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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของครูในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 และเพื่อเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานของครูในโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 จ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ท างานขนาดของ
โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นครูในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 3 ในปีการศึกษา 2562 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และ มอร์แกน 
(Krejcie& Morgan, 1970 อา้งถงึใน ไพศาล หวงัพานิช, 2558 : 28) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 320 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามเรื่อง การประเมนิความสุขในการท างานของครูในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 3 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Index of item Objective 
Congruence : IOC) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (M- 
Coefficient) ตามวธิีของครอนบาค (Cronbach) การทดสอบค่าท ี(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 
(One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ใชว้ธิกีารทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. จากการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา ปรากฏว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านโดยเรยีงค่าเฉลีย่จาก
มากไปหามากน้อย 3 ล าดบัแรกโดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ดา้นการเป็นที่ยอมรบัของสงัคมรองลงมาคอื ด้าน
ความส าเรจ็ในการท างานและดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ทีต่ ่าสดุคอื ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ์
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  2. การเปรียบเทียบการศึกษาความสุขในการท างานของครูในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 จ าแนกตามลกัษณะพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามมรีายละเอยีดดงันี้ 
   2.1 ครูทีช่ายกบัมหีญงิมคีวามสขุในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การตดิต่อสมัพนัธ ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สว่นดา้นอื่นๆแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2.2 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามสขุในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ยกเวน้ดา้นความรกัในงานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
   2.3 ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ดา้นการตดิต่อสมัพนัธแ์ตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั :  การประเมนิความสขุ, การท างานของคร,ู ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3
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Abstract 

 This research aimed to study the level of working happiness of teachers under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 3 and to compare the happiness of working teachers in schools 
under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office. 3 Classified by gender, work 
experience, and school size. The sample group used in this research was a teacher at a school under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 3 in the academic year 2019, to determine 
the sample size using Crazy and Morgan's tables (Krejcie & Morgan, 1970 cited. In Phaisan Wangpanich, 
2015: 28) A sample of 320 people was obtained. The tools used for data collection were questionnaires on 
An Assessment of Work Happiness of Teachers in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 3. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. Index of item 
Objective Congruence (IOC) Pearson's Product Moment Correlation Coefficient between individual item 
score and total score. And the confidence value of the questionnaire By means of the alpha coefficient (M- 
coefficient) by Cronbach method, t-test, one-way ANOVA analysis. The Scheffe method was used for the 
double difference test. 
 This research found that : 
  1) From the study of the happiness of working among teachers under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office, it appears that the overall and the aspects were at a high level when 
considered on a single side, with the average of the top 3 ranking from the highest to the least. Where the 
side with the highest mean is the aspect of social acceptance followed by the aspect of success in work 
and the side with the lowest mean is Contact relationship. 
  2) The Comparison of Happiness Education of Teachers in the Primary Educational Service Area 
Office The study of Nakhon Ratchasima Region 3, classified according to the basic characteristics of 
respondents, is as follows: 
   2.1) Both male and female teachers showed no statistically significant differences in overall 
performance satisfaction at 0.05 level. The difference was statistically significant at .05 level, while other 
aspects were not statistically significant at .05. 
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   2.2) Teachers with different work experience they were happy in their work overall and were 
significantly different in each aspect at the level .05, except for love, the difference was not statistically 
significant at level .05. 
   2.3) Teachers who perform work in schools of different sizes there was a statistically significant 
difference in the overall happiness of work and the individual aspects at 0.05 level, except that the 
relationship was not statistically significant at .05. 
