ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออพเซท, 

2544), หนา้ 122.  
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 อมร รักษาสัตย์ ให้ความเห็นวา่ ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจน้ีในทางพุทธศาสนา
รวมเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกทศันคติหลังการรับรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบสุขหรือทุกข์ดีหรือเลว
อร่อยหรือไม่อร่อยพอใจหรือไม่พอใจซึงเวทนาสามารถแยกไดเ้ป็นสุขทุกขแ์ละเวทนา12 
 อ านวย แสงสว่าง กล่าวไวว้า่ความพึงพอใจหมายถึงการแสดงความรู้สึกหรือการแสดงออก
ในทางบวกท่ีมีต่อองค์กรบุคคลผูร่้วมงานและงานท่ีท าได้แก่การแสดงความยินดีช่ืนชมการคิด
สร้างสรรคก์ารร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและการมีความสุขในการท างานเป็นตน้13 
 ราชบัณฑิตยสถาน ระบุไวว้า่พึงเป็นค ากิริยาช่วยแปลวา่ควรเช่น พึงใจหมายความวา่พอใจ
ชอบใจ14 
 สรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึงการแสดงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ทางบวก อนัเป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้คือ 
รู้สึกพอใจมีความสุข ช่ืนชอบ ศรัทธาหรือมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นๆเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ 
 ความหมายความพงึใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัยิ่งต่อประสิทธิภาพ 
และผลผลิตของงาน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายและแนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานไวม้ากมาย
หลายประการทั้งน้ีต่างก็มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเนน้ถึงความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพและผลผลิตของงานไวด้งัน้ี 
 สุรพล พะยอมแย้ม  กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการจูงใจหากบุคคลเกิดความพึงพอใจจะมีผลยอ้มกลบัใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานดว้ย15 
  

                                                 
12อมร รักษาสัตย,์ การเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ พรันต้ิง, 2544), หนา้ 

25. 
 13อ านวย แสงสวา่ง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : อกัษ

ราพิพฒัน์, 2544), หนา้ 88. 
14ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , (กรุงเทพมหานคร :

ราชบณัฑิตยสถาน, 2546), หนา้ 793. 
15 สุรพล พยอมแยม้‚ จิตวิทยาอุตสาหกรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

เมธีสหายพฒันาการพิมพ,์ 2541), หนา้ 49. 
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 อ านวย แสงสว่าง  กล่าวว่า ความพอใจในงานเป็นผลมาจากความรู้สึกของผูท้  างานท่ี
แสดงออกต่อองคก์าร ผูบ้ริหารและงานท่ีท า เป็นไปในทางช่ืนชมยินดี มีความสุขในการท างาน มี
การสร้างสรรคใ์นการท างานผลผลิตเพิ่มมากข้ึนผลก าไรมีมากข้ึนขจดัปัญหาอุปสรรคการท างานให้
ลดนอ้ยลงเช่นลดการขาดงานการลาออกการเกิดอุบติัเหตุและการชุมชนประทว้งเป็นตน้16 
 ยงยุทธ เกษสาคร กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นเร่ืองของบุคคลเป็นความรู้สึก
ส่วนตวัของบุคคลในการท างานความรู้ท่ีมีต่องานท่ีเขาก าลงัท าอยู่ต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงาน
ความคาดหวงัทางจิตวิทยาในสภาพการท างานเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์การเม่ืองานนั้นให้ผลตอบแทนทั้งทางวตัถุและทางจิตใจซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นได้17 
 พิภพ วชังเงิน ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานพอสรุปไดว้่าเป็นเจตคติทัว่ไป
ของบุคคลท่ีมีต่องานของเขาเป็นความรู้สึกชอบหรือมีทศันคติท่ีดีต่องานนั้น18 
 สรุปไดว้า่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึงความรู้สึกหรือมีทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ี
มีต่อการปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม ยินดี มีความสุข สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆให้เกิดผลต่อองค์กร 
ทั้งน้ีความพึงพอใจของบุคคลตอ้งประกอบดว้ย ส่ิงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ย เพื่อให้งานนั้นบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 ในการปฏิบติังานนั้นความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัยิ่งต่อประสิทธิภาพ
และผลผลิตของงานไดมี้หน่วยงานและนกัการศึกษาให้แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของความพึง
พอใจ ในงานไวด้งัน้ี 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดร้ะบุถึงความส าคญัของความถึงพอใจไวว้า่บุคคลแต่ละ
คนจะท างานเต็มท่ีตามความสามารถหรือศกัยภาพของตนหรือไม่นั้นมกัจะข้ึนอยูท่ี่ว่าบุคคลผูน้ั้นมี
ความเตม็ใจท่ีจะท างานแค่ไหนถา้เขามีความพอใจในงานหรือมีส่ิงจูงใจท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
เขาความพอใจหรือส่ิงจูงใจนั้นก็จะเป็นแรงกระตุน้ให้เขาท างานเต็มท่ีข้ึนเม่ือคนมีความพอใจใน
องค์การของตนแล้วก็จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้กับองค์กรของตนท าให้การปฏิบติังานของ

                                                 
16อ านวย แสงสวา่ง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรา

พิพฒัน์, 2544), หนา้ 88. 
17ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, พิมพ์คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : 

SKBOOKNET, 2544), หนา้ 158. 
18พิภพ วชงัเงิน, พฤติกรรมองค์กร,  พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2547), 

หนา้ 59-60. 
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องคก์ารมีประสิทธิผลประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอาจกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจมีความส าคญัต่อการบริหาร
ดงัน้ี 

1. ช่วยเสริมสร้างก าลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่แต่ละบุคคลในองคก์าร 
2. ช่วยเสริมสร้างขวญัและท่าทีท่ีดีในการท างานแก่ผูท่ี้ท  างาน 
3. ช่วยเสริมสร้างใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
4. ช่วยเสริมสร้างความสามคัคีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของบุคคลและกลุ่มในองคก์าร 
5. ช่วยใหก้ารควบคุมดูแลการปฏิบติังานด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน 
6. ช่วยให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาในองค์การท่ีท างานอยู่บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคง

ปลอดภยั 
7. ช่วยเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ผูท่ี้ท  างานท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการ

ท างาน 
8. ช่วยใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน 

 สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานเก่ียวข้องกบับุคคล
หน่วยงานหรือองคก์ร เป็นเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของหน่วยงานหรือองคก์รให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นความพึงพอใจ จึงมี
ความส าคญัต่อผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งยิง่ 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ในการบริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารควรมีหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา
หลกัการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสม 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ การบริหารสถานศึกษาหมายถึงกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคน
ร่วมกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้นนบัแต่บุคลิกภาพความรู้ความสามารถ
เจตคติพฤติกรรมคุณธรรมเพื่อมีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆท่ี
อาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม
เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่19 

                                                 
19ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีบริหารการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2545)หนา้ 23. 
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  กัลยา ทารักษ์ สถานศึกษา หมายความวา่ สถานพฒันาเด็กปฐมวยัโรงเรียนศูนยก์ารศึกษา
พิเศษศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัศูนยก์ารเรียนวิทยาลยัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรครูทางการศึกษาวิทยาลยัชุมชนสถาบนัหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐท่ีมีอาจ
หน้าท่ีหรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตาม
ประกาศกระทรวง 
 บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ
ก าหนดไวด้งัน้ี 
 1. จดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวชิาการบุคคลงบประมาณบริหารงานทัว่ไป 
 2. จดัตั้งรับผดิชอบกาใชจ่้ายงบประมาณ 
 3. พฒันาหลกัสูตร 
 4. ออกระเบียบขอ้บงัคบัประกาศแนวปฏิบติั 
 5. ก ากบัติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
 6. ระดมทรัพยากรปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 
 7. จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8. ส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชนสร้างความสัมพนัธ์ 
 นอกจากน้ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริการจดัการและขอบเขตการปฏิบติั
หน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ.2546 
ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาดงัน้ี 
 1. ผูอ้  านวยการเป็นนิติบุคคลสถานศึกษา 
 2. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้องให้รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
 3. การบริหารบุคคลตามกฎหมายพระราชบญัญติัขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ยุบรวมเลิกล้มโรงเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นโอน
จ าหน่ายตามหลกัเกณฑส์ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 5. โรงเรียนมีอ านาจปกครองดูแลบ ารุงรักษาใชจ้ดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศ
ให้แต่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยก์รรมการโรงเรียนตอ้งเห็นชอบรายงานส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณพสัดุตามวงเงินอ านาจท่ีเลขากรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหรือผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีท่ีมอบตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดยกเวน้เงินเดือน 
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 7. จดัท าระบบการเงินบญัชีตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดและทรัพยสิ์นฯผูอุ้ทิศท าหลกัฐานการรับบญัชีรับ-จ่ายฯรายงานผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีทุกส้ินปีงบประมาณผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีตรวจสอบและรายงานเลขาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเร็ว 
 กัลยา ทารักษ์ กล่าวสรุปว่า การบริหารงานของสถานศึกษาขอบข่ายของการบริหาร
สถานศึกษาแบ่งเป็น 4ด้าน คือกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้สถานศึกษา
บริหารงานดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารวิชาการหมายถึงการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาไดแ้ก่การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ยการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผลการประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพพฒันา
และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง
ทางวชิาการ 

2. ดา้นการบริหารงบประมาณประกอบดว้ยภารกิจคือการจดัตั้งงบประมาณการจดัสรรการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงินการบริหารบญัชีการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 3. ด้านการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยภารกิจคือการวางแผนอตัราก าลงัการก าหนด
ต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษาการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงสถานภาพวิชาชีพเงินเดือนและค่าตอบแทนการเล่ือนขั้นเงินเดือนการพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการลาศึกษาต่อการประเมินผลการปฏิบติังานการส่งเสริม
และยกยอ่งเชิดชูเกียรติมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพการส่งเสริมวินยัส าหรับขา้ราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการทางวินยัส าหรับขา้ราชการครูและการลงโทษขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาการรายงานการด าเนินการด าเนินการทางวิจยัและการลงโทษการ
อุทธรณ์การออกจากราชการการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพงาน
ทะ เ บียนประวัติข้ า ราชการค รูและบุคลากรทางการ ศึกษางานยก เว้น คุณสมบัติ ง าน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 4. ด้านการบริหารทั่วไปประกอบด้วยภารกิจการพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การคลงับญัชีและพสัดุการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มการจดัท าส ามะโน
ผูเ้รียนการรับนกัเรียนการจดัตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาการอ านวยการและประสานงานการจดั
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การศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยัการทศันศึกษาการส่งเสริมงานกิจการนกัเรียนและ
การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา20 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาผู ้บริหารควรมีหลักและกระบวนการการบริหาร
การศึกษาหลกัการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสมและพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 

