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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอในการปฏิบติังานของ 

ขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ในส านกังานเขตจตุจกัร และเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานครโรงเรียนในส านกังานเขต
จตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามต าแหน่งคุณวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ขา้ราชการครูผูป้ฏิบติัการสอนอยูใ่นโรงเรียน 
สังกดักรุงเทพมหานคร ในส านกังานเขตจตุจกัร  ปีการศึกษา 2557 จ านวน ทั้งหมด   338  คน 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย จ  านวน 181 คน โดยใชต้ารางเครซ่ี และมอร์แกน
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง จ านวน 43 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามใชแ้บบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t- test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA )โดยผา่นการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้ ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

  
ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป  เก่ียวกบัสถานภาพของขา้ราชการครูผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ และประสบการณ์ท างาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
( Check List) 
 

ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ในส านกังานเขตจตุจกัร  

 
โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน  5  ดา้น  43  ขอ้  แยกไดด้งัน้ี 



1.   ดา้นนโยบายและการบริหารงาน   จ านวน  8   ขอ้ 
2.   ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  จ านวน  8   ขอ้ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน   จ านวน  9            ขอ้ 
4.   ดา้นความส าเร็จของงาน    จ านวน  9        ขอ้ 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน    จ านวน  9      ขอ้ 

 
ตอนที ่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ความคิดเห็นของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานคร  ใน

ส านกังานเขตจตุจกัร ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวจิยัพบว่า 
 
 1.สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 167 คน พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยมี ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ อายกุารท างาน 6-10 ปี  
 2.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครใน  
ส านกังานเขตจตุจกัร มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั มาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครใน  ส านกังานเขตจตุจกัร ความคิดเห็นของขา้ราชการครูในส านกังานเขต
จตุจกัรโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.  ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครใน  ส านกังานเขตจตุจกัร ท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั 
 

ความพึงพอใจ  การปฏิบติังาน  ขา้ราชการครู  กรุงเทพมหานคร 
 



ความน า  

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร  
 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร จ านวน 338 คน โดย
จ าแนกตามต าแหน่งคุณวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานคร  โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร  โดยมี 
  1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่สถานภาพของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครในส านกังานเขตจตุจกัร ประกอบดว้ย 
  1.1 เพศ  
  1.2 ประสบการณ์ท างานของขา้ราชการครู 

 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูผู ้

ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตจตุจกัร 5 ดา้นคือ  
2.1 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 

     2.2 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 2.3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

 2.4 ดา้นความส าเร็จของงาน 

 2.5 ความกา้วหนา้ในงาน 

 

 



2.ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ขา้ราชการครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตจตุจกัร จ านวน 7 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557  ดงัน้ี  
1. โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 
2. โรงเรียนวดัเสมียนนารี 
3. โรงเรียนวดัเทวสุนทร 
4. โรงเรียนบา้นลาดพร้าว 
5. โรงเรียนเสนานิคม 
6. โรงเรียนประชานิเวศน์ 
7. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน ์  จ  านวน 338 คน 

 
3. ขอบเขตระยะเวลา 
 ด าเนินการศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 1 – 14 กมุภาพนัธ ์2558 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ในส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และเม่ือ
พิจารณาองคป์ระกอบความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น โดยวเิคราะห์จากค่าเฉล่ีย สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1.ผลการศึกษาความความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ในส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มากท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน รองลงมาคือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือดา้นนโยบาย
และการบริหารงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น สรุปผลดงัน้ี 

1.1 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ในส านกังานเขตจตุจกัร ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีความ
พึงพอใจดา้นนโยบาย และการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุดคือ
การแจง้แผนการควบคุม นิเทศ ติดตาม ก ากบังาน  รองลงมา คือ การก าหนดนโยบายมีความ



ชดัเจน ปฏิบติัได ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การมีโอกาสท่ีจะไดท้ดลองใชว้ธีิการ
ของตนเองในการปฏิบติังาน 

1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ในส านกังานเขตจตุจกัร ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ แสดงวา่
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
ขอ้มีค่าเฉล่ียอนัดบัสูงสุด คือ การไดรั้บค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา  รองลงมา คือ สภาพการ
ปฏิบติังานทัว่ๆไปของโรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การไดรั้บการวา่กล่าว
ตกัเตือนจากผูบ้งัคบับญัชา  