  
Keywords: The assessment of happiness, Teacher work, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 3 
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1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลย ีในปัจจุบนั ท าให้
คนมีความเครียดและความกดดันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้จึงต้องมีการแสวงหาสิ่งที่ท าให้ตนเอง ผ่อน
คลายความกดดัน เกิดความรู้สึกภายในจิตใจที่
เรยีกว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขในชวีติส่วนตวั
หรือความสุขในชีวิตการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตใน
สงัคมทัว่ไปกต็าม ซึ่งคนที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้
นัน้ จะต้องยอมรบัการเปลีย่นแปลง และรูจ้กัการปรบั
สภาพให้อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนัน้ให้ได้ 
เช่นเดยีวกนัองค์กรก็ต้องยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและ
ปรบัสภาพให้อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงได้เช่นกนั สิง่ที่
องค์กรต้องการมากทีสุ่ดกค็อื องคก์รมกีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื (กรรณิกา ตามลูวง, 2553: 1) 
 โดยทัว่ไปแลว้ ความสขุในการท างานนัน้ เป็น
สิง่ทีพ่งึประสงคข์องบุคลากรในทุกระดบั ขององคก์ร
นับตัง้แต่ผู้บรหิารจนถึงพนักงาน เพราะในแต่ละวนั
คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการท างาน มีปัจจัย
หลายประการที่เป็นปัจจยัที่สร้างให้คนในองค์กรมี
ความสขุได ้ทีผ่่านมานัน้ไดม้ ีงานวจิยัในต่างประเทศ
ได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุขใน
องค์กรที่ต่างกัน อาทิ องค์กรแห่งสุข ภาวะที่ดี 
(Healthy Organization) องคก์รแห่งความสขุ (Happy 
Workplace) จิตวิญญาณแห่งองค์กร (Spirituality 
Organization) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality 
of Work Life) ภาวะอยู่เยน็เป็นสุข (Wellbeing) การ
จดัการกบัความเครยีด (Stress Management) ความ
พงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) องค์กรที่มคีวาม
ยืดหยุ่น (Flexible Organization) และความสมดุล 
ระหว่างชวีติการท างาน (Work life Balance) (นฤมล 
แสวงผล, 2554:1) 
 ความสุข เป็นสิง่ที่มนุษย์เราทุกคนปรารถนา 
ความสขุนัน้มคีวามส าคญัต่อสภาพจติใจ และร่างกาย 
เมื่อเกดิความสุข สมองจะสัง่การไปยงัระบบประสาท
ไดด้ ีประสทิธภิาพในการท างานจงึดเียี่ยมรวมถึงจติ
อาสาทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคมดว้ย (ชนิกา ตู้จนิดา, 2552 
: เว็บไซต์) การสร้างความสุขในที่ท างานถือว่าเป็น
ปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ทีท่ าใหก้ารบรหิารองคก์รเป็นไป

ได้ด้วยความราบรื่นเนื่ องจากองค์กรมีความสุข  
จะเป็นการเพิ่มทัง้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมลด
ความเครยีดและความขดัแย้งในองคก์รซึ่งจะช่วยให้
อ ง ค์ ก ร เ จ ริญก้ า วห น้ า แ ล ะพัฒนา ได้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ความสุขในที่ท างาน
ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันมนุษย์เราทุกคน
แตกต่างกนั สิง่เดยีวกนัอาจท าให ้คนมคีวามสุขหรอื
คนอาจไม่มคีวามสขุในการท างานกบัสถานทีเ่ดยีวกนั 
หรอืแตกต่างกนัได ้(จรรยา ดาสา,2552: เวบ็ไซต)์ 

ความสุข เป็นสิง่ทีม่นุษยท์ุกคนปรารถนาทีจ่ะ
มี ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของชีวิตส่วนตัว ครอบครวั 
หรือการท างาน คนที่มีความสุข คือคนที่ มีภาวะ
อารมณ์ทางบวกอยู่เสมอ ซึ่งโดยทัว่ไปคนท างานใช้
เวลาไม่ต ่ากว่าหนึ่งในสามของแต่ละวนั ใชช้วีติอยู่ใน
ที่ท างานเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั ้น หาก
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการท างานก็จะส่งผลต่อคนที่ปฏิบัติงานให้มี
ความสขุมากขึน้ จะเหน็ไดว้่าสถานทีท่ างานมบีทบาท
ส าคัญต่อความสุขของบุคคลเราสามารถสร้าง
ความสุขในการท างานได้โดยวิธีการ 1) แก้ปัญหา
อย่างถูกวธิ ีการท างานย่อมมปัีญหาเป็นธรรมดา อย่า
แก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะท าให้เครียดมากขึ้น  
2)การพฒันาทกัษะในการท างานบางคนท างานทีไ่ม่
ถนัด งานที่ยากงานไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ
ท าให้ผลงานออกมาไม่ด ีหมดก าลงัใจในการท างาน 
การพฒันาตวัเองจะประสบความส าเรจ็กบังานมาก
ขึน้ ไดร้บัการยอมรบัจากผูร้่วมงานและหวัหน้ากจ็ะมี
ความสุขภูมใิจในงานทีท่ ามากขึน้ 3)การปรบัเปลีย่น
สิง่แวดล้อมในสถานทีท่ างาน จดัของใหเ้ป็นระเบยีบ
และดูสะอาดตาภาพครอบครวั หรือของที่มีค่าทาง