 2.4 องค์ประกอบความพงึพอใจในใจการปฏบิัติงาน 

 การศึกษาความพึงพอใจในใจการปฏิบติังานของครูผูส้อน มีส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งมากมาย 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดรอบแนวคิดในการวิจยัดว้ยกนั 5 ด้าน โดยไดก้รอบแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซ
เบอร์กคือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัน้ี 

1. ด้านความส าเร็จของงาน 
 ธีรรักษ์ ภารการ กล่าวว่า ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงความส าเร็จสมบูรณ์
ของงาน ความสามารถในการแกปั้ญหา การมองเห็นผลงาน ความชดัเจนของงานเป็นความส าเร็จท่ี
วดัไดจ้ากการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา ความสามารถในการแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน และความพอใจในผลการปฏิบติังาน21 

ชินทัต มีศุข ได้ให้ความหมายความส าเร็จของงาน คือ การ ท่ีผู ้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล22 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวว่าบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างานได ้
จะตอ้งรู้จกัพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลาได้แก่1.ความสามารถในการท างาน เรียกว่า “เก่งงาน”มี
ความรู้ความช านาญในงานนั้น ความรับผิดชอบ ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า ถูกตอ้ง เป็นผูมี้
ความอดทนและมองการณ์ไกล 2. ความสามารถในการเขา้กบับุคคล เรียกวา่“เก่งคน”มีความเขา้ใจ
ตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้นปรับตวัเองให้เขา้กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดล้อม (ปรับเปล่ียน พฒันาบุคลิก 
หรือพฤติกรรมของเราใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ) ท าตวัใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของคนอ่ืน ท าตวัให้เป็นท่ี
ตอ้งใจผูอ่ื้น 3.ความสามารถในดา้นความคิด เรียกว่า“เก่งคิด”มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัคิด

                                                 
20กัลยา ทารักษ์,  “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2546), 135 หนา้ . 

21ธีรรักษ ์ภารการ, ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก, สืบคน้จากhttp://www learners.in.th. 
22ชินทตั มีศุข,ความส าเร็จในงาน, สืบคน้จาก http://www. kiddeetumdee.net. 
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แก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาประกอบการตดัสินใจ วางแผนการท างานอย่างรอบคอบ มีความคิด
กวา้งไกล (มองการณ์ไกล) 4.ความสามารถในการด าเนินชีวิต เรียกวา่“เก่งด าเนินชีวิต”มีความฉลาด
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ฉลาดในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รู้จกัการบริหาร การเงิน และเวลา  สร้างระบบความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างมี
ความสุข23 

 พยอม ศรีสุข กล่าวสรุปวา่ ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความรู้สึกของครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ท่ีมีความรู้สึกปลาบปล้ืมและความพึงพอใจ
ใน ผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดเ้ป็นผลส าเร็จ24 
 สรุปไดว้่า ความส าเร็จของงานหมายถึงการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย งานพิเศษท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ความสามารถในการแกปั้ญหา การช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา และการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน 

2. ด้านการยอมรับนับถือ 
ธีรรักษ์ ภารการ กล่าวว่า การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึงการยอมรับหรือเห็น

ด้วยกับความส าเร็จ การได้รับการชมเชย ยกย่อง ช่ืนชม เช่ือถือ ไวว้างใจในผลงานหรือการ
ด าเนินงานจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงถ้าหากไม่ไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือก็จะท าใหเ้กิดการไม่ยอมรับ การไดรั้บค าต าหนิติเตียน หรือการกล่าวโทษ25 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ความส าเร็จในการท างาน , สืบค้นจาก http://www. 

gotoknow.org. 
24พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2549, หนา้ 130. 

25ธีรรักษ ์ภารการ, ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก, อา้งแลว้, หนา้ 38. 



42 
 

 

วดาลัด กุศลผลบุญ ไดก้ล่าววา่ ดา้นการไดย้อมรับนบัถือ ครูในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงตอ้งให้ผุบ้ริหารยอมรับในความสามารถของผูอ่ื้นและเปิดโอกาสให้
ผูอ่ื้นเป็นผูน้ ากลุ่มประสบการณ์บ้าง ส่วนครูในสถานศึกษาท่ีมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนต ่าตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานสถานศึกษาสู่ภายนอกอยา่งเป็นระบบและรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั26 

พยอม ศรีสุข กล่าววา่ การไดรั้บความยอมรับนบัถือ หมายถึง ความรู้สึกของครูสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ต่อการยกยอ่งชมเชย ยอมรับนบัถือหรือ
การไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้ริหาร ผูร่้วมงานหรือจากบุคคลอ่ืน ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ27 

สรุปไดว้า่ การยอมรับนบัถือหมายถึงความรู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหน้าท่ีการ
งานท่ีปฏิบติัอยู ่การมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอ่ืน  

3. ด้านความรับผดิชอบ 
 ธีรรักษ์ ภารการ กล่าวว่า ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง การจดัล าดบัของการ
ท างานไดเ้อง ความตั้งใจ ความส านึกในอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการ
ปฏิบติังาน28 
  พัชรา แทนกลุ่ม ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพนัธะผกูพนัในการจะปฏิบติัหน้าท่ี
การงานของผูร่้วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ารเน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัท างานใน
องคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบติังานตาม
ระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต คน
ท่ีมีความรับผิดชอบ จะท าให้การปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยให้การท างานร่วมกนั

                                                 
26วดาลัด กุศลผลบุญ, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่างกนั”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปกร,2547), 163 หนา้. 

27พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,  อา้งแลว้, หนา้ 39. 

28ธีรรักษ ์ภารการ, ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก, อา้งแลว้, หนา้ 38. 
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เป็นไปด้วยความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งดี29 

พยอม ศรีสุข กล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในงานรับผิดชอบต่องานท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาส
แก่ผูท้  างาน รับผิดชอบต่อการท างานของตนอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ต้องตรวจสอบ
ควบคุมดูแลมากเกินไป30 

สุดพตัรา โพธ์ิสวสัดิ์ ความรับผดิชอบ หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าใดๆทั้งท่ี
ตนเอง กระท าหรือผูอ่ื้นกระท าไม่วา่ส่ิงนั้นจะดีหรือไม่ จะส าเร็จหรือไม่ เช่น ความรับผิดชอบต่อ
งานหรือหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วงตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือท่ีไดก้ าหนดไว ้ไม่วา่เล็กหรือ
ผูใ้หญ่ควรมีความรับผดิชอบ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามวยัวฒิุ และคุณวฒิุ31 

สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบการหมายถึงได้ท างานอย่างอิสระความตั้งใจท่ีจะท างานให้
ส าเร็จ มีการแบ่งงานใหรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสมและไดรั้บการมอบหมายใหท้ างานพิเศษ 

4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
 ธีรรักษ์ ภารการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง สภาพ
ความสัมพนัธ์ การมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลกบัคนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ การร่วมมือปฏิบติังาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุน และการ
ปรึกษาหารือ32 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กล่าวว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง 
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง33 

                                                 
29พัชรา แทนกลุ่ม,ความหมายของความรับผิดชอบ ,  สืบค้นจาก  http://www. 

patcharatangrom.blogspot.com . 
30พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
31สุดพัตรา โพธ์ิสวัส ด์ิ ,ความหมายความรับผิดชอบ ,  สืบค้นจาก  http://www. 

sites.google.com. 
32ธีรรักษ ์ภารการ, ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
33วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร,  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ, สืบคน้จาก http://www.programs.scphtrang.ac.th. 

http://patcharatangrom.blogspot.com/


44 
 

 

พยอม ศรีสุข กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง ความรู้สึกของครูสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในความเป็นกนัเองระหวา่งผูบ้ริหารกบั
ผูร่้วมงานการดูแลเอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ มีการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลใน
หน่วยงาน34 
 สรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลการหมายถึงไดรั้บความเป็นกนัเอง ความช่วยเหลือ
การปฏิบติัตนและการร่วมปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ความรักความสามคัคี การช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ความเป็นมิตร และการไดพ้บปะสังสรรคก์นัในบางโอกาส 

5. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
 ธีรรักษ์ ภารการ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อ
การปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงในต าแหน่ง และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน35 

 พะยอม ศรีสุข กล่าววา่ ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การไดรั้บความเป็นธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัจะแปรไปตามความรู้งานของบุคคล ท่ีมีพื้นฐานความรู้นอ้ย
หรือขาดความรู้ ยอ่มเห็นวา่ความมัน่คงในงานน้ีมีความส าคญัส าหรับเขามากแต่คนท่ีมีความรู้สูงจะ
รู้สึกวา่ไม่มีความส าคญัมากนกั36 
  สรุปไดว้า่ ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความย ัง่ยืนของ
อาชีพในการท างาน ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3  
 สภาพภูมิศาสตร์ ลกัษณะทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพื้นท่ีราบร้อยละ 20 
ของพื้นท่ีทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบัอ าเภอเมืองเลยจงัหวดัเลย ดา้น
ทิศตะวนัตกติดต่อกับอ าเภอนครไทยจังหวดัพิษณุโลก ด้านทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐ

                                                 
34พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
35ธีรรักษ ์ภารการ, ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก,อา้งแลว้ หนา้ 39. 
36พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีน ้ าเหืองเป็นแนวเขตแนวพรมแดนด้านทิศใตติ้ดต่อกบัอ าเภอ
หล่มเก่าจงัหวดัเพชรบูรณ์  

2.5.1 สภาพทัว่ไป 
1. สถานท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 3 จดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง

ประกาศปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาและก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2551 เม่ือวนัท่ี 18มกราคมพ.ศ.2551 และประกาศในราชกิจจาณุเบกษาวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2551 ปัจจุบนัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 3 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
อ าเภอด่านซ้ายจงัหวดัเลยหมายเลขโทรศพัท ์โทร: 042-891913 โทรสาร : 042891723 Website: 
http://www.loei3.go.th มีเขตบริหารครอบคลุมพื้นท่ี3อ าเภอ ของจงัหวดัเลยประกอบด้วย อ าเภอ
ด่านซา้ยอ าเภอภูเรือและอ าเภอนาแหว้มีโรงเรียนทั้งส้ิน 122 โรงเรียน  

2.5.2 วสัิยทศัน์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 3 เป็นองคก์รในการส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวยัเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมน าความรู้อนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได้
จากส่ือICT และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 2.5.3 พนัธกจิ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณธรรมน าความรู้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการใชส่ื้อICTและกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาประสาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนภาคเอกชนและทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

