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บทคดัย่อ 

               การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1) ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของครู 2)  ศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของครู 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
4) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 5)สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของครู ตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 จ านวน 400คน  เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regession Analysis) โดยใชว้ิธี Enter เพื่อคดัเลือกตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้จึงน าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ
ไปสร้างสมการพยากรณ์โดยใชว้ธีิ Stepwise 
 ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี ้ 

1. ระดบัความสุขในการท างานของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
2. ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ในท่ี

ท างาน  รองลงมาคือดา้นผูน้ าองคก์าร  ดา้นค่านิยมร่วมองคก์าร  ดา้นคุณลกัษณะของงาน ส่วนดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 

3. ความสุขในการท างานของครูมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู
อยูใ่นระดบั ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติระดบั .01 ไดแ้ก่ ปัจจยั ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน (X5) ปัจจยัคุณลกัษณะของงาน(X1) ปัจจยัผูน้ า
องคก์าร (X4)และ ปัจจยัค่านิยมร่วมองคก์าร(X2)ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน (X3) 

5. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สามารถเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Ý = .950 +.484 (X5) +.082 (X4) .099 (X2) + .078 (X1)+.084 (X3) 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Zý = .506 (X5)+ .150(X4) + .146 (X2) + .140(X1) + .103 (X3)  

ค าส าคญั:  ความสุขในการท างาน 
Keyword:  Happiness  at  work   
* นิสิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ABSTRACT 
This research aimed : 1) to investigate the happiness level at work of teachers,  2) to describe the factors 

affecting the happiness at work of teachers,  3) to explore the relationship between the happiness and the factors 
affecting the happiness at work of teachers,  4) to find out the factors affecting the happiness at work of teachers,  5) 
to construct the predictive equation of the factors affecting the happiness at work of teachers.  The research samples 
comprised of 400 teachers under Loei  Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument used for 
data collection was a rating scale questionnaire which earned data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’ s product moment correlation coefficient and multiple regression analysis. The 
enter method was used for the selection the statistical significant variables and then constructed the variables for  
predictive education by the stepwise method.   
 The findings showed as follows : 

1. The overall aspect of teacher’s happiness at work was distinctly found at a high level. 
2. The highest mean of the factors affecting the teacher’s happiness at work was the relationship at work, 

then organization leader, shared values for the organization, job      characteristics respectively whilst the quality of 
working life was obviously found at the lowest mean.   

3. The teachers’ work happiness was positively correlated with the factors affecting the teachers’ work 
happiness at a moderate level with the statistical significance at .01 level.  

4. The factors affecting work happiness of teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 
1 with the statistical significance at .01 level were the relationship at work (x5),  job characteristics (x1),  organization 
leader (x4), shared values for organization (x2), and quality of working life (x3). 

5. The results of the stepwise multiple regression analysis could construct the equations of the raw and 
standardized scores. 

The predictive equation in raw scores : 
Ý = .950 +.484 (X5)  +.082 (X4)  .099 (X2) + .078 (X1)+.084 (X3) 

And the predictive equation in standardized scores : 
Zý = .506 (X5)+ .150(X4) + .146 (X2) + .140(X1) + .103 (X3)  
 

บทน า 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานได้เล็งเห็นความส าคัญของครูผู ้สอน  จึงได้
เสนอให้มีการจดัท าโครงการพฒันาครูทั้งระบบทั้ งน้ี
เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ
ให้ทันสมยั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญต่อครู คือจัด
หรือสร้างใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีธ ารง
ไว้ซ่ึ งค รู มื ออาชีพ รักและศ รัท ธาใน วิช าชีพค รู

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมีผลงานด้านคุณภาพและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ีประจักษ์สังคมให้
เกียรติและยอมรับในศกัด์ิศรีของความเป็นครู ทั้งน้ีผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับ  คือมีครู ท่ี มี คุณภาพชีวิตและมี
ความสุขในการปฏิบติังานสอน ซ่ึงส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นส่วนราชการ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ีส่งเสริม ก ากบั ติดตาม
การด าเนินงานสถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองเลย 
อ าเภอนาดว้ง อ าเภอเชียงคาน อ าเภอปากชม อ าเภอท่า
ล่ี ให้เป็นไปตามการขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการ
ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติพฒันาผูเ้รียนสมรรถนะครูและบุคลากรอยา่งเป็น
ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวยั และการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ (ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2557: 16)
รวมทั้ งการจัดสวัสดิการด้านต่างๆทั้ งการเบิกค่า
รักษาพยาบาล การให้ทุน การฝึกอบรม การศึกษาต่อ  
อย่างไรก็ตาม  จากสถิติการท าเร่ืองการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปี 2556 จ านวน 50 
คน ได้รับคืนจากการจัดสรรแบ่งเป็นผูบ้ริหาร 4 คน
ครูผูส้อน 9 คนรวม 13 คนตอ้งเกล่ียให้ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีอ่ืน 37 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 5) การ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดดังกล่าวสาเหตุหน่ึง
อาจมาจากความสุขในการท างานของครู 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างาน

