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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำางานของครู 2) เพื่อศึกษา
ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครู3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุขในการทำางานของครูกับความสุขในการทำางานและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสุขในการ
ทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา 92 คน ครูผู้สอน จำานวน 331 คน ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มคีวามเชือ่มัน่ของแบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสุขในการทำางาน
ของครูเทา่กบั 0.96 และความสขุในการทำางานเทา่กบั 0.89 วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิำาเรจ็รปู
ทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวจิยัพบว่า 1. ความสขุในการทำางานของครูสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 21 อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 21 อยูใ่นระดบัมาก ทัง้โดยรวมและรายปจัจยัทกุ
ปจัจยั 3. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทำางานของครูกบัความสขุในการทำางานของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 4. 
สมการพยากรณ์ความสุขในการทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
โดยใช้ปัจจัยความสุขของครูผู้สอนเป็นตัวแปรพยากรณ์ เป็นดังนี้
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Abstract

This research aimed to: 1) study the level of teacher’s working happiness, 2) study 
the factors of teacher’s working happiness, 3) study the correlation between the factor 
of teacher’s happiness and the teacher’s working happiness, and 4) create the forecast  
equations of teacher’s working happiness under the Secondary 

Educational Service Area Office 21. The sample group consisted of 92 Administrators  
and 331 teacher using the Stratified Random Sampling method. The 5 level rating real  
questionnaire was used as the research instrument. The reliabilities of section two: the  
teacher’s working happiness and section three: the factors of teacher’s working  
happiness were 0.81 and 0.96 consecutively. Analysis were mean, standard deviation,  
Pearson product-moment correlation coefficient and stepwise multiple regression  
analysis using the Statistical Package for the Social Sciences. The results were as follows: 

1. The teacher’s working happiness under the Secondary Educational Service Area 
Office 21 as a whole was at high level and for each aspect was at high level as well.

2. The factor of teacher’s working happiness under the Secondary Educational Service 
Area Office 21 as a whole and for each aspect were at high level.

3. The correlation between the factors of teacher’s working happiness and the 
teacher’s working happiness under the Secondary Educational Service Area Office 21 was 
positive at medium level. 

4. The forecast equation for the teacher’s working happiness under the Secondary 
Educational Service Area Office 21 by using the factors of teacher’s working happiness as 
predictor follows: 

The prediction equation in form of raw score:
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บทนำา
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในอีกหลายประเทศ

ท่ัวโลกที่ให้ความสนใจ และให้ความสำาคัญกับ 
เรื่องของความสุขเป็นอย่างมาก (สำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (2552: ออนไลน์) โดย 
สำานักนายกรัฐมนตรี ได้สำารวจจำานวนครูสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทั่วประเทศ พบว่า เกิดภาวะการขาดแคลนครูจำา
นวน 77,920 คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากจำานวนครูที่
เกษยีณอายรุาชการกอ่นกำาหนดเพิม่มากขึน้ในแตล่ะ
ป ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในป ีพ.ศ. 2550 มคีรเูกษยีณ
อายรุาชการกอ่นกำาหนดจำานวน 111,960 คน (สำา
นกังาน คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2550) 
ซึ่งการเกษียณอายุราชการก่อนกำาหนดเป็นจำานว
นมากของครูสะท้อนให้เห็นว่าใน ปัจจุบันมีปัญหา
บางประการทีส่ง่ผลตอ่การประกอบอาชพีคร ูและ
สาเหตขุองปญัหานัน้อาจเกดิจากการทีค่รไูมม่คีวาม
สขุในการทำางาน ปญัหาการไม่มีความสขุในการทำา
งานของครูเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ดังแนวคิด
ของ โรจนรินทร์ โกมลหริญั (2551) ทีก่ลา่ววา่ ครู
เปน็อาชีพหนึง่ท่ีเส่ียงตอ่การมคีวามเครยีดในการทำา
งาน เนือ่งจากครมูภีาระงานมากและต้องมคีวามรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งในขณะเดียวกันครู
ต้องประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนตลอด
เวลา นอกจากนีค้รยูงัต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำา
งานของตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่
เพื่อให้ผ่านการตรวจมาตรฐานของสถานศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก ขณะที่ ธีรศักดิ์ อัครบวร 
(2542) กล่าวว่า ครูที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะ
ต้องใช้จ่ายอย่าง ประหยัด มีความมัธยัสถ์ เพราะ
หากครใูชเ้งนิฟุม่เฟอืยเกินตวัก็อาจก่อให้เกดิภาวะ
หนี้สิน และอาจทำาให้เกิดความเครียดได้มากครู 
ผูส้อนคอืหน่ึงในบคุลากรท่ีสำาคญัของโรงเรยีน และ
เป็นผู้ที่มีความสำาคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
ปัญหาการไม่มีความสุขในการทำางานของครูเกิด
จากปจัจยัทีห่ลากหลาย ดงัแนวคดิของโรจนรินทร ์
โกมลหิรัญ (2551: 2) ที่สอดคล้องกับรายงานผล