2.5.4 เป้าหมายการให้บริการ 
1. ประชากรวยัเรียนทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส ใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีตามสิทธิอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 
2. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษา 
4. พฒันาบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนนกัเรียนด้านศิลปะ วฒันธรรมดนตรีกีฬาและICT สู่ความเป็นเลิศ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาเลย เขต 3 
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1. ปลูกฝังกลยุทธ์คุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

2. เพิ่มอตัราการเขา้เรียนในทุกระดบัทั้งเด็กทัว่ไปผูพ้ิการผูด้้อยโอกาสลดอตัราการออก
กลางคนัและพฒันารูปแบบการใหบ้ริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยูน่อกระบบการศึกษา 

3. ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพฒันาผูเ้รียนสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวยัและการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

4. เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่สถานศึกษา
การศึกษาในสังกดัเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 

5. สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยา่งมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาลในส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

6. กลยทุธ์พฒันาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบวา่ ครูผูส้อนยา้ยออกเป็นจ านวนมาก ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตกต ่า รวมทั้งผลการสอบO-net ต ่ากว่าระดบัชาติ จากผล
การประเมินของส านกัทดสอบทางการศึกษาปี 2555 37 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู แนวทฤษฎีหลกัการแนวคิด
ท่ีได้น ามาเสนอน้ีเป็น งานวิจัยท่ีมีความใกล้เคียงและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ปฏิบติังานของครู ดงัน้ี 

สุรินทร์ แก้วชูฟอง ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
ในโรงเรียนเขตชายแดนสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเลยผลการวิจยัสรุปว่าความพึง
พอใจตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวมี์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมระดบัมาก
อีก3ดา้นคือดา้นความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของแทมี้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนเขตแดนท่ีเป็นเพศหญิงและเพศชายมี

                                                 
37ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3, ผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 

2555, (อดัส าเนา), หนา้ 3. 
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ความแตกต่างกัน1 ด้านคือด้านความตอ้งการความส าเร็จและมีช่ือเสียงส่วนความตอ้งการด้าน
ร่างกายดว้ยความปลอดภยัและมัน่คงดา้นความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและดา้นความเขา้ใจ
ตนเองอย่างถ่องแทไ้ม่แตกต่างกนัครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนเขตชายแดนท่ีมีขนาดโรงเรียน
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการทางร่างกาย 
และดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนอีก 3 ดา้น มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั38 

เกษม ค าศรี ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีในการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและเปรียบเทียบความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ครูจ าแนกตามเพศ อายุวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังานผลการวิจยัพบวา่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีโดย
รวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก 9 
ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพของ
การท างานดา้นการปกครองบงัคบับญัชาดา้นลกัษณะของงานดา้นการไดรั้บ การยกย่องและดา้น
ความกา้วหน้าส่วนดา้นเงินเดือนนั้นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางลกัษณะงาน
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานน้อยกวา่ 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ 
10 ปีข้ึนไป39  

พรทพิย์ ไพฑูรย์ ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มตวัอย่าง
ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบั
มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก4ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง

                                                 
38สุรินทร์ แก้วชูฟอง, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน

โรงเรียนเขตชายแดน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเลย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2545, 88 หนา้. 

39เกษม ค าศรี, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย  :
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุพรรณบุรี), 2547, 62 หนา้. 
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2ดา้นเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ดา้นท่ีมีลกัษณะงานท่ี
ท าและค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนและค่าจา้งการด ารงต าแหน่งอาจารย1์ อาจารย2์และ
อาจารย3์ทั้งโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนัและโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอย่างมีจ านวน2ด้านลกัษณะงานท่ีท าและด้านลกัษณะงานท่ีท าโดยรวมขา้ราชการครูท่ีอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความพึงพอใจในการมากกว่าขา้ราชการครูท่ีอยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็กและดา้นทีมงานโดยรวม ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ขา้ราชการครู ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่40 
 พรรณี วงศ์มณีกิจ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของครูเอกชน
ประเภทสามญัในการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต1โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั
มากโดยพิจารณาเรียงล าดบัรายดา้นจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความรับผิดชอบดา้นความส าเร็จของ
งานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานดา้นสภาพการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชาดา้ยการยอมรับนบัถือส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
จ าแนกตามเพศประสบการณ์ในการท างานครูทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมและรายด้านทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกว่า 5 ปีและประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนและรายดา้น ของแต่ละปัจจยัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติยกเวน้ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ41 
 หนูนิล ศรีสมบัติ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภู เขต 1 และเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปาน

                                                 
40พรทิพย์ ไพฑูรย์, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา), 2547, 75 หนา้. 

41พรรณี วงศ์มณีกิจ, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชนประเภท
สามญัศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลบับูรพา), 2547, 127 หนา้. 
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กลาง เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
และความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  ผลปรากฏ
ดงัต่อไปน้ี บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11-20 ปี กบั 21 ปีข้ึนไป และมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในดา้นนโยบายและการบริหาร ส่วนบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ในการ
ท างานระหว่าง 1-10 ปี กบั 21 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัทั้งในดา้น
นโยบายและการบริหาร และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และความรับผิดชอบแตกต่างกนั อยา่ง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0542 
 มณ ีด้วงโสน ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี 1-2สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี1-2สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษาผลการวิจยั
พบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในระดบัมากและรายดา้นมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 9 
ระดบัปานกลาง1 ดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ีดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังานด้านของงานท่ีปฏิบติัด้านความส าเร็จของงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล จ าแนกตามประสบการณ์ในความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้ งภาพรวมและรายด้านยกเว้นด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกลู43 
 ทองสา ไชยแสน ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียน
วถีิพุทธสังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบัติของข้าราชการครูในโรงเรียนวิถีพุทธ จ าแนกตามต าแหน่ง
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยั ระดบัความพึงพอใจของขา้ราชการ

                                                 
42หนูนิล ศรีสมบติั, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษหนองบวัล าภู เขต 1 และ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 107 หนา้.  

43มณี ด้วงโสน, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 – 2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา), 2548, 113 หนา้. 
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ครูต่อการปฏิบติังานในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่
แตกต่างโดยประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดประสบการณ์
การท างานส าหรับไม่เกิน 10 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด44 
 สุเทพศิริกุล ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษาศรีสะเกต เขต 1ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัของขา้ราชการครู และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามต าแหน่งงาน และขนาด
ของสถานศึกษา ผลการวจิยั ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการปฏิบติังานอยู ่ในระดบัมากและ
ต าแหน่งงานต่างกนั ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานสอนท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของขา้ราชการในปัจจยัจูงใจและปัจจยั ค ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ปัจจยัท่ี2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ท่ีเกิดจา
การจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น45 

วิรัตน์ ดวงมาลาไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานเขต
พื้ น ท่ีก าร ศึกษา อุบลราชธา นี ในการวิ จัยค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาระดับความ 
พึงพอใจในการปฏิบติังานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัรวมทั้งกลุ่มงานและประสบการณ์ในการท างาน ก็ไม่
แตกต่างกนั46 
 พยอม ศรีสุขไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรีเขต 2 จ านวน 309 คน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู

                                                 
44ทองสา ไชยแสน, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2549, 102 หนา้. 

45สุเทพ ศิริกุล, “ความพึงพอใจในการปฏิบติัของข้าราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุบลราชธานี), 2549, 110 หนา้.  

46วิรัตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุบลราชธานี), 2547, 112 หนา้. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในปัจจยักระตุน้ และปัจจยั
ค ้าจุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ใน 2 ปัจจยั พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการได้รับความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน 
และ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง ปัจจยั ค  ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 2. เปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
2 จ าแนกตามเพศ และ ประสบการณ์ พบวา่ มีความ พึงพอใจในการท างาน ปัจจยักระตุน้ และปัจจยั
ค ้าจุน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.0547 

จากผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งงานวจิยัในประทศและงานวจิยัต่างประเทศสรุปไดว้า่ความพึง
พอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายองค์ประกอบด้วยกนั
ไดแ้ก่ความส าเร็จของงานการยอมรับลกัษณะงานความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ส่วนดา้นอ่ืนๆ
แตกต่างกนัไปตามลกัษะการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีแตกต่างกนั เช่นระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าท่ี ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือน จะเห็นว่างานวิจยัส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาท่ีพบต่างๆเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไวด้งันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน ากรอบแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กคือ ปัจจยัจูง
ใจและปัจจยัค ้าจุนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

2.7 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการ
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็น
แนวทางในการวิจยัผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดเป็น 
 

                                                 
47พยอม ศรีสุข , “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”,  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 39. 
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    ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.5 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
1.  วฒิุการศึกษา 
           1.1 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
           1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.  ขนาดสถานศึกษา 
           2.1 ขนาดเล็ก 
          2.2 ขนาดกลาง 
          2.3 ขนาดใหญ่ 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  3  แบ่งเป็น  

5  ด้าน  ดังนี ้
1. ดา้นความส าเร็จของงาน  
2. ดา้นการยอมรับนบัถือ  
3. ดา้นความรับผดิชอบ 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 

 
  



53 
 

 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัไดก้  าหนวิธีด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  านวน 543 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปีการศึกษา 2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน จ านวน 543 คน ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)1เพื่อ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ไดจ้  านวน 226 คน และเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก (Simple random Sampling ) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาดดงัตารางท่ี 3.1 

                                                        
1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 43-46. 
 