จติใจวางไว้ใกล้ตัว เพื่อเตือนสติให้มกี าลงัใจในการ
ท างาน หรือจัดกระถางต้นไม้ แจกันดอกไม้ เพื่อ
ความสดชื่นกับสถานที่ท างาน 4)การบริหารเวลา
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มเีวลาเหลอืส าหรบัการพกัผ่อน และ
ครอบครวัท าใหเ้ครยีดน้อยลง ควรทบทวนว่า ใชเ้วลา
แต่ละวนัไปกบัเรื่องใดบ้าง เพื่อการจดัแบ่งเวลาให้
เหมาะสม ทิง้การท างาน สงัสรรค ์ครอบครวั และการ
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พักผ่อน 5) การปรับเปลี่ยนความคิดถ้าคนรู้จ ัก
ปรับเปลี่ยนความคิดในด้านใหม่ จะช่วยให้เครียด
ลดลง ถา้รูส้กึตวัเองคดิมากหาทางออกไม่ไดค้วรหยุด
คดิสกัพกั คิดให้ยดืหยุ่นมากขึน้กว่าเดมิ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างที่คนอื่นคิด และคิดถึงคนอื่นบ้าง  
6) การพักผ่อนหย่อนใจ หลังเลิกงานแล้วควรได้
พกัผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายจติใจท าใหพ้รอ้มทีจ่ะ
กลบัไปท างานอย่างม ีประสทิธภิาพ กจิกรรมพกัผ่อน
หย่อนใจมีอยู่มากมาย ควรเลือกตรงข้ามกับงาน
ประจ า 7)การรู้จกัยนืหยุ่นสทิธขิองตน ความเครยีด
อาจเกดิจากการยอมเกรงใจผู้อื่นมากเกนิไป สทิธิที่
ควรรกัษา คอื สทิธทิีจ่ะปฏเิสธอย่าง มเีหตุผล สทิธทิี่
จะท างานด่วนของตนให้เสรจ็ก่อน สทิธทิี่จะไต่ถาม
เพราะความไม่เชา้ใจ สทิธเิปลีย่นใจเมื่อไดข้อ้มลูใหม่ 
8)การสรา้งความเขม้แขง็ทางจติใจ จติใจทีเ่ขม้แขง็จะ
ช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ การสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อนัน้ให้ตนเอง 
พัฒนาปรับปรุงตัวเอง เช้าใจชีวิตว่า ไม่มีอะไร
แน่นอน ไม่ยดึติดกบัอดตี หรอืกงัวลกบัอนาคตมาก
เกินไป สร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพราะ
ครอบครวัเป็นก าลงัใจทีส่ าคญัในการต่อสูก้บัอุปสรรค 
9)การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน การ
สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถท าได้ 
เป็นผูฟั้งทีด่ ีคดิก่อนพูด วเิคราะหค์วามต้องการของ
ผู้อื่น ไม่เอาตามอารมณ์ของตนเอง 10) การแสดง
อารมณ์อย่างเหมาะสม การแสดงอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมท าให้เกิดความเครียด ควรฝึกควบคุม
อารมณ์คิดก่อนท า ท าอย่างเหมาะสม จะได้ไม่เกิด
ปัญหาภายหลงั เมื่ออารมณ์ด ีควรแสดงออกดว้ยการ
ยิม้ พูดเล่น เพื่อใหค้นใกลช้ดิรูส้กึดดีว้ย 11) การออก
ก าลงักาย การออกก าลงักายจะช่วยคลายเครยีดได้ 
หลงัเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกก าลงักายหรือ
เ ล่นกีฬากับก ลุ่ม เพื่ อนจะรู้สึกส นุกสนานและ
เพลดิเพลนิยิง่ขึน้ การช่วยกนัท างานบา้นในวนัหยุด 
ก็ถือว่าเป็นการออกก าลังกายที่ดีและช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว  12) การพูดอย่าง
สรา้งสรรค ์จะช่วยสรา้งบรรยากาศที่ดใีนการท างาน 
สวสัด ีขอโทษ ขอบคุณ เป็นประโยคทีค่วรพดูตดิปาก 
หมัน่พูด ชมเชย ไต่ถามทุกขส์ุข ใหก้ าลงัใจ ประสาน

ความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการท างาน  
จะช่วยตดัปัญหา ลดความเครยีดได ้ 

จากที่กล่าวข้างต้นมาจะเห็นได้ว่าการมี
ความสุขในการท างานท าให้ผลงานที่ เกิดขึ้นมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานควรมี
ความรูค้วามเขา้ใจความสขุของผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร
ของตนว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลทีไ่ดเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาทรพัยากรบุคคลในการท างานของแต่ละปี
เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ส า ม า ร ถบ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้   
ในกรณีศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสนใจศกึษาความสุขใน
การท างานของครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 โดย
ศกึษาระดบัความสุขในการท างานของครูตามขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อต้องการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ต่างกนัท าให้ระดบัความสุขในการท างานของครูใน
โรง เรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 ต่างกนัหรอืไม่จาก
การศึกษาครัง้นี้ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมความสุขใน
การท างานให้กบัครู ท างานที่มคีวามสุขจะเป็นคนที่
สามารถปรบัตวัได้ด ีมคีวามยดืหยุ่นสูง ลดการขาด
หรือลางานของครูและที่ส าคัญที่ท าให้การบริหาร
องค์กรของผู้บรหิารงานโดยความราบรื่น เนื่องจาก
การทีค่นในองคก์รมคีวามสุขจะช่วยเพิม่ปรมิาณของ