ข อ งค รู สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาเลย เขต 1 

2. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผล ความสุข

ในการท างานของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 

3. เพ่ื อ ศึ กษ าค วามสั ม พัน ธ์ ระห ว่ าง

ความสุขกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน

ข อ งค รู สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาเลย เขต 1 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต 1 ด้านคุณลักษณะของงาน 
ค่านิยมร่วมองค์การ คุณภาพชีวิตในการท างาน ผูน้ า
องคก์าร ความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน  

5. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความสุขในการท างานของครู สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 
วธีิการวจิยั 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครู
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 
1  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 1,393 คน  โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มโดยใช้วิธีของ Ender (2001: 716)  ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  เป็น
แบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ตอน ดังน้ี  ตอนท่ี1 เป็น
แบ บ ส อบ ถ าม เก่ี ยวกับ สถ าน ภ าพ ข อ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  มี 5 ระดับ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสุขของค รู  มี  5 ระดับ  จ านวน  54 ข้อ  ทั้ ง น้ี 
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  และผ่านการตรวจสอบ
ความตรง เชิ ง เน้ื อห า (Content validity)  ด้วยการ
ค าน วณ ห าค่ าดั ช นี ค ว าม ส อดคล้ อ ง  (Index of 
Congruence: IC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่า 
IC ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย    
เขต   อยูร่ะหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 รวมทั้งผ่านการทดลอง
ใช้ (Try out) กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 30 คน ในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง   เ พ่ื อ ห าค ว าม เท่ี ย ง  (Reliability) ข อ ง
แบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ า           
(α-coefficient) ของ Cronbach Cronbach (อ้างถึ งใน 
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ภทัราพร  เกษสังข,์ 2549: 143) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความ
เท่ียง ได้ค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.83 และแบบสอบถาม
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
ดังน้ี  1) คุณลักษณะของงาน  0.95 2) ค่านิยมร่วม
องค์การ  0.91  3) คุณภาพชีวิตในการท างาน  0.87       
4) ผูน้ าองค์การ   0.93   5) ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ในการค านวณสถิติต่างๆ มีขั้ นตอนดังน้ี วิเคราะห์
ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสุขในการท างานของครู 

และระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
ครูโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขใน
การท างาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ข อ งค รู สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า
ประถม ศึกษ าเลย เขต  1 โดยห าค่ าสัมประสิท ธ์ิ
สหสั มพัน ธ์ของเพี ยร์สั น (Pearson  product moment 
correlation coefficient) วิ เค ราะห์ ห าปั จจั ยพ ยากรณ์
ความสุขในการท างานของครูโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Mutiple regression analysis) ดังน้ี ใช้วิธี 
Enter เพ่ือดูตวัแปรทั้งหมด ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ และน า
ตัวแปรท่ี มีนัยส าคัญทางสถิ ติไปวิ เคราะห์ โดยวิ ธี 
Stepwise 

 

ผลการวจิยั 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความสุขในการท างานของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 

ความสุขในการท างาน                                             S.D.      แปลผล 

1   ความพึงพอใจในงาน                 3.68                  0.56         มาก 

2   อารมณ์ทางบวก                  4.10   0.41         มาก 

3   ความกระตือรือร้นในการท างาน                  3.62   0.60         มาก 

                           โดยรวม   3.80   0.45         มาก 

  

          จากตารางที ่1 ครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีระดบัความสุขใน
การท างาน โดยภาพรวมในระดบัมาก (  = 3.80 , 
S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้น อารมณ์ทางบวก   (  = 4.10 , 

S.D. = 0.41) รองลงมาคือดา้น ความพึงพอใจในงาน (
  = 3.68 , S.D. = 0.56) ส่วนดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือดา้น 
ความกระตือรือร้นในการท างาน     (  = 3.62 , S.D. 
= 0.60)
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
                ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   

         ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุข                        S.D.  แปลผล 

1.     คุณลกัษณะของงาน    3.01  0.82  ปานกลาง 
2.     ค่านิยมร่วมองคก์าร    3.25  0.66  ปานกลาง 
3.     คุณภาพชีวติในการท างาน   3.37  0.55  ปานกลาง 
4.     ผูน้ าองคก์าร                    2.81  0.83  ปานกลาง 
5.     ความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน   3.68  0.47  มาก 

 
 

จากตารางที่ 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข
อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
(  = 3.68 , S.D. = 0.47)   รองลงมาคือด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน (  = 3.37, S.D. = 0.55)  ส่วนดา้น
ท่ีต ่าท่ีสุด ด้านผูน้ าองค์การ(  = 2.81 , S.D. = 0.83)

 