54 
 

 

 ตำรำงที่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่ มตั วอย่ ำง  บุคลำกรในสถำนศึกษำ ข้ันพื้นฐำน             
สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 

 

 
ขนำดสถำนศึกษำ 

 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ต ่ำกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

สูงกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

รวม ต ่ำกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

สูงกว่ำ
ปริญญำ
ตรี 

รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

193 
131 
64 

74 
55 
26 

267 
186 
90 

80 
55 
27 

30 
23 
11 

110 
78 
38 

รวม 388 155 543 162 64 226 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

2 ตอนประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seale) ก าหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดบัตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ (Likert) โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ี 

5 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   
 
 
    



55 
 

 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการก าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น
ให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถาม
แต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความส าเร็จของงาน มี 8 ขอ้ 2) ดา้นการยอมรับนบัถือ มี 8 ขอ้ 3) ดา้นความ
รับผิดชอบ มี 8 ขอ้ 4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มี 8 ขอ้ และ 5) ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน มี 8 ขอ้ 

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม
ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.93 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที่ 3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นความส าเร็จของงาน 0.70 
2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.73 
3. ดา้นความรับผดิชอบ 0.77 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.70 
5. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 0.81 

โดยรวม 0.93 
  
3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนด าเนิน ดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน       
ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั และขอความร่วมมือ
ครูผูส้อนตอบแบบสอบถาม 

2. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนสิงหาคม- กนัยายน 2556 ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 226 ชุด 

3. ผูว้ิจยัน าส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 226 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 226 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้
เวลา 30 วนั 

4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 226 ชุด 

5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป จ าแนกเป็นวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Ferquency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 น ามาหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี2  
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  าแนกวุฒิ
การศึกษา โดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent samples)  

3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ  าแนกตามขนาด
สถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’)  

3.5.5 วเิคราะห์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยหาความถ่ี
และร้อยละ วเิคราะห์ดว้ยวธีิการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
 
 
 

                                                        
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 116. 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics)ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) และการทดสอบรายคู่เชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 
   
 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คงในการท างานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามระดบัการศึกษา และขนาด
สถานศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนซ่ึงเป็น
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รวม
ทั้งส้ิน 543 คน ผูว้จิยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 226 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการ
กระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสถานภาพ แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
การวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัความสะดวกในการวิเคราะห์และการเสนอผล

การวเิคราะห์ ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดงัน้ี  

X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test  
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผุ้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 

จ  านวน 226 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา และขนาด
สถานศึกษา 

 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. วุฒิการศึกษา   
 1.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 162 71.7 
 1.2 ปริญญาตรีข้ึนไป 64 28.3 
2. ขนาดสถานศึกษา   
 2.1 ขนาดเล็ก  110 48.7 
 2.2 ขนาดกลาง  78 34.5 
 2.3 ขนาดใหญ่  38 16.8 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน เม่ือ
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า เป็นครูผูส้อนวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 71.7) มากกว่า 
ครูผูส้อนวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป (ร้อยละ 28.3) และเม่ือจ าแนกขนาดสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษา
ขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ83.2) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 48.7) นอ้ยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 16.8) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เปรียบเทียบจ าแนกระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผล
การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผล
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3)ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
4.3.1.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จของงาน 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จของงาน ใน
ส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3             
ด้านความส าเร็จของงาน  

 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
1. ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบัติช่วยยกระดับการศึกษาให้

เจริญกา้วหนา้ 
4.48 0.63 มาก 

2. มุ่งมัน่ พยายาม ใหค้วามส าคญักบังาน ปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ
งานจึงประสบผลส าเร็จ 

4.49 0.62 มาก 

3. สามารถปฏิบัติภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตาม
เป้าประสงคใ์นทุกขอบข่ายงาน 

4.59 0.65 มากท่ีสุด 

4. ผลงานท่ีส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 4.53 0.70 มากท่ีสุด 
5. เม่ือประสบกบัปัญหาระหวา่งปฏิบติั สามารถแกไ้ขได ้ 4.71 0.45 มากท่ีสุด 
6. สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 4.45 0.69 มาก 
7 สามารถแกปั้ญหา เก่ียวกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.50 0.65 มาก 
8. ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดท้นัเวลา

ท่ีก าหนด 
4.52 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.31 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความส าเร็จของงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X =4.53) 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเม่ือประสบกบัปัญหาระหวา่งปฏิบติั สามารถแกไ้ข
ได ้(X = 4.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า (X = 4.45)  

3.1.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จ
ของงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4. 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้านความส าเร็จของงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านความส าเร็จของงาน 162 4.45 0.29 64 4.74 0.25 7.13 0.12 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน               
ดา้นความส าเร็จของงานไม่แตกต่างกนั  

4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ด้าน จ าแนกขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน ดา้นความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแต่งต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือขนาดเล็ก, 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จของงาน จ าแนกขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

 

 
 

ด้าน
ความส าเร็จ
ของงาน 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.52 4.47 4.69 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.23 0.62 

6.93** 0.01 ภายในกลุ่ม 223 19.88 0.09 
รวม 225 21.11  

** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านความส าเร็จของงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 3        
ด้านด้านความส าเร็จของงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ 
(4.52) 

ขนาดกลาง 
(4.47) 

ขนาดใหญ่ 
(4.69) 

ขนาดเลก็ 4.52   
 

 
0.05 

 

 
0.17* 
0.22* 

 

ขนาดกลาง 4.47 

ขนาดใหญ่ 4.69 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยครูผูส้อน
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกว่าครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการยอมรับนับถือ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการยอมรับนบัถือ ในส่วนน้ี
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.6  

 
ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการ
ยอมรับนับถือ  

 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
1. ผลงานท่ีปฏิบติัเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
4.50 0.71 มาก 

2. เพื่อนร่วมงานให้ความส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุน ผลงาน
ท่ีปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 

4.51 0.71 มากท่ีสุด 

3. เป็นบุคคลหน่ึงท่ี มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสู้งข้ึน 

4.41 0.81 มาก 

4. งานท่ีรับมอบหมายและงานพิเศษช่วยให้มีเกียรติและมี
ช่ือเสียง 

4.46 0.75 มาก 

5. ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังานท่ีส าคญัๆ 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
6. พฤติกรรมและความสามารถเป็นท่ียอมรับนับถือกับ

บุคคลทัว่ไป 
4.22 0.82 มาก 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ด้านการยอมรับนับถือ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
7 การเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาให้บุคลากรหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งรับทราบ และเช่ือถือ 
4.46 0.63 มาก 

8. รับผดิชอบงานตามปฏิทินของสถานศึกษาอยา่งเขา้ใจและ
แม่นย  า 

4.51 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นการยอมรับนบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46) 

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจในการปฏิบัติงานท่ี
ส าคญัๆ (X = 4.62) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพฤติกรรมและความสามารถเป็นท่ียอมรับนบัถือ
กบับุคคลทัว่ไป (X = 4.22)  

4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการยอมรับ
นับถือ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้
วธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4. 7 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้านการยอมรับนับถือ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านการยอมรับนับถือ 162 4.40 0.35 64 4.63 0.28 4.53** 0.00 
** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
ลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นการยอมรับ
นบัถือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้าน จ าแนกขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ดา้นความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแต่งต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือขนาดเล็ก, 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

 
 
 

ด้านการ
ยอมรับนับถือ 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.47 4.37 4.62 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.55 0.76 

6.79** 0.01 ภายในกลุ่ม 223 25.47 0.11 
รวม 225 27.02  

** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ด้านการยอมรับนับถือ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาเลย เขต 3  ด้าน
ด้านการยอมรับนับถือ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ 
(4.47) 

ขนาดกลาง 
(4.37) 

ขนาดใหญ่ 
(4.62) 

ขนาดเลก็ 4.47   
- 

 
0.10 

- 

 
0.15* 
0.25* 

- 

ขนาดกลาง 4.37 

ขนาดใหญ่ 4.62 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นการยอมรับ
นบัถือ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยครูผูส้อนใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกว่าครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความรับผดิชอบ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความรับผิดชอบ ในส่วนน้ี
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.10  
 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
3 ด้านความรับผดิชอบ 

 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
1. อุทิศเวลาใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ีมี 4.50 0.65 มาก 
2. มีรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่ 4.47 0.64 มาก 
3. มีอิสระเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 4.48 0.57 มาก 
4. มีอิสระในการนึกคิดในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
5. มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบในภาระงานของสถานศึกษา 4.35 0.63 มากท่ีสุด 
6. งานท่ีรับผิดชอบมีอุปสรรค สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 

แม่นย  า 
4.45 0.65 มาก 

7 ติดตามประเมินผลการงานท่ีรับมอบหมายตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง 

4.18 0.70 มาก 

8. มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการปฏิบติังานท่ีรับ 4.25 0.74 มาก 
รวม 4.41 0.34 มาก 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความรับผดิชอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.41) 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีอิสระในการนึกคิดในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ   
(X = 4.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือติดตามประเมินผลการงานท่ีรับมอบหมายตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง (X = 4.18)  

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จ
ของงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้านความรับผดิชอบ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านความรับผดิชอบ 162 4.41 0.35 64 4.41 0.33 0.26 0.80 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความรับผิดชอบ
ไม่แตกต่างกนั  

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ด้านความรับผดิชอบ จ าแนกขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ด้าน ความรับผิดชอบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแต่งต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือขนาดเล็ก, 
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ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน

ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความรับผดิชอบ จ าแนกขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ด้านความ
รับผดิชอบ 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.47 4.34 4.38 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.82 0.41 

3.58* 0.02 ภายในกลุ่ม 223 25.41 0.11 
รวม 225 26.23 - 

* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 3        
ด้านด้านความรับผดิชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ 

4.47  
ขนาดกลาง 

4.34 
ขนาดใหญ่ 

4.38  

ขนาดเลก็ 4.47   
- 

 
0.13* 

- 

 
0.09 
0.04 

- 

ขนาดกลาง 4.34 

ขนาดใหญ่ 4.38 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดับความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านความ
รับผิดชอบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดย
ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกว่า
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
4.3.4.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14 ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    
เขต 3 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  

 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
1. พอใจในการให้เกียรติ รับฟังแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผลเพื่อนร่วมงานในการจดักิจกรรม 
4.46 0.65 มาก 

2. ผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานด้านการจดักิจกรรมเรียนการ
สอน 

4.36 0.65 มาก 

3. เม่ือประสบกบัปัญหาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน 

4.66 0.47 มากท่ีสุด 

4. ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้งัคบับญัชาละเพื่อนร่วมงานในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.40 0.66 มาก 

5. มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในส่วนราชการและ
ภาคเอกชน 

4.51 0.61 มากท่ีสุด 

6. ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ/ภาคีเคลือข่าย 4.46 0.68 มาก 
7 เม่ือพบปัญหาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆสามารถติดต่อ

ประสานงานได ้
4.62 0.57 มาก 

8. สามารถแลกเปล่ียนความรู้กบับุคลากรในต่างหน่วยงานได ้ 4.45 0.58 มากท่ีสุด 
รวม 4.49 0.28 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.49) 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเม่ือประสบกบัปัญหาดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ( X = 4.66) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานด้านการจดั
กิจกรรมเรียนการสอน (X = 4.36)  

 



74 
 

4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 

 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig. 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 

162 4.48 0.30 64 4.51 0.25 0.81 0.11 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัการศึกษาและเพศหญิงมี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ไม่แตกต่าง
กนั  
 

4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ด้าน จ าแนกขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแต่งต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ
ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จ าแนกขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

 

ด้าน
ความสัมพนั
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.53 4.41 4.54 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.69 0.34 

4.43** 0.01 ภายในกลุ่ม 223 17.38 0.08 
รวม 225 18.07 - 

** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 3        
ด้านด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ 
(4.53) 