งานและคุณภาพผลผลิต  ก่ อ ให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม ลดความเครยีดและความ
ขดัแย้งในองค์กร ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและ
พฒันาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลและยงั
ช่วยให้ครูที่ก าลงัรู้สกึท้อแท้หรอืหมดก าลงัใจในการ
ท างานอาจจะท างานไปวันๆ โดยไม่มีความสุข
ในขณะท างานส่งผลให้การท างานของครูสังกัด
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 เป็นไปโดยไม่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาระดบัความสุขในการท างานของ
ค รู ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างาน
ของครใูนโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 จ าแนกตาม เพศ 
ประสบการณ์ท างานขนาดของโรงเรยีน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 โรงเรยีนแกนน าในจงัหวดัร้อยเอด็ เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอด็ เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  ครู ใน โรง เ รียนสังกัด
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 
186 โรงเรยีน รวมจ านวนคร ู1,884 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นครูใน
โรง เรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในปีการศึกษา 
2562 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie& Morgan, 1970 อา้ง
ถงึใน ไพศาล หวงัพานิช, 2558 : 28) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
320 คน 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 3.3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  1) เพศ ไดแ้ก่ ชาย และหญงิ 
  2)  ประสบการณ์การท า ง าน  ได้แก่  
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์
การท างานตัง้แต่ 5-10 ปี และประสบการณ์การ
ท างานตัง้แต่ 10 ขึน้ไป 
  3) ขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ 
 3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการ
ท างานของครูในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต 3 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จัย ค รั ้ง นี้  เ ป็ น
แบบสอบถามทีผู่้วจิยัไดพ้ฒันามาจากแบบสอบถาม
ของสพุตัรา ข าโพธิแ์บ่งออกเป็น 2 ตอน คอื   

  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของคร ูโดยสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check 
List)   
  ตอนที ่2 ความสุขในการท างานของครูใน
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 
   1) ความสุขจากความสัมพันธ์กับ
บุคลากรในโรงเรยีน 
   2) ความสขุจากความรกัในงาน 
   3) ความสขุจากความส าเรจ็ในงาน 
   4) ความสขุจากการเป็นทีย่อมรบัของ
สงัคม 
3.5 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืส าหรบั
การท าวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี้ 
  1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา แนวคิด
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการท างานของ
คร ูเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
  2) สร้างแบบสอบถามตามที่ศึกษาแล้ว
น าเสนอประธานและกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบและพจิารณาแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
  3) น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 ท่าน  
  4 )  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไข
เรยีบร้อยแล้ว ใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content of Validity) และความถูกต้องของ
ภาษาโดยใช้เทคนิค IOC จ านวน 5 คน โดยมเีกณฑใ์น
ค่า IOC ทีใ่ชไ้ดต้อ้งมคี่าตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 
  5) น าแบบสอบถามไปปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมก่อน
น าไปทดลองใชต่้อไป    
  6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มครู
ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 335 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(6), 2020 : 130 - 142 

137 

แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื 0.77 
  7) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนด เพื่อ
น าผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์และสมมุติฐาน
การวจิยัต่อไป 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากวทิยาลยันครราชสมีา 
ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะหใ์นการแจกแบบสอบถามไปสถานศกึษาที่
เป็นกลุ่มตวัอย่าง และขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