การวิจัย ความสุขในการทำางานของครู สังกัดสำา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการทำางาน
ของคร ูไดแ้ก่ ความสมัพนัธ ์ในครอบครวั รองลงมา  
คือ ความสัมพันธ์กับนักเรียน (นายสพลกิตติ์  
สังข์ทิพย์, 2552: 81) 

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 21 (2559: ออนไลน์) ได้กำาหนดนโยบาย ให้
มกีารกำากบัดแูล ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาครู
และบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ ในการทำางาน
ของครูผู้สอนความสุขของครูผู้สอนสามารถนำาไป
พฒันาหรอืปรบัเปลีย่นกระบวนการบรหิารจดัการ
และพฒันาการดำาเนนิการของโรงเรยีน ครูผูส้อนถือ
เปน็ผูน้ำาทีม่บีทบาทสำาคญัทีท่ำาใหก้ารดำาเนนิงานให้
มปีระสทิธภิาพ ในการทำางานอยา่งมคีวามสขุยอ่ม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เกิดความ
รูส้กึพอใจ เตม็ใจในการทำางานให้ประสบผลสำาเรจ็ 
และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การได้ 

ดงันัน้ ดว้ยเหตผุลดงักลา่วผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อศึกษา
ระดบัความสขุในการทำางานของคร ูเพือ่ศกึษาปจัจยั
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางาน เพื่อศึกษาความ
สมัพนัธข์องปจัจยั ดา้นการเปน็ทีย่อมรบั ดา้นการ
ตดิตอ่สมัพนัธ ์ดา้นความรกัในการทำางาน ดา้นผล
ตอบแทน ด้านความสำาเร็จในการทำางานที่ส่งผล
ต่อความสุขในการทำางานของครู และสร้างสมการ
พยากรณใ์นการทำานายความสขุการทำางานของครู
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
21 ซ่ึงผลจากการวจิยัจะเปน็แนวทางข้อเสนอแนะ
เพ่ือนำาไปพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึนกับครู 
ผู้เรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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ความมุ่งหมาย

1. เพือ่ศึกษาระดบัความสุขในการทำางานของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเป็นที่ยอมรับ 
ดา้นการตดิตอ่สมัพนัธ ์ดา้นความรกัในการทำางาน 
ดา้นผลตอบแทน ดา้นความสำาเร็จในการทำางานของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ดา้นการเปน็ท่ียอมรับ ดา้นการตดิตอ่สมัพนัธ ์ดา้น
ความรกัในการทำางาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นความ
สำาเรจ็ในการทำางาน กบัความสขุในการทำางานของ
ครูสงักดั สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 21

4. เพ่ือสรา้งสมการพยากรณ์ในการทำานาย
ความสขุการทำางานของครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จากตัวแปรปัจจัย
ดา้นความรืน่รมย ์ดา้นอารมณท์างบวก ดา้นความ
พึงพอใจในการทำางาน 