ขนาดกลาง 
(4.41)  

ขนาดใหญ่ 
(4.54)  

ขนาดเลก็ 4.53   
- 

 
0.12* 

- 

 
0.01* 
0.13* 

- 

ขนาดกลาง 4.41 

ขนาดใหญ่ 4.54 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี  4 .17  พบว่า ระดับความพึงพอในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน                      
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

4.3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
4.3.5.1 ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 ผลการวิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    
เขต 3 ด้าน ความมั่นคงในการท างาน 

 

ข้อที่ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน X  S.D. แปลผล 
1. มีความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานในสถานศึกษานานเท่าท่ี

ตอ้งการ 
4.46 0.63 มาก 

2. อาชีพท่ีปฏิบติัอยูใ่นสถานศึกษาเป็นอาชีพท่ีมัน่คง 4.63 0.48 มากท่ีสุด 
3. สถานท่ีปฏิบติังานมีความมัน่คงปลอดภยั 4.61 0.56 มากท่ีสุด 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังานมีการพฒันาและมัน่คง 4.53 0.61 มาก 
5. มีการเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้มีคุณภาพในหน้าท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
4.47 0.65 มากท่ีสุด 

6. สถานศึกษามีสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่นโบนัสการ
ประกนัคุณภาพบุคลากร 

4.42 0.66 มาก 

7 สถานศึกษาใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการท างานในหน่วยงาน 4.44 0.67 มาก 
8. สถานศึกษาส่งเสริมสภาพส่ิงแวดลอ้มการท างานให้น่าอยู ่

ปลอดภยั 
4.47 0.65 มากท่ีสุด 

รวม  4.50 0.36 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความมัน่คงในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.50) 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคืออาชีพท่ีปฏิบติัอยูใ่นสถานศึกษาเป็นอาชีพท่ีมัน่คง 
 ( X = 4.63) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือสถานศึกษามีสวสัดิการในด้านต่างๆ เช่นโบนัสการ
ประกนัคุณภาพบุคลากร (X = 4.42)  

4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความมั่นคง
ในการท างาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดย
ใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
t Sig. 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน 

162 4.41 0.34 64 4.75 0.26 7.33* 0.02 

* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
ลงมาและสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความมัน่คง
ในการท างาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดบัการศึกษาสูงกว่ากว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ด้าน จ าแนกขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ด้านความมัน่คงในการท างาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแต่งต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ
ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านความ
มั่นคงในการท างาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ด้านความ
มั่นคงในการ

ท างาน 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.50 4.43 4.68 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.52 0.76 

6.25** 0.00 ภายในกลุ่ม 223 27.05 0.12 
รวม 225 28.57  

** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 ดา้นความมัน่คงในการท างาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบรายคู่ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 3         
ด้านด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ 
(4.50)  

ขนาดกลาง 
(4.43) 

ขนาดใหญ่ 
(4.68) 

ขนาดเลก็ 4.50   
- 

 
0.07 

- 

 
0.18 
0.25 

- 

ขนาดกลาง 4.43 

ขนาดใหญ่ 4.68 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความมัน่คง
ในการท างาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย
ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกว่า
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 
 



 
 

 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี เพื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ใน 5 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นความมัน่คงในการ
ท างานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ครูผูส้อน ซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจ าปี 2556 จ านวน 543 คน 
ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejicie & Mogan) 
และวิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 226 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทั้ งหมด 5 ด้าน ซ่ึงข้อค าถาม
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ) มี 5 
ระดบั โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และผูว้ิจยั ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93ใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใช้
ค่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการทดสอบค่าเอฟ(F – test) ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
– way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยั ตามขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 
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 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
  การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 

162 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.7 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 

5.1.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดับ
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา  

จากผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถสรุปผลการวจิยัโดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ด้านความส าเร็จของงาน 
1.1 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความส าเร็จของงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเม่ือประสบกบัปัญหา
ระหว่างปฏิบติั สามารถแกไ้ขได ้และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
แม่นย  า  

1.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ท่ีเป็น
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความส าเร็จของงาน เม่ือจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาพบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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1.3 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาต่างกนัพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษากลาง 

2. ด้านการยอมรับนับถือ 
2.1 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการยอมรับนับถือโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญัๆ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพฤติกรรมและความสามารถเป็นท่ียอมรับนบัถือ
กบับุคคลทัว่ไป 

2.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ท่ีเป็น
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการยอมรับนบัถือเม่ือจ าแนกตาม
ระดับการศึกษาพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  

2.1 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยครูผู ้สอนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดับความพึงพอในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง 

3. ด้านความรับผดิชอบ 
3.1 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความรับผิดชอบโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
มากทุกข้อโดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีอิสระในการนึกคิดในการปฏิบติังานท่ี
รับผิดชอบ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือติดตามประเมินผลการงานท่ีรับมอบหมายตลอดเวลาและ
ต่อเน่ือง  

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
ท่ีเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความรับผดิชอบ เม่ือจ าแนก
ตามระดบัการศึกษาพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
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3.3 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยครูผู ้สอนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดับความพึงพอในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง 

4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
4.1 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเม่ือประสบกบัปัญหา
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นการ
จดักิจกรรมเรียนการสอน  

4.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ท่ีเป็น
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เม่ือ
จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ไม่แตกต่างกนั  

4.3 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยครูผู ้สอนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดับความพึงพอในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง 

5. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
5.1 ครูผูส้อนมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความมัน่คงในการท างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคืออาชีพท่ีปฏิบติัอยู่ในสถานศึกษา
เป็นอาชีพท่ีมัน่คง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือสถานศึกษามีสวสัดิการในดา้นต่างๆ เช่นโบนสัการ
ประกนัคุณภาพบุคลากร  

5.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ท่ีเป็น
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เม่ือ
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อน
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ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

5.3 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยครูผู ้สอนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดับความพึงพอในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาด
ของสถานศึกษาซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดใน
การวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1.ด้านความส าเร็จของงาน 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนมีความพึงพอใจกบัวิธีการ
ปฏิบติังาน การตรวจสอบและการดูแล อยา่งสม ่าเสมอ ของสายงานบงัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ พยอม ศรีสุข กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้าน
ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความรู้สึกของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ท่ีมีความรู้สึกปลาบปล้ืมและความพึงพอใจใน ผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย หรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดเ้ป็นผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณี วงศ์มณีกิจ 
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของครูเอกชนประเภทสามญัในการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต1โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากโดยพิจารณา
เรียงล าดบัรายดา้นจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความรับผดิชอบดา้นความส าเร็จของงานซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ มณี ด้วงโสน ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี 1-2สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 คร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี1-
2สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดของ
สถานศึกษาผลการวจิยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษา
ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดับมากและรายด้านมีความพึงพอใจในการ
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ปฏิบติังานในระดบัมาก ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานดา้นสภาพการท างานดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านความส าเร็จของงานไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจาก
ครูผู ้สอนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้ ความสามารถความถนัด ตรงตามหน้าท่ีได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจ ในการปฏิบติังานการศึกษาการศึกษาดบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมีงานวิจยับางแห่ง
พบว่าการศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างานแต่มกัจะข้ึนอยู่กบั
งานท่ีท าว่า เหมาะกับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดก้ล่าววา่บุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างานได ้จะตอ้งรู้จกั
พฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลาได้แก่1.ความสามารถในการท างาน เรียกว่า“เก่งงาน”มีความรู้ความ
ช านาญในงานนั้น ความรับผิดชอบ ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า ถูกตอ้ง เป็นผูมี้ความอดทน
และมองการณ์ไกล 2.ความสามารถในการเขา้กบับุคคล เรียกว่า“เก่งคน”มีความเขา้ใจตนเองและ
เขา้ใจผูอ่ื้นปรับตวัเองใหเ้ขา้กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้ม (ปรับเปล่ียน พฒันาบุคลิก หรือพฤติกรรม
ของเราใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ) ท าตวัให้เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของคนอ่ืน ท าตวัให้เป็นท่ีตอ้งใจผูอ่ื้น 3.
ความสามารถในดา้นความคิด เรียกวา่“เก่งคิด”มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รู้จกัคิดแกปั้ญหาโดยใช้
สติปัญญาประกอบการตดัสินใจ วางแผนการท างานอยา่งรอบคอบ มีความคิดกวา้งไกล (มองการณ์
ไกล) 4.ความสามารถในการด าเนินชีวิต เรียกวา่“เก่งด าเนินชีวิต”มีความฉลาดในการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอยา่งมีความสุข ฉลาดในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จกัการบริหาร 
การเงิน และเวลา สร้างระบบความเป็นอยูข่องครอบครัวอยา่งมีความสุข 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
ความส าเร็จของงานแตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดสถานศึกษาแตกต่าง
กนัมีการส่งเสริมพฒันา อบรม บุคลกรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตกต่างกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พภิพ วชังเงิน กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน หวัหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชา (Leader) หัวหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาก็เป็นองคป์ระกอบ
อึกอย่างหน่ึงท่ีท าให้ให้บุคคลท่ีท างานมีความพึงพอใจในการท างานหรือไม่ หัวหน้าแบบต่างๆมี
อิทธิพลต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่เหมือนกนั หวัหนา้มีทกัษะในการบริหารงานมากน้อยแค่ไหน รู้
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หลกัมนุษยสัมพนัธ์เพียงไร และเมือมีปัญหาในการท างาน หวัหนา้มีความสามารถท่ีจะให้ค  าแนะน า
ไดม้ากน้อยเพียงไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิริอร วิชชาวุธ ไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จของงาน คือตวังานเองตวังานเองมีลกัษณะหลาย
อย่างท่ีจะท าให้คนท างานพึงพอใจแต่งานบางอยา่งก็อาจท าให้คนงานบางพวกไม่พอใจไดเ้ช่นกนั
ส่ิงส าคญัก็คืองานหน่ึงๆควรเหมาะสมกบัความสนใจและความถนดัของแต่ละบุคคลฉะนั้นงานก็
ควรมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงและพฒันาใหดี้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