 2) ผู้วิจ ัยส่งหนังสอืขอความอนุเคราะห์และ
แบบสอบถามให้แก่สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง
และให้ส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจ ัยทางไปรษณีย์ 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 3 ) ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบบัจนครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด มาวเิคราะห์
ข้อมูลในการค านวณหาค่าทางสถิติดังกล่าว โดย
อาศยั การค านวณจากโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ 
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัใชส้ถติใินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส า เร็จรูปทางสถิติโดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายและสมมติฐานการวจิยั
ดงันี้  
  1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครู ที่เป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  2) วเิคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน
ขอ งค รู สัง กัด ส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษ า
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 ทัง้ 4 ดา้น โดยใช้
ค่าเฉลีย่ (�̅�) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่มี
เกณฑใ์นการแปลค่าเฉลีย่ โดยใชเ้กณฑข์อง ไพศาล 
หวงัพานิช (2558) ดงันี้ 
  4.21 - 5.00   หมายถงึ มคีวามสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

  3.41 - 4.20   หมายถงึ มคีวามสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดบัมาก  
  2.61 - 3.40   หมายถงึ มคีวามสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง  
  1.81 - 2.60   หมายถงึ มคีวามสุขในการ
ท างาน อยู่ในระดบัน้อย  
  1.00 - 1.80   หมายถงึ มคีวามสุขในการ
ท างานอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ  
  3) เปรยีบเทยีบความสขุในการท างานของ
ครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t–test) และเปรียบเทียบขนาดของ
โรงเรยีน ประสบการณ์การท างานของครูโดยใชก้าร
ทดสอบค่าเอฟ (F–test) เมื่อพบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท าการเปรยีบเทียบรายคู่ 
โดยใชว้ธิกีารของเชพเฟ่ 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลีย่ (�̅�) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2 )  สถิติที่ ใ ช้ ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective 
Congruence : IOC) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (M- Coefficient) ตามวธิขีองครอ
นบาค (Cronbach) 
 3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
การทดสอบค่ าที  ( t-test) การวิ เคร าะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่าง ใชว้ธิกีารทดสอบความแตกต่างรายคู่
ตามวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 จากการศึกษาความสุขในการท างานของครู
ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 3 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
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 1. จากการศกึษาความสุขในการท างานของ
ค รู ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษานครราชสมีา ปรากฏว่า โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงค่า เฉลี่ยจากมากไปหามากน้อย  
3 ล าดบัแรกโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านการ
เป็นทีย่อมรบัของสงัคมรองลงมาคอื ดา้นความส าเรจ็
ในการท างานและด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่ต ่าสุดคือ ด้าน
การตดิต่อสมัพนัธ ์
 2. การเปรยีบเทยีบการศกึษาความสุขในการ
ท างานของครูในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตาม
ลักษณะพื้ น ฐ า นข อ ง ผู้ ต อบ แบบสอบถ ามมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  2.1 ครูที่ชายกบัมีหญิงมคีวามสุขในการ
ท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
การตดิต่อสมัพนัธ ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.2 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั 
มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นด้านความรักในงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.3 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ต่างกนั มคีวามสขุในการท างานโดยภาพรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ยกเว้นด้านการติดต่อสมัพนัธ์แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสุขในการท างานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 ผู้วจิยัมปีระเดน็ที่