1.3ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ใน
ส านกังานเขตจตุจกัร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัสูงสุด คือ การปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน  รองลงมา คือ การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การไดรั้บการส่งเสริมจากเพื่อน
ร่วมงานใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

1.4 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ในส านกังานเขตจตุจกัร ในดา้นความส าเร็จของงาน  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัสูงสุด คือ การปฏิบติังานในอาชีพครูท าใหไ้ดรั้บการยกยอ่งนบัถือในสังคม รองลงมา คือ 
การปฏิบติังานจนบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือการมี
โอกาสเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของโรงเรียน 

1.5 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ในส านกังานเขตจตุจกัรในดา้นความกา้วหนา้ในงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และมี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัสูงสุด คือ การสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม  ประชุม  สัมมนา  เพิ่มพนูความรู้    รองลงมา 
คือ การไดมี้โอกาสใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ    ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย 
คือ การมีโอกาสท่ีจะไดล้าศึกษาต่อ     

 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร จ านวน 338 คน โดย
จ าแนกตามต าแหน่งคุณวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน สรุปผลไดด้งัน้ี 

 



2.1 จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดั
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร  ท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นนโยบายและการบริหารงาน   ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา   ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน   ดา้นความส าเร็จของงาน   และ 
ความกา้วหนา้ในงาน ไม่แตกต่างกนั 

2.2 จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนในส านกังานเขตจตุจกัร 10 พบวา่   ขา้ราชการครู
สังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์ท างาน   6-10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยขา้ราชการครูในสังกดั
กรุงเทพมหานคร ของส านกังานเขตจตุจกัรท่ีมีประสบการณ์การท างาน ระหวา่ง 6-10 ปี   มี
ความพึงพอใจสูงกวา่ขา้ราชการครูในสังกดักรุงเทพมหานคร ของส านกังานเขตจตุจกัรท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  ส่วนขา้ราชการครูในสังกดักรุงเทพมหานคร  ของ
ส านกังานเขตจตุจกัรท่ีมีประสบการณ์การท างานอ่ืนๆ  ไม่พบความแตกต่าง 
 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเร่ืองความพึงพอในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครใน ส านกังานเขตจตุจกัร    พบวา่ ประเดน็ท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 
 1. ความพึงพอในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครใน  
ส านกังานเขตจตุจกัร    โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน    รองลงมาไดแ้ก่ดา้นความส าเร็จของงานและความกา้วหนา้ในงาน  ส่วนดา้นท่ีมีค่า
นอ้ยท่ีสุด คือดา้นนโยบายและการบริหารงาน 2. จากผลการเปรียบเทียบความความพึงพอในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครใน  ส านกังานเขตจตุจกัร จ าแนก 
ตามเพศ พบวา่ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั อาจสืบเน่ืองมาจากขา้ราชการ
ไม่วา่เพศหญิงหรือเพศชายมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในปฏิบติังานเท่าเทียมกนั 
 3.  ผลจากการเปรียบเทียบความความพึงพอในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครใน  ส านกังานเขตจตุจกัร พบวา่  โดยภาพรวมมีความ 



พึงพอใจ แตกต่างกนั โดยผูมี้ประสบการณ์วชิาชีพ 6-10 ปี และ 11ปีข้ึนไป มีความ 
พึงพอใจสูงกวา่ผูมี้ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 5ปี ส่วนรายดา้นมีความพึงพอใจ  
ไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

      1.1 โรงเรียนควรใหข้อ้มูลสารสนเทศแก่ครู ในเร่ืององคป์ระกอบของครูคุณภาพ ทั้งน้ี
เพื่อใหค้รูเกิดความตระหนกัในการพฒันาตนเอง 
      1.2 การจดัประชุม อบรม สัมมนาครู เพื่อท่ีจะใหค้รูมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการ
ประกอบวชิาชีพครูใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 
      1.3 จากแบบสอบถาม ท าใหท้ราบวา่ความพึงพอใจของครูประกอบดว้ย การท างาน
อยา่งมีความสุขกบัเพื่อนร่วมงาน และ การท างานแลว้เกิดความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
 

2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นองคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
 2.2 ควรมีการใชแ้บบสอบถามวดัความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีจะได้
เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณลกัษณะความเป็นบุคลากรคุณภาพ ของหน่วยงานอ่ืน
ต่อไป 