 2. ด้านการยอมรับนับถือ 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนมีโอกาส
ใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานมาก จึงมีโอกาสไดข้อค าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการ
ยกย่อง ชมเชย และแสดงความยินดีจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พยอม ศรีสุข 
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การได้รับความยอมรับนับถือ คือความรู้สึกของครู
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ต่อการยกย่องชมเชย 
ยอมรับนบัถือหรือการไดรั้บการแสดงความยินดีจากผูบ้ริหาร ผูร่้วมงานหรือจากบุคคลอ่ืน ท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย์ ไพฑูรย์ การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มตวัอยา่งผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความยอมรับนบัถือ 
ดา้นค่าตอบแทน 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นการยอมรับนบัถือแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน  การด าเนินงานจากผู ้บังคับบัญชา  ผู ้ร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงถา้หากไม่ไดรั้บการยอมรับนบัถือก็จะท าให้เกิดการไม่ยอมรับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรรักษ์ ภารการ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน ดา้นการยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัความส าเร็จ การไดรั้บการชมเชย ยกย่อง ช่ืนชม เช่ือถือ 
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ไวว้างใจในผลงานหรือการด าเนินงานจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคล
อ่ืนๆ ซ่ึงถา้หากไม่ไดรั้บการยอมรับนบัถือก็จะท าให้เกิดการไม่ยอมรับ การไดรั้บค าต าหนิติเตียน 
หรือการกล่าวโทษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ กล่าววา่ ความตอ้งการทางดา้น
การมีช่ือเสียงโดยทั่วไปความต้องการน้ีได้รวมเอาความรู้สึกส่วนตัวในความส าเร็จและการ
ตระหนกัหรือการไดก้ารยอมรับนบัถือจากบุคคลอ่ืนในแง่ของหลกัการบุคคลท่ีตอ้งการให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับความสามารถของพวกตนมกัจะให้ความสนใจเก่ียวกบัความส าเร็จช่ือเสียงความมีเกียรติ
โอกาสต่างๆท่ีจะท าให้พวกตนไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความตอ้งการในเร่ืองความ
เป็นเลิศความเช่ียวชาญ ในการแกไ้ขไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความตอ้งการในเร่ือง
ความเป็นเลิศ ความเช่ียวชาญในการแกไ้ขปัญหาต่างๆรวมทั้งการมีความตอ้งการในเร่ืองทกัษะหรือ
ความช านาญและความตอ้งการในเร่ืองความเป็นอิสระ 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
ยอมรับนับถือแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดแตกต่างกนัได้รับการส่งเสริม และพฒันา ความสามารถให้เต็มศกัยภาพของ
บุคลากรให้ไดแ้สดงผลงาน และความคิดเห็นตนให้เป็นท่ียอบรับ นบัถือ แก่บุคลทัว่ไป และเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ ดา้นการยอมรับนบัถือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานไดแ้ก่ความรู้สึกมีเกียรติและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหน้าท่ี
การงานท่ีปฏิบติัอยู่การมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิภพ วชังเงิน กล่าวว่า การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูบ้ริหาร และเพื่อนร่วมงานก็เป็นองค์ประกอบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีท าให้บุคคลท่ีท างานเกิด
ความพึงพอใจ เช่น เม่ือบุคคลท าอะไรส าเร็จก็ควรจะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
สรรเสริญบา้ง ควรให้เครดิตกบับุคคลท่ีประสบความส าเร็จผูบ้ริหารควรจะให้การสนับสนุนแก่
บุคคลท่ีไดแ้สดงความสามารถและท าให้งานส าเร็จลงดว้ยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย์ 
ไพฑูรย์ การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มตวัอย่างผลการวิจยัพบว่าความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก4ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง2ดา้นเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
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จากมากไปหาน้อยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ดา้นท่ีมีลกัษณะงานท่ีท าและค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนและค่าจา้งการด ารงต าแหน่งอาจารย1์ อาจารย2์และอาจารย3์ทั้งโดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนัและโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีจ านวน2ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท าและดา้นลกัษณะงานท่ีท าโดยรวมขา้ราชการครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางมีความพึงพอใจในการมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและดา้นทีมงาน
โดยรวม ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ขา้ราชการครู ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ 

3. ด้านความรับผดิชอบ 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนปฏิบติังานตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ของทางราชการ และสถานศึกษาตลอดเวลา ความตั้งใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ 
และผูบ้ริหารมีการแบ่งงานให้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับบุคลากรและการได้รับมอบหมายซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ได้กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานไดแ้ก่ การไดท้  างานอยา่งอิสระ ความตั้งใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีการแบ่งงานให้
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมและการได้รับมอบหมายให้ท างานพิเศษ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจบัของ 
พยอม ศรีสุข ได้วิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี1.ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในปัจจยักระตุน้ และ
ปัจจยัค ้าจุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นใน 2 ปัจจยั พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของ
งาน และ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากครูผูส้อน
ตอ้งอยูร่่วมกนัท างานในองคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ือง
ผลกัดนัให้ปฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ
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และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พัชรา แทนกลุ่ม กล่าววา่ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนดา้นความรับผิดชอบ คือภาระหรือพนัธะผกูพนัในการจะปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานของผูร่้วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ารเน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัท างานใน
องคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบติังานตาม
ระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต คน
ท่ีมีความรับผิดชอบ จะท าให้การปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยให้การท างานร่วมกนั
เป็นไปด้วยความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดพตัรา โพธ์ิสวสัดิ์ ความรับผิดชอบ 
หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าใดๆทั้งท่ีตนเอง กระท าหรือผูอ่ื้นกระท าไม่วา่ส่ิงนั้นจะ
ดีหรือไม่ จะส าเร็จหรือไม่ เช่น ความรับผดิชอบต่องานหรือหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือท่ีไดก้ าหนดไว ้ไม่วา่เล็กหรือผูใ้หญ่ควรมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจแตกต่างกนั
ไปตามวยัวฒิุ และคุณวฒิุ 
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความ
รับผิดชอบแตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษา มีจ านวนของ
ครูผูส้อนไม่เท่ากนั ความรับผิดชอบต่องานท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่ผูท้  างานรับผิดชอบต่อการ
ท างานของตนอย่างเต็มความสามารถไม่เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์ กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานจ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ
กลุ่มท่ีท างานดว้ยกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ พยอม ศรีสุข 
กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดา้นความรับผิดชอบคือความรู้สึกของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในงานรับผิดชอบต่องานท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่
ผูท้  างาน รับผดิชอบต่อการท างานของตนอยา่งเต็มความสามารถโดยไม่ตอ้งตรวจสอบควบคุมดูแล
มากเกินไป  
 4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน การร่วมมือ
ปฏิบติังาน การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือ และการสนบัสนุน ส่งเสริมกนัและกนัในสถานศึกษา
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ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรรักษ์ ภารการ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือสภาพความสัมพนัธ์ การมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลกบั
คนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ การร่วมมือ
ปฏิบติังาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุน และการปรึกษาหารือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พยอม 
ศรีสุขไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในปัจจยักระตุน้ และปัจจยั
ค ้าจุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ใน 2 ปัจจยั พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน 
และ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง ปัจจยั ค  ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกษม ค าศรี ได้ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูสังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและเปรียบเทียบความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก
เม่ือพิจารณารายด้านอยู่ในระดบัมาก 9 ด้าน เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่แตกต่างกัน อาจ
เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีการดูแลเอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
เอ้ือเฟ้ือ มีการสร้างสัมพนัธ์อนัดี ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ พัชรา แทนกลุ่ม กล่าววา่
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ ภาระหรือพนัธะผกูพนัในการ
จะปฏิบติัหน้าท่ีการงานของผูร่้วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเน่ืองจากบุคคลตอ้งอยู่
ร่วมกนัท างานในองคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนั
ใหป้ฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบและมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต คนท่ีมีความรับผดิชอบ จะท าใหก้ารปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยให้การ
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ท างานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าต้องสร้างข้ึน
เพื่อให้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พยอม ศรีสุข กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือความรู้สึกของครู
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ในความเป็นกนัเองระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานการดูแลเอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ มีการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลในหน่วยงาน 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลแตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กได ้มี
การส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีกิจกรรมร่วมกนักบัสถานศึกษาและหน่วยอ่ืนน้อยมาก ผลตอบแทน ทั้ง
ทางวตัถุและทางจิตใจซ่ึงตอบสนองมีน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร 
กล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ ความพึงพอใจในงาน
เป็นเร่ืองของบุคคลเป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการท างานความรู้ท่ีมีต่องานท่ีเขาก าลงัท าอยู่
ต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานความคาดหวงัทางจิตวิทยาในสภาพการท างานเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน
นั้นให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การเม่ืองานนั้นให้ผลตอบแทนทั้งทางวตัถุและทางจิตใจซ่ึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นได ้ถา้ขาดการความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
อาจท าให้งานขาอประสิทธิภาพได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
กล่าวว่าบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างานได้ จะต้องรู้จักพฒันาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ความสามารถในการเขา้กบับุคคล เรียกวา่“เก่งคน”มีความเขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้นปรับตวัเองให้
เขา้กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้ม (ปรับเปล่ียน พฒันาบุคลิก หรือพฤติกรรมของเราให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ) ท าตวัใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของคนอ่ืน ท าตวัใหเ้ป็นท่ีตอ้งใจผูอ่ื้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรรณ ีวงศ์มณีกิจ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของครูเอกชน
ประเภทสามญัในการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต1โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั
มากโดยพิจารณาเรียงล าดบัรายดา้นจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความรับผิดชอบดา้นความส าเร็จของ
งานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานดา้นสภาพการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชาดา้ยการยอมรับนบัถือส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนและรายดา้น ของแต่ละปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติยกเวน้ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
แตกต่างกนั 

5. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการพฒันา 
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา สร้างความปลอดภยัในการท างาน สวสัดิการ ผลตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรรักษ์ ภารการ กล่าววา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน คือความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คง
ในต าแหน่ง และความปลอดภยัในการปฏิบติังานซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ มณี ด้วงโสนได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี 1-2สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การศึกษาขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี1-2สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษาผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในระดบัมากและรายดา้นมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุเทพ  ศิริกุล ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ส านกัเขต
พื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกต เขต 1ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัของขา้ราชการครู และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามต าแหน่งงาน และขนาด
ของสถานศึกษา ผลการวจิยั ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการปฏิบติังานอยู ่ในระดบัมากและ
ต าแหน่งงานต่างกนั ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานสอนท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของขา้ราชการในปัจจยัจูงใจและปัจจยั ค ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ปัจจยัท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ท่ีเกิดจา
การจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั อาจเน่ืองจาก
ครูผูส้อนท่ีมีพื้นฐานความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ความมัน่คงในงานมีความส าคญัส าหรับ
เขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคญั ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด พะยอม ศรีสุข 
กล่าววา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนดา้นความมัน่คงในการท างาน คือการไดรั้บ
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ความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัจะแปรไปตามความรู้งานของบุคคล ท่ีมี
พื้นฐานความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ความมัน่คงในงานน้ีมีความส าคญัส าหรับเขามากแต่
คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคญัมากนกัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พยอม ศรีสุขได้
วิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ใน 2 ปัจจยั พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
กระตุ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน และ 
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง ปัจจยั ค  ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
จ าแนกตามเพศ และ ประสบการณ์ พบวา่ มีความ พึงพอใจในการท างาน ปัจจยักระตุน้ และปัจจยั
ค ้าจุน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.05 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความ
มัน่คงในการท างานแตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก สถานศึกษาท่ีขนาดต่างกนั ผูบ้ริหาร มีการ
พฒันา ส่งเสริม บุคลากรสร้างความปลอดภยัในการท างาน สวสัดิการ ผลตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษาไม่เหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณี ด้วงโสน ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี 1-2สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานนทบุรี เขต 2 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาขา้ราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปีท่ี1-2สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2จ าแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษาผลการวจิยัพบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูในสถานศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมากและรายดา้น
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 9 ระดบัปานกลาง1 ดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ีดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานดา้นของงานท่ีปฏิบติัดา้นความส าเร็จ
ของงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกลู จ  าแนกตามประสบการณ์ในความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวมและ
รายดา้นยกเวน้ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความส าเร็จของงาน ครูผูส้อนควร
พยายามปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ ในแต่ละวนัปฏิบติังานให้ส าเร็จทนัเวลา ดว้ยความ
เตม็ใจเตม็ศกัยภาพและบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ  
 2. จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการยอมรับนบัถือ ครูผูส้อนควร
ปฏิบติังานโดยไม่คาดหวงัค าชมจากผูอ่ื้น ควรเห็นคุณค่าในงานท่ีปฏิบติัและควรภูมิใจในงานพิเศษ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  
 3. จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความรับผิดชอบครูผูส้อนควรอุทิศ
เวลาให้กบังานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานของสถานศึกษาและควร
รับผดิชอบในความเสียหายของงานท่ีเกิดข้ึนในหนา้ท่ี 
 4. จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ครูผูส้อนควรพอใจในความสามารถ การปฏิบติังานและความรับผิดชอบในหน้าท่ีของเพื่อน
ร่วมงาน ควรให้เกียรติผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเสมอต้นเสมอปลายและควรท างาน
ประสานกนัเป็นทีมเพื่อท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 5. จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นความมัน่คงในการท างาน ครูผูส้อน
ควรไดรั้บขวญัและก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนเม่ือปฏิบติังานส าเร็จ ควรไดรั้บยกย่องจาก
ผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครองและควรไดรั้บความเช่ือมัน่ว่าผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะป้องกนัความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 1.โรงเรียนควรน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของครู
ให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนอย่างสูงสุด ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าด้านความรับผิดชอบ มีระดบั
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ความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมากและมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 4.41 จากทั้งหมด 5 ดา้น จึงควรพฒันา
และส่งเสริมดา้นความรับผิดชอบให้กบัครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการการศึกษาประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบควรน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาแนวในการส่งเสริมการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อยา่งมีคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเทคนิคและพฒันาศกัยภาพครูในการปฏิบติังานของครูผูส้อนตาม
ความสามารถในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 3. ควรศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 อยา่งมีคุณภาพ ลกัษณะเดียวกนัน้ีกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น ในสังกดัอ่ืนๆ 
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ทองสา ไชยแสน. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2549.  

พยอม ศรีสุข . “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549.  

พรทิพย์ ไพฑูรย์. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2547.  

พรรณี วงศม์ณีกิจ. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเอกชนประเภทสามญัศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลบับูรพา, 2547.  

มณี ดว้งโสน. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้น
ท่ี 1 – 2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2548.  
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วดาลดั กุศลผลบุญ. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต่างกนั”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2547.  

วิรัตน์ ดวงมาลา. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี, 2547.  

สุเทพ ศิริกุล. “ความพึงพอใจในการปฏิบติัของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี, 2549.  

สุพจน์ นิลหม่ืนไวย.์ “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2553.  

สุรินทร์ แกว้ชูฟอง. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนเขต
ชายแดน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัเลย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545. 88 หนา้. 

หนูนิล ศรีสมบติั. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษ
หนองบวัล าภู เขต 1 และ เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547.  

 

 3) เวบ็ไซต์ 
ชินทตั มีศุข.ความส าเร็จในงาน. สืบคน้จาก http://www. kiddeetumdee.net. 
ธีรรักษ ์ภารการ. ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก. สืบคน้จากhttp://www learners.in.th. 
พัช ร า  แทนก ลุ่ ม .คว ามหมายของคว าม รับผิด ชอบ .  สื บค้น จ าก  http://www. 

patcharatangrom.blogspot.com . 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ความส าเร็จในการท างาน. สืบคน้จาก http://www. gotoknow.org. 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ. 

สืบคน้จาก http://www.programs.scphtrang.ac.th. 

 

http://patcharatangrom.blogspot.com/
http://www.programs.scphtrang.ac.th/
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 3. บริบททั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการศึกษา. สืบค้นจาก 

http://www. loei3.go.th. 
สุดพตัรา โพธ์ิสวสัด์ิ. ความหมายความรับผดิชอบ. สืบคน้จาก http://www. sites.google.com. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง ความพงึพอในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประกอบดว้ย 5 
ดา้น คือ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 5) ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดว้ยวฒิุการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
 การตอบแบบสอบถามของท่านคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั  และใชเ้ฉพาะงานวิจยัใน
คร้ังน้ีเท่านั้น  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในการใหค้วามร่วมมืออยา่งดี  มา ณ โอกาส  น้ี 
 
 
                                                                                      
                                                                                          

นางพิกุล ไชยศรีหา 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง  (     )  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
1.  วฒิุการศึกษา 
                              (     )   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
                              (     )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
2.           ขนาดสถานศึกษา 

                               (     )   ขนาดเล็ก 
                              (     )   ขนาดกลาง 

                               (     )   ขนาดใหญ่ 
 
ตอนที ่ 2    แบบสอบถามความพงึพอในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง    
           ขอใหท้่านพิจารณาความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในแต่ละดา้น และแต่ละขอ้วา่อยูใ่น
ระดบัใด   โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการมีส่วนร่วมเพียงระดบัเดียวใน 5 ระดบั  
ดงัน้ี 

 5 หมายถึง การปฏิบติังานของครูผูส้อนในมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัมาก 
3 หมายถึง การปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง การปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง การปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ 
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5 4 3 2 1 ผู้วจัิย 
  1. ด้านความส าเร็จของงาน       

1 ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบติัช่วยยกระดบั
การศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้  

     (    ) V1 

2 มุ่งมัน่ พยายาม ใหค้วามส าคญักบังาน ปฏิบติังาน
เตม็ศกัยภาพงานจึงประสบผลส าเร็จ 

     (    ) V1 

3 สามารถปฏิบติัภารกิจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จตามเป้าประสงคใ์นทุกขอบข่ายงาน 

     (    ) V3 

4 ผลงานท่ีส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ      (    ) V4 

5 เม่ือประสบกบัปัญหาระหวา่งปฏิบติั สามารถ
แกไ้ขได ้

     (    ) V5 

6 สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า      (    ) V6 

7 สามารถแกปั้ญหา เก่ียวกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      (    ) V7 

8 ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 

     (    ) V8 

  2. ด้านการยอมรับนับถือ       

9 ผลงานท่ีปฏิบติัเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน 

     (    ) V9 

10 เพื่อนร่วมงานใหค้วามส าคญั ส่งเสริม สนบัสนุน 
ผลงานท่ีปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 

     (    ) V10 

11 เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหสู้งข้ึน 

     (    ) V11 

12 งานท่ีรับมอบหมายและงานพิเศษช่วยใหมี้เกียรติ
และมีช่ือเสียง 

     (    ) V12 

13 ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังานท่ี
ส าคญัๆ 

     (    ) V13 

 
 

ข้อ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ 
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5 4 3 2 1 ผู้วจัิย 

14  พฤติกรรมและความสามารถเป็นท่ียอมรับนบัถือ
กบับุคคลทัว่ไป 

     (    ) V14 

15 การเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาใหบุ้คลากรหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และเช่ือถือ 

     (    ) V15 

16 รับผดิชอบงานตามปฏิทินของสถานศึกษาอยา่ง
เขา้ใจและแม่นย  า 

     (    ) V16 

 3. ด้านความรับผดิชอบ       
17 อุทิศเวลาใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ีมี      (    ) V17 

18 มีรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่      (    ) V18 

19 มีอิสระเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน      (    ) V19 

20 มีอิสระในการนึกคิดในการปฏิบติังานท่ี
รับผดิชอบ 

     (    ) V20 

21 มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในภาระงานของ
สถานศึกษา 

     (    ) V21 

22 งานท่ีรับผดิชอบมีอุปสรรค สามารถแกปั้ญหาได้
รวดเร็ว แม่นย  า 

     (    ) V22 

23 ติดตามประเมินผลการงานท่ีรับมอบหมาย
ตลอดเวลาและต่อเน่ือง 

     (    ) V23 

24 มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการปฏิบติังานท่ีรับ      (    ) V24 

 4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล       
25 พอใจในการให้เกียรติ รับฟังแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผลเพื่อนร่วมงานในการจดักิจกรรม 

     (    ) V25 

26 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้นการจดั
กิจกรรมเรียนการสอน 

     (    ) V26 

 
 

ข้อ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ 
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5 4 3 2 1 ผู้วจัิย 

27 เม่ือประสบกบัปัญหาดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงาน 

     (    ) V27 

28 ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้งัคบับญัชาละเพื่อน
ร่วมงานในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     (    ) V28 

29 มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในส่วน
ราชการและภาคเอกชน 

     (    ) V29 

30 ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ/ภาคีเคลือ
ข่าย 

     (    ) V30 

31 เม่ือพบปัญหาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆสามารถ
ติดต่อประสานงานได ้

     (    ) V31 

32  สามารถแลกเปล่ียนความรู้กบับุคลากรในต่าง
หน่วยงานได ้

     (    ) V32 

 5. ด้านความมั่นคงในการท างาน       
33 มีความมัน่ใจวา่จะปฏิบติังานในสถานศึกษานาน

เท่าท่ีตอ้งการ 
     (    ) V33 

34 อาชีพท่ีปฏิบติัอยูใ่นสถานศึกษาเป็นอาชีพท่ีมัน่คง      (    ) V34 

35 สถานท่ีปฏิบติังานมีความมัน่คงปลอดภยั      (    ) V35 

36 ต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังานมีการพฒันาและมัน่คง      (    ) V36 
37 มีการเพิ่มศกัยภาพในการท างานใหมี้คุณภาพใน