ตารางที ่3 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของครูสงักดั 

 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    

ตวัแปร           Y           X1  X2  X3   X4  X5 

Y                      1  
X1                  .62**                  1 
X2                  .53**                .60**                  1                                             
X3                  .62**               .40**                 .41**                          1                                            
X4                  .60**               .54**                 .63**                         .56**                           1  
X5                  .76**               .54**                 .32**                         .62**                         .45**                      1 
                           

  **p < .01 
  

 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งความสุขและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขของ
ครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัความสุขในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ

พิจารณาความสมัพนัธ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขเป็น
รายด้านพบว่า ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน (X5) กับ 
ความสุขมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = 
0.76) 
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ตารางที ่4  การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยวธีิ Enter  

ตวัแปรพยากรณ์                       B                  𝑺𝒃             Beta                     t                   p-values 

         X1        .078               .022           .140                  3.569**              .000 
         X2       .099                .027           .146                  3.722**              .000 
         X3      .084                .032           .103                  2.654**              .008 
        X4      .082                .022           .150                  3.752**              .000 
        X5      .484                .037           .506                  13.006**             .000 
Constant     .950                 .109                                   8.731                    .000 

R = .841 R² = .707  F = 190.275**  P-value = .000 

 

จากตารางที่  4 พบว่า เม่ื อน าตัวแปร
พยากรณ์ทั้งหมด 5 ตวัมาพยากรณ์ความสุขในการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าสามารถพยากรณ์
ความสุขร้อยละ 70.70 (R² = .707)  

 

ตารางที ่5  แสดงการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสงักดัส านกังานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยวธีิ stepwise 

ตวัแปรพยากรณ์                   B                  𝑺𝒃              Beta                    t                     p-values 

         X1         .078                 .022          .140               3.569**               .000        
         X2         .099                 .027          .146               3.722**               .000 
         X3        .084                 .032          .103               2.654**               .008 
         X4        .082                 .022          .150               3.752**               .000 
         X5        .484                 .037          .506              13.006**              .000 

 Constant  = .950       R  = .841      R² = .707       F = 190.275**        P-value = .000 

 

จากตารางที่  5 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของครูสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดแ้ก่  ดา้น
คุณลกัษณะของงาน ดา้นผูน้ าองค์การ ดา้นค่านิยม
ร่วมองค์การ ด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน ด้าน
คุณภาพชีวิตในการท างาน  สามารถพยากรณ์
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  

 
ได้ ร้ อ ยล ะ  70.70 (R² = .707)  เ ม่ื อ พิ จ ารณ าค่ า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวแปรพยากรณ์ ท่ี มีค่ า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนน
มาตรฐานสูงสุด คือ ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน (X5) 
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta = .506) เป็นค่าบวก จากปัจจัยท่ี
กล่าวมามารถสร้างสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

Ý = .950 + .484 (X5)  +.082 (X4)  .099 (X2) + .078 (X1) + .084 (X3)  

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

Zý = .506 (X5) +  .150 (X4)  + .146 (X2) + .140 (X1) + .103 (X3) 

 

บทสรุป 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทั้ ง 5 ปัจจัยท่ี

ส าคญัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของครูสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิด เห็นต่อ 
ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน รองลงมา คือผูน้ าองคก์าร 
ค่านิยมร่วมองค์การ คุณลักษณะของงาน และ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยจ าแนกเป็นรายดา้น
คือ  

ปัจจยัความสัมพนัธ์ในทีท่ างาน ปัจจยัดา้น
ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพบว่า ความสุขในการท างานจะ
เกิดข้ึนได้ เม่ือครูมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี  รู้สึกสนุก 
เพลิดเพลิน เม่ืออยู่และได้ป ฏิบัติงานกับ เพ่ือน
ร่วมงานและเกิดจากการท่ีเพ่ือนร่วมงานมีความเอ้ือ
อาทรต่อกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ปัจจัยด้านผู้น าองค์การ ปัจจัยด้านผู ้น า
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ี
เน่ืองจากงานวิจัยท่ีพบว่า ครูจะมีความสุขได้ เกิด
จากการมีผู ้น าท่ีดีสามารถสร้างความรู้สึกให้ครู
ตระหนักถึงวิสัยทศัน์และพนัธะกิจขององค์การ มี
ความสามารถมีความยุติธรรมสามารถบริหารคน

และงานได้อย่างลงตวั สามารถสร้างความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัให้กบัครูทั้งองคก์ารสมารถสร้างและพฒันา
ทีมงานท าให้คนภายในองค์การสามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมได ้เกิดความสามคัคีและสามารถจูง
ใจให้ครูท างานได้อย่างเต็มใจและมีความสุขให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีอิสระไม่รู้สึกถูกบงัคบัมาก
จนเกินไป  ซ่ึงจะท าให้ค รูสามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค ์และไดม้าซ่ึงผลงานท่ีนอกจากจะส าเร็จ
ตามเป้าหมายแลว้อาจเหนือความคาดหมายและมี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดดว้ย  
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