น ามาอภปิราย ดงันี้ 
 1. ความสุขในการท างานของครูในสังกัด
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีและครูการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมกนัวางแผนในการบรหิารงาน มกีารท างานเป็น
ทมีครูรู้สกึว่างานที่ท าอยู่มเีกยีรติและรู้สกึว่ามคีวาม
มัน่คงในชีวิตใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศกัยภาพปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรได้ ส่งผล
ให้ผลการปฏิบตัิเป็นที่น่าพอใจมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลที่ด ีได้รบัการพฒันาทกัษะในด้านต่างๆ 
อกีทัง้ได้รบัการยอมรบัจากผู้บรกิาร เพื่อนร่วมงาน
และสงัคมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติกาญจน์ 
เปาทุย (2553) ศึกษาระดบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาล : พยาบาลกรณีศกึษา โรงพยาบาลศริิ
ราช พบว่า ความสุขในการท างานของพยาบาล
โรงพยาบาลศริริาชอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบั
งานของวจิยัสุวรรณี รตันวชัรากรและเกสราสุขสว่าง 
(2558) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความสขุในการท างาน
ของพนักงานและศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลความสุขใน
การท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยพบว่า 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
และศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลความสุขในการท างาน
ของพนักงานธนาคารกสกิรไทยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากสว่นในรายดา้นผูว้จิยัมปีระเดน็อภปิราย ดงันี้ 
 1.1 การติดต่อสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีและครูการ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็และร่วมกนัวางแผนในการ
บริหารงานอีกทัง้ยังมีการท างานเป็นทีมและมี
กจิกรรมอื่นนอกเหนือจากการท างานและร่วมมอืกนั
แกปั้ญหาในระหว่างการท างานสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของดวิบรนิ (Dubrin. 1981: 4 อ้างถึงใน พรรณราย 
ทรพัย์ประภา, 2548 : 45) ให้ความหมายว่ามนุษย์
สัมพันธ์หมายถึงศิลปะและการปฏิบัติในการน า
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการ
ติดต่อเกี่ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัว
และส่วนรวม ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ นฤมล 
แสวงผล ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากร คณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ด้านการติดต่อสมัพนัธ์ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กิง่ดาว เหมือนแสน (2557) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์
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ระหว่างความสุขในการท างานกับแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน ธนาคารไทยพานิชย ์ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ดา้นการตดิต่อสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก 
 1.2 ความรกัในการท างานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทัง้นี้อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรยีนมคีวามภูมใิจและมเีกยีรตทิีส่ามารถหาเลีย้ง
ตนเองและครอบครัว ได้มีความทุ่ ม เท ในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถเพราะไดใ้ชค้วามรู้
ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายขององค์กรได้รวมไปถึงการได้รบัต าแหน่ง
หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่พึงพอใจสอดคล้องกับ
แนวคดิของแฮเมล ์(Hamel, G. 2009 อา้งถงึใน โชติ
รส ด ารงศานติ 2554 : 12) เหน็ว่าความรกัและพลงั
ขบัเคลื่อน คอืพลงัที่สามารถเปลี่ยนความตัง้ใจของ
บุคคลให้เกดิเป็นผลส าเรจ็ เนื่องจากบุคคลทีม่คีวาม
รกัและพลงัขบัเคลื่อน จะพยายามหาแนวทางทางที่
จะฝ่าฟันอุปสรรคและปฏิเสธการยอมแพ้ซึ่งสอด
คลองกบังานวจิยัของฌานิกา วงษ์สุรรีตัน์ ได้ศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน 
ความสุขในการท างาน โดยมคีวามเพลนิเป็นตวัแปร
ก ากับความส าพันธ์ : กรณีศึกษาบริษัทวิศวกรรม
ก่อสร้างนอกชายฝัง่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
พบว่าด้านความรักในงานอยู่ ในระดับมากและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเนตรสวรรค ์จนิตนาวล ีได้
ศกึษาความสขุในการปฏบิตังิานของพยาบาลวชิาชพี
ในโรงพยาบาลจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าด้านความ