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     (    ) V37 

38 สถานศึกษามีสวสัดิการในดา้นต่างๆ เช่นโบนสั
การประกนัคุณภาพบุคลากร 

     (    ) V38 

39 สถานศึกษาใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการท างานใน
หน่วยงาน 

     (    ) V39 
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ข้อ การมส่ีวนร่วมในการบริหารงบประมาณ 
ระดับความพงึพอใจ ส าหรับ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

40 สถานศึกษาส่งเสริมสภาพส่ิงแวดลอ้มการท างานให้
น่าอยู ่ปลอดภยั  

     (    ) V40 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
                                          ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. ดร. ประยุทธ  ชูสอน 
           การศึกษา           - ศษ.ด (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต)สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
          ต าแหน่งปัจจุบัน          - อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 
2. ดร. สุรพงษ์ พนัชโก 
         การศึกษา             - ศษ.ด (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต)สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
        ต าแหน่งปัจจุบัน             - อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย                      
 
3. นางป่ินแก้ว ประสิทธ์ิไทย 
          การศึกษา                        - ศษ.ม.  (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
         ต าแหน่งปัจจุบัน              - ครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียน บา้นน ้าเยน็ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว481 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  ดร.ประยทุธ   ชูสอน 

  ด้วยนางสาวพิกุล ไชยศรีหา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205171ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว481 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  ดร.สุรพงษ ์พนัชโก 

  ดว้ย นางสาวพิกุล ไชยศรีหา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205171 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ทีศ่ธ6012(2)/ว481 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 31 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นางป่ินแกว้ ประสิทธ์ิไทย 

  ดว้ย นางสาวพิกุล ไชยศรีหา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205171 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “เร่ือง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3”ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง ความพงึพอในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

   
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อระดบัความพึงพอในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบั
ถือ  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นความมัน่คงในการท างานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศึกษา
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้น
ของครูผูส้อน จ าแนกระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ตามระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อน 
ผู ้วิจ ัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะ
ภาพรวม  มิใช่เป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม
น้ีดว้ยความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของการวจิยั 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 8 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
  1. ดา้นความส าเร็จของงาน 
      2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 
      3. ดา้นความรับผดิชอบ 
      4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
  5. ดา้นดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3. วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. ระดบัการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

1.ระดบัการศึกษา   
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

2. ความพึงพอในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3  
1. ดา้นความส าเร็จของงาน 
2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นความรับผดิชอบ 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
5. ดา้นดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2 ความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 1. ด้านความส าเร็จของงาน      
1 ความส าเร็จของงานท่ีปฏิบติัช่วยยกระดบั

การศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ 
1 1 1 3 1 

2 มุ่งมัน่ พยายาม ใหค้วามส าคญักบังาน 
ปฏิบติังานเตม็ศกัยภาพงานจึงประสบ
ผลส าเร็จ 

1 1 1 3 1 

3 สามารถปฏิบติัภารกิจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จตามเป้าประสงคใ์นทุกขอบข่ายงาน 

1 1 1 3 1 

4 ผลงานท่ีส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 1 1 1 3 1 
5 เม่ือประสบกบัปัญหาระหวา่งปฏิบติั 

สามารถแกไ้ขได ้
1 1 1 3 1 

6 สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า 1 1 1 3 1 
7 สามารถแกปั้ญหา เก่ียวกบังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
1 1 1 3 1 

8 ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

 2. ด้านการยอมรับนับถือ      
1 ผลงานท่ีปฏิบติัเป็นท่ียอมรับจาก

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
1 1 1 3 1 

2 เพื่อนร่วมงานใหค้วามส าคญั ส่งเสริม 
สนบัสนุน ผลงานท่ีปฏิบติัจนบรรลุผลส าเร็จ 

1 1 1 3 1 
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3 เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหสู้งข้ึน 

1 1 1 3 1 

4 งานท่ีรับมอบหมายและงานพิเศษช่วยใหมี้
เกียรติและมีช่ือเสียง 

1 1 1 3 1 

5 ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังาน
ท่ีส าคญัๆ 

1 1 1 3 1 

6  พฤติกรรมและความสามารถเป็นท่ียอมรับ
นบัถือกบับุคคลทัว่ไป 

1 1 1 3 1 

7 การเผยแพร่กิจกรรมสถานศึกษาใหบุ้คลากร
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และเช่ือถือ 

1 1 1 3 1 

8 รับผดิชอบงานตามปฏิทินของสถานศึกษา
อยา่งเขา้ใจและแม่นย  า 

1 1 1 3 1 

 3. ด้านความรับผดิชอบ      
1 อุทิศเวลาใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ีมี 1 1 1 3 1 
2 มีรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่ 1 1 1 3 1 
3 มีอิสระเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 1 1 1 3 1 
4 มีอิสระในการนึกคิดในการปฏิบติังานท่ี

รับผดิชอบ 
1 1 1 3 1 

5 มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในภาระงาน
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

6 งานท่ีรับผดิชอบมีอุปสรรค สามารถ
แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว แม่นย  า 

1 1 1 3 1 

7 ติดตามประเมินผลการงานท่ีรับมอบหมาย
ตลอดเวลาและต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

8  มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการปฏิบติังานท่ี
รับ 
 
 
 

1 1 1 3 1 
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 4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล      
1 พอใจในการให้เกียรติ รับฟังแสดงความ

คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลเพื่อนร่วมงานในการจดั
กิจกรรม 

1 1 1 3 1 

2 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วย
ใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติังานดา้น
การจดักิจกรรมเรียนการสอน 

1 1 1 3 1 

3 เม่ือประสบกบัปัญหาดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไดรั้บความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1 

4 ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้งัคบับญัชาละ
เพื่อนร่วมงานในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

1 1 1 3 1 

5 มีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในส่วน
ราชการและภาคเอกชน 

1 1 1 3 1 

6 ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ/ภาคีเค
ลือข่าย 

1 1 1 3 1 

7 เม่ือพบปัญหาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่อประสานงานได ้

1 1 1 3 1 

8.  สามารถแลกเปล่ียนความรู้กบับุคลากรใน
ต่างหน่วยงานได ้

1 1 1 3 1 

 5. ด้านความมั่นคงในการท างาน      
1 มีความมัน่ใจวา่จะปฏิบติังานในสถานศึกษา

นานเท่าท่ีตอ้งการ 
1 1 1 3 1 

2 อาชีพท่ีปฏิบติัอยูใ่นสถานศึกษาเป็นอาชีพท่ี
มัน่คง 

1 1 1 3 1 

3 สถานท่ีปฏิบติังานมีความมัน่คงปลอดภยั 1 1 1 3 1 

4 ต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังานมีการพฒันาและ
มัน่คง 

1 1 1 3 1 
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5 มีการเพิ่มศกัยภาพในการท างานใหมี้คุณภาพ
ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1 1 1 3 1 

6 สถานศึกษามีสวสัดิการในดา้นต่างๆ เช่น
โบนสัการประกนัคุณภาพบุคลากร 

1 1 1 3 1 

7 สถานศึกษาใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการท างานใน
หน่วยงาน 

1 1 1 3 1 

8 สถานศึกษาส่งเสริมสภาพส่ิงแวดลอ้มการ
ท างานใหน่้าอยู ่ปลอดภยั 

1 1 1 3 1 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ทีศ่ธ6012(2)/507 
 
  

  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 5 สิงหาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

  ดว้ยนางสาวพิกุล ไชยศรีหา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205171ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.พรสมบติั 
ศรีไสย เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 5 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
การศึกษา        186.7667       156.5989        .7559           .9294 
ขนาด          186.4000       164.2483        .0742           .9364 
A1           183.7667       159.9092        .3876           .9322 
A2           183.6333       158.8609        .5971           .9306 
A3           183.6333       159.1368        .4488           .9317 
A4           183.5667       161.8402        .3197           .9327 
A5           183.5667       161.0816        .4378           .9318 
A6           183.7000       154.4931        .7449           .9290 
A7           183.6667       156.0230        .6486           .9299 
A8           183.7333       155.4437        .6221           .9300 
B1           183.7333       156.2713        .5718           .9305 
B2           183.5333       158.6713        .5743           .9307 
B3           183.7333       159.7885        .3334           .9331 
B4           183.7667       162.7368        .1719           .9347 
B5           183.5333       163.4299        .2475           .9330 
B6           183.6667       159.9540        .3276           .9331 
B7           183.5333       163.7747        .2173           .9332 
B8           183.6333       164.6540        .0802           .9352 
C1           183.5667       162.8057        .2480           .9332 
C2           183.5333       159.9126        .5594           .9310 
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C3           183.7333       154.5471        .7378           .9290 
C4           183.5667       162.8057        .2480           .9332 
C5           183.5333       159.9126        .5594           .9310 
C6           183.7333       154.5471        .7378           .9290 
C7           183.6667       156.2299        .6348           .9300 
C8           183.7000       154.5621        .6786           .9295 
D1           183.6333       159.1368        .4488           .9317 
D2           183.5667       161.8402        .3197           .9327 
D3           183.5667       161.0816        .4378           .9318 
D4           183.7000       154.4931        .7449           .9290 
D5           183.7000       156.4931        .6124           .9302 
D6           183.7667       156.3920        .5638           .9306 
D7           183.5667       162.8057        .2480           .9332 
D8           183.5333       159.9126        .5594           .9310 
E1           183.7333       154.5471        .7378           .9290 
E2           183.6333       162.4471        .3034           .9327 
E3           183.5667       162.8057        .2480           .9332 
E4           183.5333       159.9126        .5594           .9310 
E5           183.7333       154.5471        .7378           .9290 
E6           183.6667       156.2299        .6348           .9300 
E7           183.7000       154.5621        .6786           .9295 
E8           183.7333       154.5471        .7378           .9290 
--- 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 42 
Alpha =    .9329 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
 ช่ือ – สกุล                        นางสาวพิกุล ไชยศรีหา 
 
วนั  เดือน  ปี  เกดิ            8 สิงหาคม 2517 
 
สถานทีเ่กดิ                      บา้นเลขท่ี 37 หมู่ 1 ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
การศึกษา                          
 พ.ศ. 2535  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์ 
 พ.ศ. 2541  ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต เอกการประถมศึกษา  
   สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ จงัหวดั ปทุมธานี 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                     บา้นเลขท่ี 37 หมู่ 1 ต าบลวงัทอง อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
สถานทีท่ างาน                 โรงเรียนบา้นน ้าเยน็  ต าบลกกสะทอน  อ าเภอด่านซา้ย 
   จงัหวดัเลย  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 
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