สมมุติฐาน

1. ปัจจัยด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านการ
ตดิตอ่สมัพนัธ์ ดา้นความรกัในการทำางาน ดา้นผล
ตอบแทน ดา้นความสำาเรจ็ในการทำางาน กบัความ
สขุในการทำางานของครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความสัมพันธ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

2. ปัจจัยด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในการทำางาน ด้าน
ผลตอบแทน และด้านความสำาเร็จในการทำางาน 
อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถทำานายความสุขใน
การทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
56 โรงเรยีน จำาแนกเปน็ผู้บรหิารจำานวน 122 คน 
ครู จำานวน 2,326 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 จำานวน ปีการศึกษา 2559 
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำาเร็จ
รปูเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejicic & Morgan,1970 
อา้งใน บญุชม ศรสีะอาด, 2556: 42-43) ไดข้นาด
กลุม่ตวัอยา่ง ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 92 คน 
และครผูู้สอนในสถานศกึษา จำานวน 331 คน จาก
นั้นคำานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครูผู้สอนใน
แตล่ะโรงเรยีน แลว้ทำาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งจากกลุ่ม
ประชากรแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนที่คำานวณโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปรพยากรณ ์(Predictor 
Variables) ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทำางาน
ของคร ูประกอบดว้ย 1)การตดิตอ่สมัพนัธ2์)ความ
รักในงาน 3)การเป็นที่ยอมรับ4) ผลตอบแทน 5) 
ความสำาเร็จในการทำางาน ตวัแปรเกณฑ ์(Criterion 
Variables) คือความสขุในการทำางานของคร ูประกอบ
ดว้ย 1) ดา้นความร่ืนรมย ์2) ด้านอารมณท์างบวก 
3) ด้านความพึงพอใจ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามซึง่ประกอบด้วยขอ้คำาถาม 
ทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูล
เก่ียวกับสถานภาพทั่วไป ได้แก่ สถานภาพ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำาแหน่ง ประสบการณ์
ในการทำางานสูงสุดและขนาดโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถามมลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความ
สุขในการทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การมัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย ความ
รื่นรมย์ อารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจ ลักษณะ
แบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating 
scale) 5 ระดับ ระดับค่าความ เชื่อมั่น 0.81

ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยที่
สง่ผลตอ่ความสขุในการทำางานของครขูองคร ูสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน 
การเป็นที่ยอมรับ ผลตอบแทนและความสำาเร็จใน
การทำางาน ลกัษณะแบบสอบถามชนดิมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับค่าความ 
เชื่อมั่น 0.96

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขอความร่วมมือ
จากสำานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธานใีหท้ำาหนงัสอืขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 2) นำาแบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไปยงัโรงเรยีนสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และขอ
ความอนเุคราะห์ใหต้อบแบบสอบถาม 3) ผูว้จัิยรอ
รบัแบบสอบถามคนืทางไปรษณยี ์ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 4) เมื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนครบตามจำานวนที่กำาหนดไว้คือ 
423 ชุดแล้วผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ 
สรุปข้อมูล อภิปรายผลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป ทาง
สังคมศาสตร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี1 ขอ้มลูท่ัวไปของผูต้อบ
แบบสอบถามนำามาแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
ตอนที่ 2 ความสุขในการทำางานตอนที่ 3 ปัจจัย
ความสุขในการทำางานของครู โดยการหาค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการ
ทำางานของครูกับความสุขในการทำางาน โดยใช้วิธี
การสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearon’s 
Product Moment Correlation) และวิเคราะห์
ปัจจัยความสุขของครูผู้สอน โดยวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพื่อดูว่าตัวแปรพยากรณ์
ใดที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
แล้วนำาตัวแปรนั้นไปสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลการวิจัย 

1. ความสุขในการทำางานของครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้โดยรวมและรายดา้นทกุดา้น 2. 
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทำางานของคร ูสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21อยู่
ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายปัจจัยทุกปัจจัย  
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครู
กับความสุขในการทำางาน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 
4. สมการพยากรณ์ความสุขในการทำางาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 โดยใช้ปัจจัยความสุขของครูผู้สอนเป็นตัวแปร
พยากรณ์ เป็นดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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2
)+.196(X