รกัในงานอยู่ในระดบัมาก 
 1.3 ความส าเรจ็ในการท างานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทัง้นี้อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบตัิงานใน
โรงเรยีนสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จ
ท าใหม้กี าลงัใจในการพฒันางานและน าความรูใ้หม่ๆ 
มาประยุกต์เพื่อพัฒนางานให้ส าเร็จถูกต้องตาม
เป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับแนวคิดของเมดธ์  
(Melamed 2000 อ้างถึงใน ธนเดชชุษณะ พานิชน , 
2553 : 24) ให้ความหมายของความส าเรจ็ในอาชพี 
หมายถึง จ านวนครัง้ของการเลื่อนต าแหน่ง หรือ
ปริมาณของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น มักท าการศึกษา
ภาพตัดขวาง โดยจะวัด จากต าแหน่งปัจจุบัน 
เงนิเดอืน และกลุ่มอาชพี สอดคลองกบังานวจิยัของ

ภูมพิชา สญัญะวชิยัและคณะไดศ้กึษาความสขุในการ
ท างานของพนักงานเทสโก้ โลตสั เอก็ซ์เพรสในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์พบว่าความส าเรจ็ใน
การท างานอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพรพรรณ อนุมาศ ได้ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบบรรยากาศ
องค์การกบัความส าเรจ็ในวชิาชพีการพยาบาล ตาม
การรับรู้ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
พบว่าความส าเรจ็ในการท างานอยู่ในระดบัมาก 
 1.4 การเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมากทั ้งนี้ อาจ เ ป็นเพราะครูที่
ปฏบิตัิงานในโรงเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รหิาร
และไวว้างใจในการท างานของครูและเพื่อนร่วมงาน
ให้การยอมรับในความรู้ความสามารถในผลงานที่
ปฏิบัติอีกทัง้ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อน
ร่วมงานได้สอดคล้องกบัแนวคดิ ธราวรรณ พลหาญ 
(2543 : 8) ได้กล่าวถึง ความหมายของการยอมรบั
นับถือว่า การที่บุคคลได้รบัการยอมรบันับถอื ไม่ว่า
จะมาจากกลุ่มเพื่อน ร่วมงาน ผู้บังคับบญัชา หรือ
บุคคลอื่นๆ เช่น ได้รบัค าชม ได้รบัค าแนะน าชี้แจง
อย่างมเีหตุผล ไดร้บั การเอาใจใสเ่ป็นพเิศษในเรื่องที่
เกี่ยวคับสุขภาพและจิตใจ ผู้บังคับบัญชายอมรับ
เกี่ยวกับความ คิด เห็น ชุมชนยอมรับความรู้
ความสามารถ และผูบ้งัคบับญัชายอมมอบหมายงาน
ให้ปฏบิตัิสอดคล้องกบังานวจิยัของนฤมล แสวงผล 
ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากร คณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ีพบว่า การเป็นที่ยอมรบัของสงัคม
อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิง่ดาว 
เหมือนแสนแสน ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน ธนาคารไทยพานิชย ์ส านักงานใหญ่ พบว่า 
ดา้นการเป็นทีย่อมรบัของสงัคมอยู่ในระดบัมาก 
 2. การเปรยีบเทยีบการศกึษาความสุขในการ
ท างานของครูในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตาม
ลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจ ัยมี
ประเดน็อภปิรายดงันี้ 
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  2.1 ครูที่ชายกบัมีหญิงมคีวามสุขในการ
ท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
การตดิต่อสมัพนัธ ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยครูทีเ่ป็นเพศหญงิมคีวามสุขใน
การท างานมากกว่าเพศชายแสดงใหเ้หน็ว่าเพศสง่ผล
ต่อความสุขในการท างานของครูการติดต่อสมัพนัธ์
เน่ืองจากเพศหญงิจะมคีวามละเอยีดรอบคอบมทีกัษะ
ในการสื่อสารเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานและมีสมัพนัธ์
ภาพทีด่ใีหก้ารช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหากบัเพื่อน
ร่วมงานและเป็นที่ปรกึษาในการปฏบิตัิงานไดด้กีว่า
ครทูีเ่ป็นเพศชายซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของชุติ
กาญจน์ เปาทุย (2553) ศกึษาระดบัความสุขในการ
ท า ง านของพยาบาล  :  พยาบาลกร ณีศึกษา 
โรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาลโรงพยาบาล 
ศิริราชที่มีเพศต่างกนัมีความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล แสวง
ผล(2554) ได้ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากร คณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพบว่า บุคลากรที่มเีพศ
แตกต่างกนัมคีวามสุขในการความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 
  2.2 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั 
มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อรรถพร คงเขยีว (2554) ได้ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความสขุของพนักงาน : กรณีศกึษา บรษิทั ด.ีอ.ีเอม็.
