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54252339: สาขาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ: คุณลักษณะของผูบรหิาร / ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

อนุศรา  โกงเหลง: คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา และ อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ. 151 หนา. 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 แหง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 8 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 1 คน/รองผูอํานวยการ 1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย 2 คน และครูผูปฏิบัติการสอน 4 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของสต็อกดิลล  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามแนวคิดของล็อก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คามัชณิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด 5 ดาน
และมาก 1 ดาน เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ภูมิหลังทางสังคม คุณลักษณะที่
เก่ียวกับงาน คุณลักษณะทางกาย บุคลิกภาพ สติปญญาและความสามารถ และคุณลักษณะทางสังคม  

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอยคือ ลักษณะงาน เพื่อนรวมงาน การไดรับการยอมรับนับถือ การนิเทศงาน 
หนวยงานและการจัดการ สภาพการทํางาน การเลื่อนตําแหนง เงินเดือน ผลประโยชนเก้ือกูล  

3. คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับปานกลาง ซึ่งเปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน 
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 The purposes of this research were to examine 1) the Demonstration Schools  

administrators’ traits under office of the Higher Education Commission in Bangkok. 2) the job 

satisfactions of personnel in Demonstration Schools under office of the Higher Education 

Commission in Bangkok. 3) the relation between the Demonstration Schools administrators’ traits 

and the job satisfactions of personnel in Demonstration Schools under office of the Higher 

Education Commission in Bangkok. The sample were 14 Demonstration Schools under Higher 

Education commission in Bangkok. The 8 respondents in each school were; a director/a vice-

director/2 head of leaning department and 4 Instructors, in the total 112. The research instrument 

was a questionnaire that was about the traits based on Stogdill’s concept and job satisfaction of 

the personnel based on Locke’s concept. The statistic for analyzing the data were frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation 

coefficient.  

The finding were as follows: 

 1. The demonstration Schools administrators’ traits under office of the Higher Education 

Commission in Bangkok were at the highest level. When considered, 5 aspects the highest level 

and one aspect high level. Ranking the arithmetic mean from the highest to the lowest were; 

task-related characteristics, physical characteristics, social background, personality, intelligence 

and ability, and social characteristics. 

 2. The job satisfaction of personal in Demonstration Schools under Higher Education 

Commission in Bangkok, were at a high level. Ranking the arithmetic mean from the highest to 

the lowest were; work, recognition, co-workers, working conditions, supervision, company and 

management, promotion, salary, and benefits. 

 3. The administrators’ traits and job satisfaction of personal in Demonstration Schools 

under office of the Higher Education Commission in Bangkok, was found correlated as a whole 

were at a medium level at .01 level of significant which is positive correlated. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก 
อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะและ ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสมบูรณ และคณาจารยภาควิชาการ
บริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย สุคนธ มณีรัตน อาจารย ดร.พินดา วราสุนันท  
อาจารยดวงนภา ศรีนันทวงศ  อาจารยณัฐวรรณ พุมดียิ่ง และอาจารยสงา วงศไชย ที่ใหความกรุณา
เสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ แกไขและใหคําแนะนําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมของ
เคร่ืองมือการวิจัย ขอขอบพระคุณนางรัตนสุภา มัคคอลม ที่กรุณาชวยเหลือดานขอมูลและแกไข
ภาษาอังกฤษในการวิจัย และขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร เจาหนาที่ โรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครู-อาจารย ของโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครทุกทาน ที่ใหความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม รวมท้ังอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูล
เพ่ือการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง  
 ขอขอบพระคุณ คุณพอวิสินธ โกงเหลง และคุณแมนอย อิ่มตระกูล ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและ
กําลังใจอยางดียิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณนางสาวฐิตารีย ตรีเหรา ที่คอยใหความชวยเหลือในเรื่อง
งานวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโทรุน 31/1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่
เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยเสมอ ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจน 
ผูมีพระคุณและกัลยาณมิตรทุกทาน ที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้  
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