1
)+.146(

X
3
)+.039(X

5
)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .455(X
2
) +.267(X

1
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) 

+.070(X
5
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อภิปรายผล

1. ผลการศกึษาความสขุในการทำางานของ
ครูสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

^

^
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21 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เพราะ ในการทำางาน
ของครูงานหลักคือจัดการเรียนการสอนเป้าหมาย
สำาคญัคอืนกัเรยีนซึง่จะประสบความสำาเรจ็ไดต้าม
เปา้หมายในการจดัการศึกษานัน้ต้องมีหลายๆ ส่วน
ประกอบกนัจึงจะเกดิประสทิธภิาพประสิทธผิลตาม
เปา้หมายซึง่การทีค่รูผูส้อนมคีวามรักในการทำางาน
การมคีวามรูส้กึอารมณ์ทางบวก เกิดความรืน่รมย์ใน
การทำางานมคีวามพงึพอใจในการทำา การทำางานก็
จะมคีวามสขุและงานทีอ่อกมากม็ปีระสทิธภิาพดว้ย 
สอดคล้องกับผลการวิจยัของชุมสขุ สขุห้ิน(2553) 
ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่มัพนัธกั์บความสุขในการทำางาน
ของครโูรงเรยีน เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบ
ว่า 1) ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความสขุ ในการทำางานดา้นความพงึพอใจในชวีติ
อยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับมาก ด้านอารมณ์ทางบวกอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของลู,ซิน,ลินและโจ 
(Lu,Shin,Lin,&Ju.1997)ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม
กับความสุขของประชากรในชุมชน 494 ชุมชน 
ในเมือง เกาฉง ประเทศใต้หวัน มีอายุระหว่าง 
18 – 65 ปี จำานวน 600 คน ผลการศึกษาพบว่า 
1) เพศหญงิและเพศชายมคีวามสขุแตกตา่งกนั 2) 
บคุลิกภาพเปดิเผยและมกีารควบคมุตนเองมคีวาม
สขุแตกตา่งจากคนทีบ่คุลกิไหวหวัน่ทางอารมณ ์3) 
ลกัษณะของเหตกุารณ์ในชวีติมผีลตอ่ความสขุทัง้ 2 
แบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ 4) การได้
รับการสนบัสนนุทางดา้นสงัคมสามารถเพิ่มระดับ
ความสุขของบุคคลได้

2. ผลการศกึษาปจัจยัความสขุในการทำางาน
ของคร ูโรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พิจารณารายปัจจัย อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดย
ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยการ
เป็นท่ียอมรับและปัจจัยด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
ด้านความรักในงาน และด้านความสำาเร็จในงาน 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก การทำางานจะมีคุณภาพได้