คอนฟิแดนท์ จ ากดัพบว่าประสบการณ์ท างานต่างกนั 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของชุติกาญจน์ เปาทุย (2553) 
ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล : 
พยาบาลกรณีศกึษา โรงพยาบาลศริริาช พบว่า พยาบาล
โรงพยาบาลศริริาชทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  2.3 ครูทีป่ฏบิตัิงานในโรงเรยีนขนาดต่างกนั 
มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โรงเรยีนขนาดใหญ่มคีวามสุขมากกว่าขนาดเลก็และ
ขนาดกลางทัง้นี้อาจเป็นเพราะโรงเรยีนขนาดใหญ่มี
ความพรอ้มในการปฏบิตัิงานในด้านต่างๆ เช่นด้าน
ทรพัยากรงบประมาณและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบตัิงานมากกว่าจึงส่งผลท าให้มีความสุขใน
การท างานมากกว่าและสาเหตุทีโ่รงเรยีนขนาดกลาง
มีความสุขน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาด
กลางส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรยีนขยายโอกาส ขาดครูที่
สอนตรงตามวชิาเอกอาจส่งผลท าใหป้ระสทิธภิาพใน
การท างานต ่าไม่มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ 
พบว่าขนาดของโรงเรยีนที่แตกต่างกนั แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) จากการศกึษาความสุขในการท างานของครู
ในส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะการน า
ผลการวจิยัไปใช้ในการท าวจิยัครัง้ต่อไป เพื่อส่งเสริม
ความสุขในการท างานของครูให้มีความสุขมากขึ้น 
ดงัต่อไปนี้ 
  1.1 โรงเรยีนควรบรหิารจดัการใหค้รแูต่ละ
คนมีส่วนร่วมในการท างานแบบเป็นทีมเพื่อจะได้
ร่วมกนัวางแผนในการด าเนินงานและจะได้มีความ
ใกล้ชดิกนักบัเพื่อนร่วมงานในโรงเรยีนมกีารสื่อสาร
กนัระหว่างฝ่ายต่างๆในโรงเรยีนและสามารถร่วมกนั
แก้ ปัญหา เพื่ อ ให้ง านที่ท าสามารถส า เร็จ เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน 
  1.2 โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้ครูมคีวามรกั
และตระหนักในงานที่ตนเองปฏิบัติน าความรู้ที่ได้
ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานและควรให้รางวลัตอบ
แทนอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานที่ออกมาจะได้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรศกึษาแนวทางการส่งเสริมความสุข
ในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึกษา เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 
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 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
ความสุขในการท างานของครูในสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 
 2.3 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความสุขใน
การท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึกษา เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา

นครราชสมีา เขต 3 จ าแนกตามเงินเดือนและที่ตัง้
ของโรงเรยีน 
 2.4 ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ลกัษณะผู้น าของผู้บริหารที่มผีลกระทบต่อความสุข
ในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึกษา เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 3 
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