กต้็องอาศยัปจัจัยพืน้ฐานของการดำารงชีวติซึง่ตอ้ง
ประกอบดว้ยปจัจยัสี ่ดงันัน้การทำางานซึง่ตอ้งมผีล
ตอบแทนทีเ่พยีงพอตอ่การดำารงชวีติประจำาวนั การ
ทำางานจึงจะมีประสิทธิภาพรวมถึงในการทำางาน
นัน้การมคีวามสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผู้บริหาร เพือ่น
ร่วมงานและบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งเกิดจาก
การติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างเป็นมิตรจากเพ่ือน
ร่วมงาน การเป็นที่ยอมรับในการทำางานรวมถึง
การยอมรบัฟงัผูอ่ื้นการยอมรับในการทำางานของผู้
อื่น ร่วมแรงร่วมใจทำาให้เกิดความผูกพันกับเพื่อน
ร่วมงานผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนส่ง
ผลใหเ้กิดความสำาเรจ็ของงานมีความภาคภูมิใจใน
ความสำาเร็จของงานร่วมกัน สอดคล้องกับที่ รวม
ศิริ เมนะโพธิ (2550: 83-95) กล่าวว่าความรัก
ในงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อให้
ภารกจิที่ตนได้รับมอบหมายนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย
หรอืวตัถปุระสงคท์ีไ่ดว้างเอาไว ้โดยบคุคลทีป่ฏบิตัิ
กิจกรรมดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
ตนเองได้กระทำา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแมเนยีน 
(Manion, 2003 อ้างถึงในประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 
2551: 39) ทีก่ลา่วถึงความรกัในงานไวว่้า เปน็การ
รบัรูถ้งึความรู้สกึรกัและผูกผันอยา่งแนน่เหนยีวกับ
งาน รบัรูว้า่ตนมพัีนธกจิในการปฏิบติังานใหส้ำาเรจ็ 
กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลิน ในการที่จะปฏิบัติ
งานและปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ 
มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจต่อความสำาเร็จที่ได้มา 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุข
ในการทำางานของครูกับความสุขในการทำางาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากครผููส้อนมกีารตดิต่อสมัพนัธ ์
มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทำาให้เกิดความผูกพัน ส่งผล
ให้เป็นที่ยอมรับจากครูผู้สอนด้วยกันเอง และได้
รับการยกย่องสรรเสริญบุคคลอื่นๆ สอดคล้องกับ
แนวคิดของรวมศิริ เมนะโพธิ (2550: 83-95) ที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไว้ว่าการ
มปีฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กนัในท่ีทำางานระหว่าง
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เพือ่นรว่มงานดว้ยกนัโดยลักษณะของความสัมพนัธ ์
ดังกลา่วนัน้จะตอ้งมีความผูกพันทีแ่นน่แฟ้นภายใน
กลุ่ม ครผููส้อนไดก้ระทำาในสิง่ทีต่นรกัและชอบ เกดิ
ความผูกพันอย่างแน่นเหนียว เต็มใจในงานที่ตน
กระทำา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไดเนอร ์(Diener, 
2003 อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547: 
26) ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน ไว้ว่าการที่
บุคคลได้กระทำา ในสิ่งท่ีตนรักและชอบพอใจกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งในการทำางานมคีวามสขุ
เมื่องานที่กระทำาสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย รวม
ถึงการมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนที่
องค์การจ่ายให้และเพียงพอในการใช้สอย ส่งผล
ให้ครูคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดี สอดคล้องกับ
แนวคิดของวอร์ (Warr, 1987: 11-13) ที่กล่าว
ถึงผลตอบแทนว่า ความเพียงพอในการใช้สอย 
(Availability of Money) เกี่ยวข้องกับรายได้ เงิน
เดอืนค่าตอบแทน จำานวนเงินทีต่อ้งจ่าย และแหล่ง
เงินที่สามารถหาได้ของบุคคล และเมื่อเกิดความ
สำาเร็จในงานที่ปฏิบัติ งานบรรลุตามเป้าหมาย มี
ความพงึพอใจ ภาคภูมใิจตอ่ความสำาเรจ็ในทำางาน

4. ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สร้างสมการพยากรณ์ความสุขในการทำางานของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 โดยใชป้จัจยัความสุขของครผููส้อน 5 ปจัจัย 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยความสุขในการ
ทำางานของครู 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการติดต่อ
สมัพนัธ ์ปจัจยัดา้นการเป็นท่ียอมรับและปัจจยัดา้น
ความสำาเร็จในงาน เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผล
ต่อความสุขในการทำางานของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21ที่ดีที่สุด 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้วิจัยมีประเด็น
อภิปราย ดังนี้

4.1 ปจัจยัดา้นความรกัในงาน เปน็ตวัแปร
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ลำาดับที่แรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้
สอนมคีวามรกัในงานส่ิงท่ีทำาใหค้รูผู้สอนไดก้ระทำา
ในสิ่งที่ตนรักและชอบ เกิดความผูกพันอย่างแน่น

เหนยีว ยนิด ีกระตอืรอืรน้ ภมูใิจ เพลดิเพลนิ ชอบใจ 
เต็มใจในงานที่ตนกระทำา รับรู้ว่าตน มีพันธกิจใน
การปฏิบัติงานให้สำาเร็จ เป็นความสุขที่สมบูรณ์ 
ลึกล้ำา กว่าที่ตามองเห็น ซึ่งสอดคล้องกับรวมศิริ 
เมนะโพธิ (2550: 83-95) กล่าวว่าความรักใน
งานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อให้
ภารกจิที่ตนได้รับมอบหมายนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย
หรอืวตัถปุระสงคท์ีไ่ดว้างเอาไว ้โดยบคุคลทีป่ฏบิตัิ
กิจกรรมดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
ตนเองได้กระทำา สอดคล้องกับไดเนอร์ (Diener, 
2003 อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547: 
26) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจในงาน (Work 
Satisfaction) หมายถงึ การทีบ่คุคลได้กระทำาในสิง่
ทีต่นรกัและชอบพอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเกีย่วขอ้ง
ในการทำางานมคีวามสขุเมือ่งานทีก่ระทำาสำาเรจ็ลลุว่ง
ตามเปา้หมาย ตลอดจนงานทำาใหเ้กดิคณุประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 

4.2 ปัจจัยด้านการติดต่อสัมพันธ์ เป็น
ตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลต่อความสุขในการทำางานของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 ลำาดับที่สอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน 
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร ไดร้บัการ
ยอมรบัพดูคยุอยา่งเปน็มติร มกีารตดิตอ่สัมพนัธอ์นั
ดีต่อกัน สร้างความผูกพัน มีมิตรภาพ ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั รวมถงึการไดร้บัความหว่งใยอยา่งจรงิใจ
จากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและชุมชนเพราะการ
ตดิต่อสมัพนัธ์ ทำาใหค้รูผูส้อนสร้างความสมัพันธ์อนั
ดตีอ่เพ่ือนร่วมงาน บคุลากรทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร มกีารตดิต่อสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สรา้งความ
ผกูพนั มีมติรภาพ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เพือ่ใหเ้กดิ
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
รวมศิริ เมนะโพธิ (2550: 83-95) ที่ว่าการติดต่อ
สมัพนัธ ์เปน็การมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กนัใน
ทีท่ำางานระหวา่งเพือ่นร่วมงานดว้ยกนัโดยลกัษณะ
ของความสัมพนัธ์ดังกล่าวนัน้จะตอ้งมคีวามผกูพนั
ทีแ่นน่แฟน้ ภายในกลุม่ ซึง่เม่ือกลุม่ใหก้ารยอมรบั
ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของประคัลภ์ 
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ปัณฑพลังกูร (2556: ออนไลน์) ที่ว่าการติดต่อ
สัมพันธ์เป็นวิธีที่ทำาให้พนักงาน เกิดความผูกพัน
กบัการทำางานในองคก์ร มคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง
เพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน 

4.3 ปจัจยัดา้นการเปน็ทีย่อมรบั เปน็ตวัแปร
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ลำาดบัที ่3 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ครผููส้อน
ได้รบัการยอมรับนบัถือจากผู้บรหิารและเพือ่นรว่ม
งานในความรู้ความสามารถที่มี รวมถึงได้รับการ
ยกยอ่งสรรเสรญิ ไดร้บักำาลงัใจในการปฏบิติัหนา้ที ่
และความไวว้างใจจากผูบ้ริหารและเพือ่นรว่มงาน 
รวมถึงบุคคลอื่นเห็นคุณค่าเห็นความสำาคัญมียศ
ศักดิ์ และตำาแหน่งที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 
(2556: ออนไลน)์ กลา่วไว้วา่การเปน็ทีย่อมรบัเปน็
วิธีที่ทำาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับการทำางาน
ในองคก์ร จากผลการศกึษาวจัิยปจัจยัในการสร้าง
ความผกูพัน ใหเ้กดิข้ึนกบัพนกังานในองคก์รนัน้ คอื 
พนักงานรู้สึกถึงการได้รับความสำาคัญจากหัวหน้า
และจากองคก์ร ว่าตนเองกม็คีวามสำาคญัในการสรา้ง
ผลงานให้กับองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮ
อร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1991 อ้างถึงใน สิรินทร 
แซ่ฉั่ว, 2553: 44) ที่กล่าวว่าการยอมรับนับถือ 
คอืการทีบ่คุคลไดร้บัการยอมรบันับถอืจากผูบ้งัคบั
บัญชา ซึ่งแสดงออกจากการยกย่องชมเชย การให้
กำาลังใจหรือการแสดงออกทีเ่ปน็การยอมรบัในความ
สามารถ เมื่อได้ทำางานอย่างหนึ่งบรรลุผลสำาเร็จ

4.4 ปัจจัยด้านความสำาเร็จในงาน เป็น
ตวัแปรพยากรณ์ทีส่่งผลต่อความสุขในการทำางานของ
ครู สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 ลำาดับที่สุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ครูผู้
สอนปฏบิตังิานบรรลตุามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ประสบ
ความสำาเร็จสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหา รับ
รู้คุณค่าของการบรรลุผลสำาเร็จ รวมถึงมีความพึง
พอใจ ภาคภมูใิจตอ่ความสำาเรจ็ทีไ่ดม้า สอดคล้อง
กันแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1991 
อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553: 44) ที่กล่าวว่า

ความสำาเรจ็ ของงานคอืการทีบ่คุคลทำางานประสบ
ความสำาเร็จสามารถแกไ้ขและปอ้งกนัปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้ เม่ือผลงานสำาเรจ็จึงเกดิความรูสึ้กพงึพอใจ และ
ปลาบปลื้มในผลสำาเร็จของงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ความสุขในการทำางาน สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 อยูใ่นระดบั
มากทกุปจัจยั และเมือ่เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมาก
ไปหาน้อย ลำาดับสุดท้ายคือด้านความรื่นรมย์ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแนวทางทำาให้
เกิดความสุข การทำางานน่ารื่นรมย์เพื่อให้ครูและ
บคุลากรเกดิความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน พรอ้ม
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
เม่ือเรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ลำาดับ
สุดท้ายคือปัจจัยด้านการติดต่อสัมพันธ์ ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ควรให้ความสำาคัญ
เพิ่มข้ึนในการพิจารณาการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ให้มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้ได้รับการ 
เชือ่มสมัพนัธอ์นัด ีและทำาใหค้รมูขีวญักำาลงัใจและ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารด้วยความ
เต็มใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กับโรงเรียนต่อไป

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุข
ในการทำางานของครูกับกับความสุขในการทำางาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียน
ควรนำาปจัจยัการบรหิารทัง้ 4 ปจัจยั มาบรูณาการ 
ประยุกตแ์ละหาแนวทางใหเ้หมาะสมเพือ่ใหค้รเูกดิ
ความสขุและเต็มใจในการปฏบิติังานใหก้บัโรงเรยีน 
ซึ่งจะทำาให้เกิดผลดีกับโรงเรียนต่อไป
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4. จากสมการพยากรณค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปจัจยัความสขุในการทำางานของครกูบักบัความสขุ
ในการทำางานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 พบวา่ ปัจจยัความสขุของครผูู้
สอนทีเ่ปน็ตวัพยากรณท์ีด่ทีีส่ดุ คอืดา้นความรกัใน
การทำางาน ควรให้ความสำาคัญกับด้านความรักใน
การทำางาน เป็นอันดับแรก เพื่อพัฒนาการบริหาร
จดัการของโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพแลประสทิธผิล

ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัคร้ังตอ่ไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผล
ตอ่ความสขุในการทำางานของคร ูเพือ่นำามาเปรยีบ
เทียบกันซึ่งจะเป็น

 2. ขอ้มลูในการพัฒนารูปแบบหรือแนวทาง
ในการสร้างความสุขในการทำางานต่อไป

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยความสุขในการ
ทำางานของครทูีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทำางานของ
โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ 

4. ควรทำาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการ
ศึกษาระดับโรงเรียนหรือจังหวัดเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึก และสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การวางแผนพัฒนาครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
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